
 стр. 3

Евродепутатът Ева Майдел: Инж. Боян Делчев, председател на секция „Транспортна 
инфраструктура“ при КСБ и изп. директор на „Трейс Груп Холд“ АД:Нужно е строителният бранш да 

се подготви за предстоящите 
регулаторни и инвестиционни промени 

Необходимо е да има планиране и 
предвидимост в строителния бранш

ИНТЕРВЮ КСБ стр. 6-7  стр. 10-11

Десислава Бакърджиева

680 млн. лв. ще бъдат вло-

жени в образователна инфра-

структура по Плана за въз-

становяване и устойчивост. 

Това съобщиха от Министер-

ството на образованието и 

науката (МОН) след проведена 

среща между ведомството и 

Националното сдружение на 

общините в Република Бълга-

рия (НСОРБ).

Предвижда се да бъдат 

модернизирани най-малко 57 

детски градини и 83 училища. 

Двадесет и четири от тях ще 

са професионални гимназии, 

които ще се превърнат в цен-

трове за високи постижения 

в професионалното образова-

ние и обучение. За тази цел са 

предвидени 422,1 млн. лв. Ос-

вен това ще бъдат изградени 

не по-малко от осем нови дет-

ски градини и осем училища, 

като за това са необходими 

79,2 млн. лв. 

Почти 150 млн. лв. са отде-

лени за обновяването на поне 

23 общежития. Други близо 

13 млн. лв. ще се вложат в из-

граждането на най-малко три 

студентски кампуса.

„Средствата ще се отпус-

кат за цялостно обновяване 

на детски градини и училища. 

То включва основен ремонт, 

реконструкция, обновяване, 

пристрояване, надстрояване, 

оборудване и обзавеждане. До-

пустими за финансиране ще 

бъдат също мерки за енергий-

на ефективност на учебните 

сгради, както и проектиране, 

строителство и въвеждане в 

експлоатация и издаване на 

разрешение за ползване“, пояс-

няват от МОН.

Средствата са заложени в Плана за възстановяване и устойчивост
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ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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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...“

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

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

Емил Христов
Ренета Николова

Годишна среща на ад-

министрацията проведе 

КСБ. Събитието се със-

тоя онлайн посредством 

интернет конферентна 

връзка. 

Срещата бе открита 

от инж. Илиян Терзиев, 

който отправи поздрав към 

участниците. „Надявам се 

пандемията да отмине 

скоро и да имаме възмож-

ност да се съберем всички 

на едно място. Използвам 

възможността да кажа, че 

винаги съм на Ваше раз-

положение и можете да 

поставяте по всяко време 

въпросите, които Ви вълну-

ват. Мислете също така и 

за начините, по които на-

шата работа може да ста-

не по-ефективна и добра“, 

сподели той.

След него думата взе 

изп. директор на Камара-

та Валентин Николов. Той 

информира участниците 

в онлайн срещата, че КСБ 

продължава да изпълнява 

своята проактивна поли-

тика в подкрепа на строи-

телния бранш. „Започнахме 

поредица от срещи с упра-

вляващите и смятам, че 

имаме много добро разби-

ране с тях, защото поста-

вяме наистина актуални 

и важни въпроси“, поясни 

той.

Валентин Николов ко-

ментира, че един от най-

наболелите проблеми пред 

сектор „Строителство“ е 

свързан с високите цени 

на материалите и нужда-

та от индексация на до-

говорите. „Много тежка 

тема, предизвикана от 

инфлацията в европейски 

и световен мащаб. Това е 

проблем, който се отна-

ся до всички строителни 

фирми, а също така по-

ставя на изпитание изпъл-

нението на оперативните 

програми и особено тези в 

Плана за възстановяване и 

устойчивост на България“, 

заяви той.

Изп. директор на КСБ 

информира администраци-

ята на браншовата орга-

низация за инициативите 

на Камарата за промени в 

нормативната база, сред 

които е създаването на 

нов кодекс, който да за-

мени сега действащия 

Закон за устройство на 

територията.

„От миналата седмица 

Камарата на строителите 

в България пое координа-

цията на Консултативния 

съвет на браншовите ор-

ганизации в сектор „Стро-

ителство“ за следващите 

6 месеца на ротационен 

принцип. Ние ще се въз-

ползваме с всички сред-

ства, усилия и ресурси, с 

които разполагаме, да зад-

вижим процесите, които 

са започнали, максимално 

бързо“, сподели той.

Валентин Николов по-

стави на дневен ред и те-

мите за квалификацията 

на кадрите и дигитали-

зацията на строителния 

бранш.

Срещата продължи с 

обсъждане на правилата 

на Системата за упра-

вление на качеството по 

ISO, запознаване на служи-

телите с предстоящата 

административно-цифро-

ва реформа на КСБ и пред-

ставяне на програмата на 

„Строителна квалифика-

ция“ ЕАД за 2022 г.

Уважаеми инж. Терзиев,  
Съветът на директорите и екипът на 
в. „Строител“ от сърце Ви пожелават 

здраве, нови професионални постижения, 
много радост и лично щастие! 

Нека успехът да съпътства 
всички Ваши начинания!

Честит рожден ден на председателя 
на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев! 

4 февруари 2022 г.
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От министерството 

обявиха още, че средства-

та ще бъдат предоставе-

ни безвъзмездно, без да се 

изисква съфинансиране от 

страна на техния получа-

тел. Дейностите за обно-

вяване на образователна-

та инфраструктура ще се 

осъществяват в комбина-

ция с работата за изграж-

дане на училищна STEM 

среда, за която отделно 

са предвидени повече от 

576 млн. лв.

„Бихме искали да ин-

вестираме в много повече 

образователни институ-

ции. Преценихме обаче, че 

заради голямата инфлация 

в рамките на вече фик-

сирания бюджет е необ-

ходимо да повишим с 30% 

допустимите разходи за 

строително-монтажни 

работи за едно училище 

или детска градина. Това 

ще гарантира, че ще има 

фирми, които са готови да 

изпълнят тези проекти“, 

е подчертала зам.-минис-

търът на образованието 

и науката Ваня Стойнева. 

По думите й към момента 

има базови критерии за 

подбор на кандидатите 

за модернизация. „Все още 

обмисляме дали да бъдат 

включени само вече гото-

ви проекти или и такива 

градини и училища, които 

тепърва ще разработ-

ват предложения“, уточни 

Стойнева.

Според МОН ролята 

на местните власти при 

изпълнението на плани-

раните инвестиции ще 

е ключова. Те могат да 

кандидатстват за обно-

вяване и/или строеж на 

нови образователни ин-

ституции, както и за из-

граждане и оборудване на 

STEM среда в общинските 

училища. „НСОРБ може да 

се включи активно в този 

процес, като през второто 

тримесечие на 2022 г. ор-

ганизира серия от работни 

срещи с кметове и експер-

ти от общините. Целта е 

да се подпомогнат общин-

ските администрации в 

подготовката на проектни 

предложения, които да от-

говарят на условията за 

финансиране по Плана за 

възстановяване и устойчи-

вост“, допълват от МОН.

Десислава 
Бакърджиева

С официална церемония 

стартира строителство-

то на сръбския участък на 

интерконектора България 

– Сърбия. В събитието, 

което се проведе под па-

тронажа на министър-

председателя на Сърбия 

Ана Бърнабич, от българ-

ска страна участваха 

министърът на енергети-

ката Александър Николов, 

изп. директор на „Булгар-

трансгаз“ ЕАД Владимир 

Малинов, както и посла-

никът ни в Сърбия Н.Пр. 

Петко Дойков. На него 

присъства и ви це пре мие-

рът и министър на минно-

то дело и енергетиката 

на западната ни съседка 

проф. Зорана Михайлович.

„Очаквам, че най-къс-

но до октомври 2023 г. 

междусистемната газова 

връзка България – Сърбия 

ще бъде завършена и ще 

съдейства за разширява-

не на възможностите за 

достъп на страната ни до 

европейския газов пазар. 

Тя ще осигури на Сърбия и 

други страни от региона 

достъп до различни източ-

ници на газ през Южния га-

зов коридор и терминала 

за втечнен природен газ 

край Александруполис“, 

каза министър Николов. 

По неговите думи намаля-

ването на цените и сигур-

ността на доставките са 

сред най-важните положи-

телни ефекти от между-

системната свързаност 

в региона в дългосрочен 

план.

Газопроводът се пла-

нира да бъде с обща дъл-

жина около 170 км от Нови 

Искър (България) до Ниш 

(Сърбия), от които около 

62 км на българска тери-

тория. Планираният капа-

цитет е 5,5 млн. куб. м/ден 

(1,8 млрд. куб. м годишно) с 

възможност и за реверси-

вен поток. Предвижда се 

този капацитет да бъде 

увеличен до 2,4 млрд. куб. 

м/г. в рамките на изпъл-

нението на трета фаза на 

проекта от общ интерес 

за ЕС „Рехабилитация, мо-

дернизация и разширение 

на българската преносна 

система“.

 от стр. 1

Със заповед на премиера Кирил Петков 

са назначени двама нови зам.-министри – на 

транспорта и съобщенията Дилян Берковски и 

на околната среда и водите Мария Ачкова.

Берковски е магистър по комуникационни 

технологии от Техническия университет в 

Мюнхен. Притежава повече от 17 години про-

фесионален стаж в индустрията на информа-

ционните и комуникационните технологии.

Мария Ачкова е юрист по образование. В пе-

риода 2011 г. – 2015 г. е работила в МРРБ, зани-

мавайки се с управление на европейски проекти 

и програми и с контрол на обществени поръчки. 

От 2015 г. до 2020 г. е заемала последователно 

длъжностите кмет на столичния район „Сре-

дец“ и зам.-кмет на същия район.

Десислава Бакърджиева 

Вицепремиерът по еврофондовете и министър на финанси-

те Асен Василев назначи Георги Николов за изпълнителен ди-

ректор на Агенцията по обществени поръчки (АОП), съобщиха 

от МФ. От ведомството поясняват, че досегашният директор 

на АОП Миглена Павлова е освободила поста по лични причини. 

Георги Николов има дългогодишен професионален опит на 

ръководни длъжности в бизнес организации. Повече от 15 г. в 

голяма международна компания с верига магазини у нас е от-

говарял за изготвяне на документи и участие в тръжни про-

цедури, при което е придобил значителен опит в областта на 

обществените поръчки. Завършил е магистърската си степен 

по специалност „Международни икономически отношения“ в 

Университета „Леополд Франценс“, Инсбрук, Австрия, посоч-

ват от Министерството на финансите. 
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Росица Георгиева

„Стартира реалната работа по 

изграждане на тунел „Шипка“. Полу-

чихме устно уверение от фирмата, 

избрана да проектира и построи 

съоръжението, че потвърждава 

офертата си“. Това заяви в Габро-

во вицепремиерът и министър на 

регионалното развитие и благоу-

стройството Гроздан Караджов. 

Той участва в дискусия за бъдещето 

на проекта по покана на местната 

власт. В срещата се включиха и 

зам.-министърът на регионалното 

развитие и благоустройството 

Деляна Иванова, председателят 

на Управителния съвет на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ Тодор Ва-

силев, кметът на община Габрово 

Таня Христова, председателят на 

Общинския съвет Климент Кунев, 

Богомил Петков, член на Комисия-

та за регионална политика, благоу-

стройство и местно самоуправле-

ние в 47 НС, народни представители, 

общински съветници и др. „Очаква 

се писмено потвърждение и това 

ще позволи дейностите по проек-

тиране на тунела да започнат“, 

уточни вицепремиерът. Изпълни-

тел е ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ПСВТ“, 

с участници: „Пътни строежи - Ве-

лико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и 

„Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД.

Министър Караджов обърна 

внимание на факта, че за съоръже-

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството:

Десислава Бакърджиева

480 предложения от граждани 

за ремонт на пътища в страната 

са постъпили в Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ (АПИ). Те имаха въз-

можност в рамките на две седмици 

да подават сигнали кои обекти спо-

ред тях трябва да бъдат включе-

ни в новата програма на МРРБ за 

ремонт на републиканската пътна 

мрежа (РПМ).

От АПИ съобщиха, че 214 от 

предложенията са за участъ-

ци в лошо състояние от РПМ, а 

Десислава Бакърджиева

Отворени са ценовите оферти на допусна-

тите кандидати в тръжната процедура за избор 

на изпълнител на строителен надзор при проек-

тирането и строителството на тунел „Шипка“, 

съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Предложенията са общо пет. Обединение „Кон-

султанти Шипка 1“ с участници „3TI Progetti Italia 

– Ingegneria Integrata S.p.A“, „Пи Ес Консулт” ЕООД 

и „Контпас“ ООД са поискали 4 651 482 лв. без 

ДДС. „Инфра Инвест Шипка“ ДЗЗД, в което са 

„План Инвест Пловдив“ ЕООД, „Инфра контрол“ 

ЕООД, „Инфрапроект консулт“ ЕООД и „Метро-

консулт БГ“ ЕООД, ще реализират дейностите 

за 4 588 882 лв. без ДДС. Предложената сума 

от ДЗЗД „Консултанти Габрово/Шипка“, със-

тавено от „Строл – 1000“ АД и „Инфрам“ АД, е 

5 744 112 лв. без ДДС. ДЗЗД „Пътконсулт 2000 

– Три Ес – ИРД“ с партньори „Пътконсулт 2000“ 

ЕООД, „Три Ес“ ЕООД и „ИРД Инженеринг С.Р.Л.“ 

оферират 4 308 050 лв. без ДДС. ДЗЗД „Транскон-

султ-Свеко“ с участници „Трансконсулт – БГ“ 

ООД и „Свеко Енергопроект“ АД са заложили 

5 399 946 лв. без ДДС в офертата си.

Обектът включва изграждането на участък 

от 10,553 км, като от тях 7,6 км са ново строи-

телство, а 2,9 км са реконструкция на същест-

вуващия път I-5 Габрово – Казанлък, както и 5 

тунела с обща дължина 4,011 км. Тунелът под 

Шипка ще е 3,22 км. Останалите 4 тунела са 

по-малки – съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. 

Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 

бр. армирани насипи, стоманобетонова подпорна 

стена, стоманобетонова укрепителна стена 

и др.

96 се отнасят за общински пъ-

тища, чието поддържане не е в 

правомощията на Агенцията. 170 

сигнала се повтарят. Най-много 

предложения са постъпили за ре-

монт на републикански пътища 

в Софийска област – 24, в обла-

стите Пловдив – 23, Бургас – 18, 

Добрич – 17. По един сигнал е по-

лучен за областите Благоевград, 

Кюстендил, Силистра и Сливен. 

За областите Перник и Кърджали 

са предложени по 2 отсечки, а в 

област Шумен – 3. 

нието има изработен единствено 

разширен идеен проект. Все още 

няма технически, по който реално 

да може да започне строителство 

веднага. Ето защо и обществена-

та поръчка е за инженеринг. Срокът 

за изпълнение е 4 години и 2 месеца. 

От тях 8 месеца са за проектиране 

и 3,5 години за строителство.

„Пътят под Шипка няма как да 

не бъде завършен. Моето желание 

беше АМ „Русе – Велико Търново“ 

да продължи на юг, да мине през 

планината със същия габарит. За-

това изразих учудване, че тунел, 

който ще свързва Северна и Южна 

България, е проектиран само с две 

ленти”, посочи министър Караджов. 

Според него след завършването на 

магистралата от Русе до Велико 

Търново трафикът към Габрово ще 

се увеличи в пъти. Поради тази при-

чина министърът вече е възложил 

проучване за възможностите за из-

граждане на още едно трасе, което 

да го поеме, включително и за втори 

тунел под Стара планина.

Караджов бе категоричен, че 

настоящият проект не е застра-

шен. Заедно с изграждането на АМ 

„Струма“ през Кресненското де-

филе и АМ „Русе - Велико Търново“ 

той е предложен за финансиране 

от Програма „Транспортна свърза-

ност 2021 – 2027”, която все още 

не е одобрена. Парите, които стра-

ната ни ще получи за трите обек-

та, са около 600 млн. евро. С тази 

сума ще може да се осигурят около 

34% от необходимите средства за 

всеки един от трите проекта. Ос-

таналите ще бъдат от държавния 

бюджет.

Самата програма трябва да 

бъде приета от ЕК до средата на 

2022 г. Така прогнозно най-рано 

в края на тази година ще може да 

се подаде апликационна форма, а 

средствата ще дойдат през 2023 

година. 

„В бюджета на МРРБ за 2022 г. 

е заложена сума за ново строител-

ство, която може да се насочи като 

авансово плащане за старт на ту-

нела под Шипка, но при условие, че 

предложеният бюджет бъде утвър-

ден от Народното събрание“, каза 

вицепремиерът.

На срещата стана ясно, че се 

работи и за свързването на съоръ-

жението с магистралите „Тракия“ 

и „Марица“. Планирано е южният 

изход на тръбата да се влее в път-

ната мрежа посредством връзка на 

едно ниво с кръстовище. През тази 

година ще се проектира нов изто-

чен обходен път на град Казанлък, 

който ще отвежда трафика до гла-

вен път I-5 и магистралите.

Проектът за обход на Севлиево 

е разделен на две фази, стана ясно 

още по време на дискусията. Общи-

ната ще трябва да изработи идеен 

проект, който ще бъде предаден на 

АПИ. Агенцията има ангажимент за 

изготвянето на техническия про-

ект, отчуждаването на земите, 

ОВОС и реалното строителство.
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Росица Георгиева

Настоящата година ще започне основен 

ремонт на Дунав мост, съобщи вицепреми-

ерът и министър на регионалното развитие 

и благоустройството Гроздан Караджов в 

Русе, където заедно с министъра на транс-

порта Николай Събев осъществиха среща 

с румънския вицепремиер и министър на 

транспорта и инфраструктурата Сорин 

Гриндяну. 

В разговора стана ясно, че обследването 

на Дунав мост е показало, че съоръжението 

е в много лошо състояние и има оголване на 

конструктивни елементи. „Очаква се тех-

ническото проектиране за ремонта, което 

се осъществява на три етапа, да приключи 

през май и да бъде обявен конкурс за избор на 

изпълнител. Надявам се обектът да е готов 

до пролетта на 2023 г.“, каза Караджов. Той 

и министърът на транспорта се договориха 

с румънския си колега да започнат да дейст-

ват по Меморандума от 2019 година. В него 

е записано, че ще бъдат проучени 5 възмож-

ни локации за бъдещи съоръжения над Дунав. 

Това са Оряхово – Бекет, Никопол - Турну 

Мъгуреле, Свищов – Зимнич, Русе - Гюргево 

и Силистра – Кълъраш. За целта под патро-

нажа на министрите се създават две работ-

ни групи, които ще заседават на всеки три 

месеца. Те ще забързат и изпълнението на 

проекта FAST Danube, чиято цел е да подобри 

корабоплаването в общия българо-румънски 

участък на реката през цялата година. 

В Русе регионалният министър коменти-

ра и темата за изграждането на автома-

гистралния път Русе – Велико Търново. Той 

уточни, че е проведен търг за проектиране 

и строителство. Офертите са отворени, 

но победителят ще стане ясен, след като 

се определи началната точка на трасето. 

Тя зависи от зоните по „Натура 2000“ както 

на румънска, така и на българска територия. 

„Надявам се с днешната среща да се даде 

тласък и на този процес, защото нулевата 

точка е всъщност вторият мост над Дунав 

при Русе“, заяви регионалният министър. Той 

обясни, че ЕК поставя като приоритет раз-

витието на коридора Букурещ – Русе – Тър-

ново през АМ „Хемус“. 

Тази магистрала може да продължи през 

Стара планина, да пресече аутобаните „Тра-

кия“ и „Марица“ и да стигне до гръцката гра-

ница. „Това го прави истински трансграничен 

коридор между Румъния, България и Гърция и 

трите държави заедно бихме могли да полу-

чим европейско финансиране за изгражда-

нето му, включително и за втори мост над 

Дунав край Русе“, допълни вицепремиерът 

Караджов.

Предстои проучване на 5 възможни локации за бъдещи съоръжения над реката

Десислава Бакърджиева

На извънредно заседа-

ние Министерският съвет 

одобри законопроекта за 

държавния бюджет на Ре-

публика България за 2022 г. 

и актуализираната средно-

срочна бюджетна прогноза 

за периода 2022 - 2024 г., 

която представлява моти-

вите към законопроекта. 

На брифинг след заседа-

нието министър-предсе-

дателят Кирил Петков 

обяви, че правителството 

предлага бюджет на рас-

тежа за 2022 г. По думите 

му безпрецедентно високо 

ще бъде нивото на капита-

ловите инвестиции – над 8 

млрд. лв. 

За 2022 г. са плани-

рани допълнителни сред-

ства  по  бюджета на 

Министерството на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството, рес-

пективно Агенция „Пътна 

инфраструктура“, в размер 

на 1671,4 млн. лв., от които 

1001,4 млн. лв. за текущи 

Десислава Бакърджиева

Над 34,4 млн. евро ще бъ-

дат инвестирани в погранич-

ните региони на България и 

Турция в следващите седем 

години. Това предвижда Про-

грамата за трансгранично 

сътрудничество за периода 

2021 - 2027. Министерство-

то на регионалното разви-

тие и благоустройството 

публикува за обществено 

обсъждане проекта на про-

грамата преди изпращането 

й за одобрение от Европей-

ската комисия. 

Близо 2 млн. евро от ре-

сурса са планирани от двете 

страни за стратегически 

проект, свързан с укрепване-

то на капацитета на правоп-

рилагащите институции на 

границата между България и 

Турция за справяне с незакон-

ната миграция. 

Малките и средни пред-

приятия (МСП) ще могат да 

кандидатстват с проекти за 

енергийна ефективност на 

сградния си фонд. За това са 

разписани над 7,6 млн. евро. 

Тези инвестиции ще помог-

нат на предприятията да 

намалят потреблението на 

енергия и емисиите на парни-

кови газове. Със средствата 

ще се финансират и дейнос-

ти за въвеждане на техноло-

гична модернизация и преход 

към кръгова икономика, обмен 

на ноу-хау и добри практики. 

Над 24,8 млн. евро са 

предвидени за съвместни 

проекти за насърчаване на 

интегрираното и приобща-

ващо социално, икономическо 

и екологично местно разви-

4 февруари
Тенчо Динев, 
член на УС 

на КСБ

тие, културата, природно-

то наследство, устойчивия 

туризъм и сигурността от 

двете страни на границата.

В момента се провежда 

и обществено обсъждане на 

Програмата за трансгранич-

но сътрудничество между 

България и Република Северна 

Македония 2021 - 2027 г. Над 

31,1 млн. евро е общият й фи-

нансов ресурс, като от тях 

над 10 млн. евро са планирани 

за изграждане на граничния 

пункт „Клепало“ между об-

щините Струмяни и Берово. 

Останалите средства ще 

се инвестират в съвмест-

ни проекти за изграждане и 

развитие на зелени площи 

и подобряване на връзките 

между тях, директна подкре-

па на МСП за повишаване на 

производствения капацитет 

и конкурентоспособност, ди-

гитализация и др.

5 февруари
Инж. Таня Каменова, член 

на Комисията за воденето, 

поддържането и ползването на ЦПРС

9 февруари
Инж. Тодор Топалски, 
председател на Националния 

клуб на строителите ветерани

разходи и 670,0 млн. лв. за 

капиталови.

Кабинетът предвижда 

да инвестира сериозно и в 

човешкия капитал – реали-

зиране на социални полити-

ки, увеличение на пенсиите 

и др. И през следващите 

месеци продължават мер-

ките в подкрепа на бизне-

са. Приоритет за страна-

та остава и успешното 

усвояване на средствата 

от европейските фондове 

и програми.

Законопроектът е вне-

сен за обсъждане и гласува-

не в Народното събрание.
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Политиките за декарбонизация и 
устойчивост, които са в ход, ще са голямо 
предизвикателство за всеки един бизнес

Ева Майдел, евродепутат от групата на ЕНП/ГЕРБ: 

Мирослав Еленков

Г-жо Майдел, какви ще 
са приоритетите в рабо-
тата Ви през настоящата 
година?

Не мога да си предста-

вя политик в България или 

Европа, за когото основен 

приоритет да не е спра-

вянето с кризите, които 

притискат от месеци все-

ки гражданин и бизнес. За 

изминалите две години ня-

как се научихме да живеем 

с коронавируса, макар и с 

много жертви и на висока 

цена. Адаптирахме се като 

общество и краят на тази 

криза се вижда. 

Но можем ли да се нау-

чим да живеем с годишна 

инфлация от 8%, колкото 

е тя за 2021 г. в България? 

Ако не направим нещо, за да 

намалим цената на енергий-

ните ресурси, ще се озовем 

в продължителен период 

от постоянно поскъпване 

на живота, на всички сто-

ки и услуги. Тази ситуация 

от само себе си определя 

и моя основен приоритет 

през 2022 г. като български 

представител в Европей-

ския парламент (ЕП) – да ра-

ботя за разумни политики и 

мерки, които да ограничат 

покачването на цените до 

поносимо и приемливо ниво.

Като член на комисиите 

по промишленост и енерге-

тика и по икономически и 

парични въпроси в ЕП ще 

внеса поправки във важни 

законодателства, които 

имат потенциала да напра-

вят прехода към устойчи-

ва икономика неприемливо 

скъп. 

В края на 2021 г. бях оп-

ределена за един от доклад-

чиците по фундаментално 

законодателство за разви-

тието на технологиите в 

Европа. Става въпрос за за-

конодателен акт за изкуст-

вения интелект, което е 

първата в света цялостна 

рамка от правила за тази 

технология. Целта е да за-

дадем световните стан-

дарти за развитието и 

прилагането на системи за 

изкуствен интелект, така 

че да намалим рисковете за 

граждани и компании, които 

все по-често ще използват 

технологията. Но в също-

то време трябва да осигу-

рим достатъчно свобода и 

стимули за европейските 

компании да развиват ино-

вации и да растат като 

конкуренти на големите 

технологични компании от 

САЩ и Китай.

 

Инициирахте създава-
нето на наръчник за бизне-
са по киберсигурност. Ще 
ни разкажете ли малко по-
вече за тази инициатива?

Вярвам, че за да има 

работеща дигитална ико-

номика, ключов аспект е 

киберсигурността. Според 

проучване на Европейската 

агенция за киберсигурност 

около половината от биз-

несите в Европа биха фа-

лирали, ако станат жертва 

на кибератака. Затова с 

отговорност преди година 

изявих желание и получих 

възможността да бъда док-

ладчик в групата на ЕНП в 

ЕП по обновената Дирек-

тива за мрежова и инфор-

мационна сигурност. 

В рамките на продъл-

жаващите все още зако-

нодателни преговори за 

мен е ясно, че независимо 

какви правила коментира-

ме, най-важното е да има 

подкрепа за бизнесите, 

които са тези, които тряб-

ва да ги приложат. Не бих 

искала малките и средни 

предприятия (МСП) да се 

сблъскват с поредния фор-

муляр, изискан от Брюксел, 

а да виждат подадена ръка 

за общата цел – безопасни 

дигитални процеси и иконо-

мически растеж. 

Именно затова и реших 

да инициирам практичес-

ки наръчник по киберси-

гурност, който съдържа 

всичко, което един бизнес 

трябва да знае. В докумен-

та е включена практичес-

ки полезна информация за 

повишаване на сигурност-

та на МСП, както и мерки 

за предотвратяване на 

основните киберрискове. 

Той е свободен за ползване 

и разпространение и може 

да бъде свален от моя уеб-

сайт.

Един от проблемите 
за бизнеса в цяла Европа 
е драстичното покачване 
на цената на електроенер-
гията. Дискутирани ли са 
решения за справяне с про-
блема на европейско ниво?

В последните месеци 

неколкократно поставям 

въпроса с непоносимата 

цена на енергията пред ев-

ропейския комисар по енер-

гетика Кадри Симсон. Да, 

има мерки на ниво ЕС, които 

могат да понижат цена-

та на електроенергията 

и за които сме настоявали 

с колеги. Става въпрос за 

отпускане на допълнителни 

квоти за въглеродни емисии 

от страна на Европейската 

комисия, с което ще се уве-

личи предлагането на паза-

ра и цената им ще намалее. 

По този начин и ТЕЦ-овете, 

които са задължени да купу-

ват такива квоти, ще про-

извеждат по-евтин ток.

Но основните инстру-

менти за бързи мерки за 

справяне с кризата са в 

компетентностите на 

правителствата. Те сами 

определят данъчната и 

социалната си политика, 

дългосрочните договори за 

електроенергия и доставка 

на природни ресурси, както 

и разпределянето на сред-

ствата, получавани като 

приход от продажбата на 

въглеродни емисии, които 

за 2021 г. са с 10 млрд. евро 

повече за целия ЕС спрямо 

2020 г.

От октомври 2021 г. 

Комисията стимулира пра-

вителствата да използват 

директни финансови добав-

ки за бизнеса, данъчни об-

лекчения, държавна помощ 

за големите. Все неща, кои-

то настоящият ни кабинет 

финализира като мерки едва 

в последните няколко дни. 

Това забавяне от 3 месеца 

може да се окаже пагубно за 

много предприятия.

Радвам се, че от гру-

пата на ЕНП успяхме да се 

преборим за включване на 

инвестициите в природен 

газ и ядрена енергия като 

устойчиви. Целта беше да 

се улесни производство-

то на електроенергия от 

Строителната индустрия в България е традиционно здрав стълб на икономиката
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тези източници, което да 

гарантира стабилност на 

пазарите в следващите 

20 - 30 години, докато ВЕИ 

и новите технологии като 

водород навлязат трайно и 

икономически обосновано.

Друг не по-малък про-
блем е рязкото повишение 
на цените на строителни-
те материали. Според Вас 
какви стъпки трябва да се 
предприемат за справяне с 
това предизвикателство? 
По какъв начин скокът ще 
повлияе върху големите 
инфраструктурни проек-
ти в Европа, има ли риск 
за тях?

Покачването на цени-

те на електроенергията 

води до неравномерно уве-

личение на стойностите 

на различните стоки и ус-

луги. В тежки индустрии, 

много от които са свърза-

ни със строителството, 

електричеството е около 

20 - 30% от производстве-

ната стойност, докато за 

по-малки бизнеси и в сфе-

рата на услугите то е под 

10% от крайната стойност 

на продукта. Тоест една 

от причините за скока на 

цената на строителните 

материали са разходите за 

електроенергия. Ако успеем 

да овладеем и свалим цена-

та на тока, това ще се от-

рази благоприятно и върху 

цената на строителните 

материали. 

В по-дългосрочна перс-

пектива европейските по-

литики по декарбонизация 

също ще оказват натиск 

нагоре върху стойностите 

на строителните материа-

ли, но и на всички суровини. 

В групата на ЕНП сме за-

стъпници на разумния и пре-

мерен подход, за да не изгу-

би европейската индустрия 

конкурентоспособност. За 

мен е логично безплатните 

квоти за емисии на парни-

кови газове да останат в 

определен размер, докато 

Механизмът за въглеродна 

корекция по границите не 

докаже, че може да работи 

ефективно и не бива зао-

бикалян. Би било самоубий-

ствено в амбициите си за 

„зелен” преход да позволим 

европейската индустрия 

да стане жертва на евтин 

внос от трети страни от 

компании, които не плащат 

регулаторно наложената 

цена на въглерода при про-

изводство.

Какво е становището 
Ви за Плана за възстановя-
ване и устойчивост (ПВУ) 
на България? Кога според 
Вас страната ни ще полу-

чи средства по него?
Тези планове бяха за-

мислени най-вече като по-

мощ за възстановяване от 

пандемията. Идеята беше 

с тях да се помогне на дър-

жавите да подкрепят биз-

неси, като в същото време 

им създадат стимули да се 

модернизират. 

България е сред малко-

то членове на ЕС, които 

не получиха средства през 

2021 г., за да подпомогнат 

своите бизнеси. Като се 

има предвид, че за пореден 

път входирането на Плана 

в ЕК се бави, най-вероятно 

няма да получим пари до ес-

ента. Това е най-голямата 

загуба. Средствата ще 

дойдат в пълния им размер, 

но не е ясно кога. Практи-

чески българският бизнес 

ще премине през цялата 

криза, без да може да се въз-

ползва от европарите. 

За експертите и коле-

гите в Брюксел е трудно да 

разберат защо един почти 

завършен план, какъвто бе 

оставен през месец април 

м.г. от правителството на 

ГЕРБ беше хвърлен в кош-

чето за боклук и преправен 

изоснови набързо. Желание-

то за промяна на всяка цена 

без задълбочени анализи 

и цялостна стратегия за 

този голям ресурс доведе 

до оценката на Европейска-

та комисия от 43 страни-

ци с общо 270 забележки. 

Дано следващата версия, 

която трябваше да бъде 

входирана в средата на 

януари, но отново се бави, 

да е качествено по-добра и 

най-сетне жизненоважните 

инвестиции достигнат до 

икономиката ни през тази 

година.

Какви пари може да оч-
аква България от Бюдже-
та на ЕС за 2022 г.? 

За съжаление не много. 

Политическият хаос през 

2021 г. и служебните прави-

телства забавиха сериозно 

процесите по договаряне 

на средства. А това е още 

по-неприятно, като се има 

предвид, че финансовите 

потоци от ЕС през следва-

щите години ще са рекорд-

но големи. Причината е, че 

успоредно с Многогодишна-

та финансова рамка 2021 - 

2027 заради пандемията ЕС 

договори безпрецедентен 

пакет за възстановяване на 

икономиката, като парите 

по него ще се използват до 

2025 г. 

За България по седем-

годишния бюджет са пред-

видени 16,7 млрд. евро, а по 

линия на Плана за възстано-

вяване и устойчивост – 12,4 

млрд. евро (9,2 млрд. евро 

безвъзмездни). Тук идва и 

проблемът – липсата на 

одобрен ПВУ, за което гово-

рихме, се отразява в заба-

вяне на договарянето с ЕК 

на оперативните програми. 

Първо се фиксира рамково 

споразумение за целия пе-

риод, а след това отделни 

програми, приоритетни оси 

и средства по години. 

Всичко това означава, 

че свежи европейски пари 

може да очакваме евенту-

ално в края на 2022 г., и то 

ако правителството зара-

боти на бързи обороти по 

темата. Забавянето за мен 

е признак на грешна приори-

тизация. Без значение кои 

сектори настоящият каби-

нет намира за най-важни, не 

може да си позволим да ба-

вим ресурса от Европа, за-

щото той е най-надеждни-

ят външен финансов стимул 

за икономиката, който може 

да достигне над 5% от го-

дишния БВП. Вариантите 

от тук насетне са два: да 

увеличим външния дълг, за 

да набавим тези средства, 

или просто държавата да 

инвестира с много по-сла-

би темпове от предишни 

години. 

Какво е мнението Ви за 
Конференцията за бъдеще-
то на Европа? Къде граж-
даните на Съюза виждат 
проблеми? Как според Вас 
може да се подобри рабо-
тата на европейските ин-
ституции, а и тази на Вас 
– евродепутатите?

Конференцията е най-

голямото и отворено уп-

ражнение по пряка демо-

крация в Европа, в което 

решенията идват и се взи-

мат в резултат на участие 

на всички граждани, които 

желаят. Това засилва дове-

рието и легитимността на 

европейската интеграция. 

От две години участвам ак-

тивно в процеса и имам от-

говорността да бъда сред 

тримата български евроде-

путати в пленарното засе-

дание на Конференцията.

Трябва да признаем, че 

в предизвикателни времена 

като днешните, когато Ев-

ропа е атакувана по всевъз-

можни начини и кризи, имаме 

нужда от внимателен ана-

лиз на посоката на разви-

тие на ЕС, за да повишим 

доверието на европейците 

в него.

Работата е разделена 

на девет тематични сек-

тора, в рамките на които 

се обсъждат много кон-

кретни промени в ЕС – нови 

компетентности, политики 

и програми за финансиране. 

Или пък отпадане на някои 

и по-малко координация по 

определени теми. 

Отдавна твърдя, че 

трябва да се направят про-

мени в структурата на ев-

ропейската демокрация и на 

ЕП, така че да има по-реал-

но разделение на управлява-

що мнозинство и опозиция. 

Това ще динамизира деба-

тите, ще повиши интереса 

към европейската политика 

и ще анагажира много пове-

че граждани със случващо-

то се в ЕС. Все пак над 50% 

от законодателството, 

приложимо в България, про-

изхожда под една или друга 

форма от ЕС.

Виждате ли възмож-
ност за съвместни ини-
циативи с Камарата на 
строителите в България?

Строителната индус-

трия в България е тради-

ционно здрав стълб на ико-

номиката. Но политиките 

за декарбонизация и устой-

чивост, които са в ход, ще 

са голямо предизвикател-

ство за всеки един бизнес 

у нас. Нужно е строителни-

ят бранш да се подготви за 

предстоящите регулатор-

ни и инвестиционни проме-

ни, за да запази и увеличи 

конкурентоспособността 

си. Всяка инициатива в 

тази посока е смислена и 

бих съдействала с каквото 

мога.

Какво ще пожелаете на 
читателите на вестник 
„Строител“?

На читателите на 

в. „Строител“ и на всички 

българи пожелавам 2022 г. 

да донесе поводи за опти-

мизъм и да засили чувство-

то ни за солидарност и 

желание за принос към об-

ществото.
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Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен: 

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Държавите членки по-

стигнаха споразумение 

относно предложението 

на Европейската комисия 

да инвестира 1,037 млрд. 

евро в пет трансгранични 

инфраструктурни проекта 

в рамките на Механизма 

за свързване на Европа 

за трансевропейски енер-

гийни мрежи (МСЕ - Енер-

гетика). Това съобщиха от 

пресцентъра на институ-

цията.

Три от проектите, 

които ще получат под-

крепа от МСЕ – Енерге-

тика, са за изграждането 

на инфраструктура за 

пренос на електроенер-

гия, а един е за съхране-

ние на газ. Петият е за 

проучване за мрежи за 

пренос и съхранение на 

CO
2
. Най-голямата сума 

– 657 млн. евро, ще бъде 

отпусната за интерко-

нектора EuroAsia, който 

ще е първата междусис-

темна връзка между Ки-

пър и европейската елек-

троенергийна мрежа през 

Гърция. 

България ще получи 78 

млн. евро за проекта за 

разширение на газохра-

нилището в Чирен. Със 

средствата ще бъде уве-

личен капацитетът му, 

което е необходимо за 

регионалната сигурност 

на доставките в Югоиз-

точна Европа, както и за 

намаляване на разходите 

за доставка на газ. Проек-

тът също така подкрепя 

постепенното премахване 

на въглищата в региона, 

като улеснява прехода към 

чиста енергия.

„Аз знам какво бъдеще искам за 

2022 г. Днес Европа има визията, пла-

на и инвестициите да води напред към 

постигането на по-зелен, по-справедлив 

свят“. Това е заявила председателят на 

Европейската комисия Урсула фон дер 

Лайен в своя реч по време на The World 

Ahead 2022 – Sofia Gala Dinner.

В изказването си тя е акцентирала 

върху инвестициите, като се е спряла 

на България. Според нея страната ни е в 

доста сходно положение с други държави 

на Югоизточна Европа. „Знам, че нашите 

нужди от инвестиции са огромни. Особе-

но в страна като България, която трябва 

да направи по-голям скок, за да постигне 

неутралност по отношение на климата. 

Публичните ресурси, които мобилизира-

ме, обаче също са безпрецедентни“, е 

посочила Урсула фон дер Лайен.

По думите й една трета от сред-

ствата от NextGenerationEU са насо-

чени за постигането на екологичните 

цели на Съюза, или над 240 млрд. евро. 

„NextGenerationEU разполага с 6,6 млрд. 

евро инвестиции, готови за България. 

Това се равнява на повече от 10% от 

брутния вътрешен продукт на страна-

та. С тези ресурси можете значително 

да ускорите декарбонизацията на своя-

та икономика, като същевременно фор-

сирате възстановяването си. Тези две 

цели вървят ръка за ръка. Икономически-

те аргументи в полза на декарбониза-

цията стават по-силни с всеки изминал 

ден“, е казала още Фон дер Лайен.

Еврокомисар Мария Габриел: 

Еврокомисарят по инова-

ции, научни изследвания, кул-

тура, образование и младеж 

Мария Габриел, министрите 

на образованието и младе-

жта от ЕС и по един пред-

ставител на младите хора 

от всяка държава членка 

дебатираха за първи път в 

този формат темата „Мла-

дите европейци като пълно-

правни актьори в Европа: за 

по-зелена и по-устойчива Европа“. Форумът на 

високо равнище в рамките на Съвета по образо-

вание се проведе в контекста на Европейската 

година на младежта 2022, като основната му цел 

бе да търси отговори на предизвикателствата, 

свързани с околната среда. Това съобщиха от 

екипа на българския еврокомисар.

„Важно е да говорим в един глас с младите 

хора, когато става дума за конкретни решения, 

свързани с изменението на климата. Ключ към 

справяне с това предизвика-

телство е образованието от 

най-ранна възраст“, е заявила 

Мария Габриел. Тя е обърнала 

внимание върху представена-

та от нея на 14 януари Пре-

поръка на Съвета относно 

обучението за екологична 

устойчивост. Целта й е да 

подпомогне страните от ЕС 

и всички образователни ин-

ституции да предоставят 

на учащите компетентности в областта на 

изменението на климата. 

Еврокомисарят е откроила и инициативата 

си Коалиция „Образование за климата“. Тя обеди-

нява ученици, студенти, учители, споделящи идеи 

за екологични решения и готовността да ги при-

лагат в конкретни проекти. „Младежите могат 

да споделят добрите си практики на интернет 

платформата за Европейската година на младе-

жта“, е коментирала още комисар Габриел.

Страната ни получава 78 млн. евро за разширение на газохранилището в Чирен
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Николай Генчев, КСБ

В изпълнение на про-

ект „Заедно за по-про-

зрачни обществени по-

ръчки  в  строителни я 

сектор”, който Камарата 

на строителите в Бълга-

рия реализира по програ-

ма „Добро управление на 

местно ниво” на Фонда-

ция „Америка за България”, 

експерти от КСБ изгот-

виха статистика и ана-

лиз на причините, довели 

до прекратяване на об-

ществени поръчки (ОП), 

както и предлагане на 

препоръки с цел да се усъ-

вършенства процедурата 

по формиране и възлагане 

на търгове и да се съз-

даде наистина прозрачна 

среда за реализирането и 

управлението им.

Първата част на до-

клада на КСБ включва 

Статистика и динамика 
на основни макроиконо-
мически показатели в 
строителния сектор през 
първото тримесечие на 
2021 г. 

В рамките на ЕС вся-

ка година средствата, 

изразходвани чрез осъ-

ществяването на об-

ществени поръчки,  са 

около 14% от Брутния 

вътрешен продукт (БВП). 

По данни на Агенцията 

по обществени поръчки 

(АОП) процентът на еже-

годно обявените общест-

вени поръчки от БВП за 

България е от 5% до 15%. 

За сектор „Строител-

ство“ през първото три-

месечие на 2021 г. делът 

на обявените ОП е 8,3% 

от БВП. Обществените 

поръчки за периода са на 

стойност 2240 млн. лв., 

като е отчетен ръст от 

22,9% на броя и ръст от 

56,6% на стойността. За 

същия период произве-

дената продукция в от-

расъл „Строителство” е 

на обща стойност 3120 

млн.  лв. ,  като спрямо 

първото тримесечие на 

2020 г. се увеличава с 5%.

За първото тримесе-

чие на 2021 г. е най-висок 

броят на обявените ОП 

в сградното строител-

ство - 342 бр. (47% от 

общо обявените ОП). По 

финансова стойност на 

първо място се нареждат 

ОП в инженерната инфра-

структура с прогнозна 

стойност 1286 млн. лв., 

което е 57,4% от общо 

обявената стойност за 

тримесечието.

Вторта част на до-

клада включва 

Статистика и анализ на 
причините, довели до пре-

кратяване на обществени 
поръчки, които са иден-
тифицирани в рамките 
на първата дейност по 
проекта въз основа на 
извършен мониториг.

П ери о д ъ т  н а  ра з -

глеждане на прекрате-

ни обществени поръчки 

в строителството по 

проект „Заедно за по-

прозрачни обществени 

поръчки в строителния 

сектор” е ноември 2020 – 

април 2021 г. (6 месеца). 

Към края на юли 2021 г. 

са констатирани 149 бр. 

прекратени ОП на обща 

стойност 53 067 484 лв. 

Или 9,51% от всички обя-

вени ОП (1566 бр.) в стро-

ителството.

Към края на октомври 

2021 г. след преразглеж-

дане (период от 6 месе-

ца - ноември 2020 – април 

2021 г.) на прекратените 

обществени поръчки те 

са 338 бр. на обща стой-

ност 744 336 787 лв., или 

21,4% от всички ОП в 

строителството. Може 

да се направи изводът, че 

при извършения монито-

риг към края на октомври 

2021 г. спрямо този към 

края на юли 2021 г. (9,51%) 

процентът на прекрате-

ните ОП е над два пъти 

по голям. 

Статистика и анализ на 
законовите основания за 
прекратяване на обще-
ствени поръчки

След преразглежда-

нето на прекратените 

ОП към края на октомври 

2021 г. най-честите при-

чини за прекратяване на 

процедури за възлагане 

на обществени поръчки 

по ЗОП са следните:

– На първо място: 
по чл. 110, ал. 1, т. 5 от 
ЗОП: Възложителят пре-
кратява процедурата с 
мотивирано решение, ко-
гато са установени нару-
шения при откриването и 
провеждането й, които не 
могат да бъдат отстра-
нени, без това да промени 
условията, при които е 
обявена процедурата.

Ко н с т а т и р а н и  с а 

110 бр. прекратени ОП на 

стройност 174 875 270 лв., 

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

или 32,5% от общия брой 

прекратени и 23,5% от 

общата стойност. Чести 

причини за прекратяване 

са пропуски в докумен-

тацията по обявяване, 

които не могат да бъдат 

отстранени, без да се 

променят условията на 

обявата; пропуснати доку-

менти при публикуване на 

обществената поръчка в 

електронната платформа 

ЦАИС ЕОП и др.п.

– На второ място: 
по чл. 110, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП: Възложителят пре-
кратява процедурата с 
мотивирано решение, ко-
гато всички оферти или 
заявления за участие не 
отговарят на условията 
за представяне, включи-
телно за форма, начин и 
срок, или са неподходящи.

Констатирани са 87 

бр.  прекратени ОП на 

стойност 131 802 157 лв., 

или 25,7% от общия брой 

прекратени и 17,7% от 

общата стойност. Може 

да се направи изводът, 

че подадените оферти 

не отговарят на обявени-

те условия, в т.ч. на ус-

ловията за представяне, 

включително за форма, 

начин и срок; или не са съ-

образени предварително 

заложени разходни норми 

за влаганите материали 

и изделия; или има несъот-

ветствия в техническото 

предложение и приложе-

ната документация на 

участника спрямо услови-

ята на възложителя и др.

– На трето място: 
по чл. 110, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП: Възложителят пре-
кратява процедурата с 
мотивирано решение, ко-
гато не е подадена нито 
една оферта, заявление 
за участие или конкурсен 
проект или не се е явил 
нито един участник за 
преговори.

Икономически най-
изгодна оферта 

„най-ниска 
цена“

13 обявления 

„съотношение 
качество/цена“
456 обявления 

„ниво  на 
разходите“ 

12 обявления 

липсват 
критерии 

244 обявления 

Обявени обществени поръчки – критерии на възлагане 
I тримесечие 2021 г.

149 бр. ОП на обща стойност 53 067 484 лв. са прекратени към 31 юли 2021 г.  

МЕСЕЦ БРОЙ 
ОБЯВЛЕНИЯ

БРОЙ 
ПРЕКРАТЕНИ

%

НОЕМВРИ 220 54 24.5%

ДЕКЕМВРИ 225 47 20.9%

ЯНУАРИ 185 33 17.8%

ФЕВРУАРИ 221 44 19.9%

МАРТ 319 75 23.5%

АПРИЛ 406 85 20.9%

ОБЩО 1 576 338 21.4%

Прекратени обществени поръчки – 
ноември 2020 г. - април 2021 г.

Констатирани са 53 

бр.  прекратени ОП на 

стойност 18 292 197 лв., 

или 2 ,45% от общата 

стойност и почти 15,7% 

от общия брой прекра-

тени. Прекратените на 

основание чл. 110, ал. 1, 

т. 1 от ЗОП поръчки в 

областта на инженерна-

та, енергийната и ВиК 

инфраструктура са 45%, 

а в областта на сградно-

то строителство – 55%, 

в т.ч. административни 

сгради, сгради, които са 

предназначени за различ-

ни дейности: просветна, 

културна, спортна и др.

Други причини за пре-

кратяване на процеду-

ри по ЗОП са на основа-

ния: подадена само една 
оферта от участник; има 
само едно подходящо за-
явление за участие или 
една подходяща оферта; 
отпада необходимостта 
от провеждане на проце-
дурата или от възлагане 
на договора в резултат 
на съществена промяна 
в обстоятелствата или 
при невъзможност да се 
осигури финансиране за 
изпълнението на поръч-
ката по причини, които 
възложителят не е могъл 
да предвиди; участникът, 
класиран на първо място, 
отказва да сключи дого-
вор и др.

От направено проуч-

ване на КСБ за решени-

ята на Комисията за за-

щита на конкуренцията 

(КЗК) относно подадени 

жалби от заинтересова-

ни лица са установени 

само 3 производства на 

КЗК в об ласт та на стро-

ителството, свързани с 

разглежданите ОП и пре-

кратени в периода ноем-

ври 2020 – април 2021 г. 

Решенията за прекратя-

ване на възложителите 

са на основание чл. 110, 

ал. 5 от ЗОП във връзка 

с чл. 110, ал. 2, т. 4, бук-

ва „а” от ЗОП. В два от 

трите случая КЗК уста-

новява, че посочените 

мотиви в конкретните 

решения за прекратяване 

са непълни и в условията 

на оперативна самосто-

ятелност на решението 

за прекратяване (чл. 110, 

ал. 2 от ЗОП) се приема за 

съществено нарушение, 

налагащо отмяна на ре-

шението на възложителя 

като незаконосъобразно. 

В третия случай жалба-

та е от лице, което не е 

в кръга на заинтересова-

ните – не е в листата на 

класирани участници.
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При FIDIC процесите и правилата са изключително подробно описани и е       

Инж. Боян Делчев, председател на секция „Транспортна инфраструктура“ при КСБ          

Консултативният съвет (КС) на браншовите ор-
ганизации в сектор „Строителство“ предложи 7 клю-
чови приоритета за устойчиво развитие на бранша, 
както и конкретни политики и мерки за постигането 
им. Идеите за развитието на отрасъла бяха предста-
вени на съвместна пресконференция на Камарата на 
архитектите в България (КАБ), Камарата на строи-
телите в България (КСБ), Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране (КИИП), Българската 
асоциация на архитектите и инженерите-консултан-
ти (БААИК), Съюза на архитектите в България (САБ), 
Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и Нацио-
налната асоциация на строителните предприемачи 
(НАСП). На събитието браншът изрази единодушно 
мнение, че е дошло време за радикална промяна на за-
конодателството в сектора, която да намали адми-

нистративната тежест и да облекчи инвестицион-
ния 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“. 

Ренета Николова 

Инж. Делчев, браншовите 
организации в сектор „Стро-
ителство“ се обединиха около 
необходимостта от редица 
законодателни промени и съз-
даването на кодекс, който да 
замени вече остарелия Закон за 
устройство на територията. 
Кои според Вас са най-актуал-
ните проблеми и пречки пред 
строително-инвестиционния 
процес в страната?

Има много неща, на които да 

се обърне внимание, но някои от 

тях са съществени и касаят все-

ки един етап от инвестиционно-

строителния процес. На първо 

място възложителят трябва да 

изготви задание, и то такова, че 

в максимална степен проектан-

тите да получат отговор на въ-

проса: Каква е задачата? Според 

Вас в колко от случаите преди 

проектиране има ясно зададени 

параметри, за да бъде изготвен 

проект - идеен, работен, техни-

чески. След това се издава раз-

решение за строеж от страна на 

Министерството на регионално-

то развитие и благоустройство-

то или от общината. Има случаи, 

и то не един или два, когато 

то се бави поради най-различни 

причини, което води не само до 

промяна на графика за изпълне-

ние на проекта, а до спиране на 

процедурата. Нерядко се срещат 

и ситуации, в които отделни 

участъци от проекта получават 

разрешение, а други не. Много об-

щини, особено по-малките, нямат 

административен капацитет да 

прегледат и дадат правилното 

задание за изпълнение. Така се 

получава проект, който е нера-

ботещ.

Следващият голям проблем, 

който искам да засегна, е свързан 

с отчужденията. В тази връзка 

има предложени законодателни 

промени. КСБ многократно изра-

зява позиция, че те трябва да се 

случат възможно най-скоро, тъй 

като касаят обекти от нацио-

нално значение. Дали се строи 

път, магистрала, метро, надлез, 

кръгово… винаги има отчужди-

телни процедури. В момента, ако 

някой собственик на имот, който 

е в обсега на строителството, 

обжалва в съда решението за от-

чуждаване, то проектът спира и 

не може да бъде изпълнен, докато 

съдът не се произнесе. Тогава на 

преден план излиза въпросът кой 

е виновен и се получава конфликт 

- защита на обществения срещу 

частния интерес. Къде е пробле-

мът – при изпълнителя или при 

възложителя? 

В практиката досега има не-

малко случаи, в които даден ин-

фраструктурен обект е пуснат 

в движение, но няма Акт 16, и то 

заради незавършени отчуждител-

ни процедури. Институциите си 

прехвърлят топката в чия юрис-

дикция е казусът, но де юре и де 

факто този обект е незаконен. 

Не текат гаранционни срокове. 

За правния мир този обект не 

съществува, но реално хората 

го ползват. 

Със сигурност има и случаи, в 

които има забавяне заради изпъл-

нителя, не казвам, че всички са 

идеални. И тук идва следващият 

проблем - как се избират изпълни-

телите на големите инфраструк-

турни проекти?! Тук е работа и 

на Камарата да помогне на дър-

жавата да направи спецификации 

за различните търгове. Нека на-

пример се вкара критерий „Фонд 

работна заплата“, който да оп-

ределя мащаба на дадена фирма 

и с какъв ресурс разполага. Имам 

предвид, че ако една компания 

има 25 - 30 млн. лв. вложени за за-

плати на служителите си за 5 г. 

назад, тогава е ясно, че тя има 

над 1000 работници и може да се 

справи с големи инфраструктур-

ни обекти. Както и обратното, 

ако има 5 млн. лв., то тогава тя 

трябва да изпълнява друг тип 

проекти. 

Освен от нормативната 
база, откъде другаде идват за-

трудненията? 
Типът договорни отношения 

при изпълняването на проекти-

те е другият „препъникамък“. В 

момента се случва така, че ако 

възложителят иска да реши да-

ден проблем, той е ограничен в 

действията си. Например ако 

има недобро предпроектно и про-

ектно решение, той не може да 

промени договора, независимо 

че е възникнал непредвиден ка-

зус. Например при изграждането 

на един тунел или път се случва 

нещо, което никой не е очаквал. 

Тогава всички поглеждат догово-

ра, но в него никъде не е посочено 

как да се действа. И ако все пак 

възложителят реши да се опита 

да намери изход от създалата 

се ситуация, то единствената 

възможност според сегашните 

договори е да се направи нова 

процедура, която ще отнеме 

1 - 2 години. Тогава проектът 

спира, каквато и да е фирмата 

– българска или международна. 

Когато влезеш в отношения, в 

които нищо не е решено, то и 

най-голямата компания ще заци-

кли и ще се удари в стена, която 

в нашия случай се явява Законът 

за обществените поръчки или 

Законът за устройство на тери-

торията. Подобни проблеми не се 

срещат при договорни отноше-

ния по FIDIC, където са описани 

всички процедури. Там е посоче-

но, че в рамките на 14 дни консул-

тантът и проектантът трябва 

да дадат решение на казуса. Го-

ворейки за международните ком-

пании, трябва да отбележа, че те 

са свикнали да работят именно 

по FIDIC. Например британските 

консултанти често боравят с 

Червения или Жълтия FIDIC, къде-

то процесите и правилата са из-

ключително подробно описани и е 

много лесно за всички участници 

в процеса да ги спазват.

В публичното простран-
ство се появиха изказвания, че 
българските фирми нямат капа-
цитет за проектиране и строи-
телство и големи чужди фирми 
биха се справили по-бързо и по-
добре с изпълнението на проек-
тите. Какво е Вашето мнение?

 Считам, че тези твърдения 

не са коректни. С оглед на каза-

ното по-горе, дори и фирма от 

Луната да дойде, и тя няма да 

се справи бързо с бюрокрацията. 

Всичко, построено през последни-

те 20 години, на 80% е направено 

от български компании и българ-

ски строители и инженери. Мно-

го чужди фирми се провалиха и 

не защото са лоши - те са много 

сериозни, но като се сблъскат 

с нашата реалност и проблеми, 

вдигат ръце, чудят се какво се 

случва и се отказват. Докато не 

си оправим законодателството, 

няма да има компания, която да ни 

е достатъчно хубава, и проблеми-

те със сроковете за проектиране 

и изпълнение ще са на дневен ред. 

Освен това една голяма чуж-

да компания има коренно раз-

личен подход на работа и начин 

на бюджетиране. Мога да дам 

и конкретен пример, искахме да 

кандидатстваме за дадена по-

ръчка съвместно с чуждестран-

на компания. Когато седнахме да 

остойностяваме параметрите, 

ние стигнахме до едни, а тяхната 

цена беше 50 - 60% над нашата. 

Тогава те заявиха, че на такива 

цени няма да участват. Хубаво 

е да се помисли по какъв начин 

е най-подходящо българските 

и международните фирми да си 

партнират. Истината е, че в мо-

мента колегите в страната ра-

ботят на минимума и нямат въз-

можност да реинвестират, нито 

да създават кадри. Ние се опит-

ваме да бъдем конкурентоспособ-

ни на европейските компании, но 

сами разбирате, че заплащането 

е различно. Въпреки това фир-

мите в сектора полагат усилия 

да се развиват. Ако продължим с 

такива твърдения, за каквито ме 

питате, България ще съсипе един 

истински строителен бранш, 

който сме успели да съградим в 

Снимка Eмил Христов
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       много лесно да се спазват от всички участници в строителния процес

         и изп. директор на „Трейс Груп Холд“ АД:

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 об-
ластта на законодателството, както и до архитекти, 

проектанти, строители, предприемачи, консултанти, 
които на практика в ежедневието се сблъскват с мно-
гобройните законодателни предизвикателства, за да 
споделят своя опит, експертиза и предложения за усъ-
вършенстване на нормативната база. В днешния брой 
разговаряме с инж. Боян Делчев, председател на секция 
„Транспортна инфраструктура“ при КСБ и изп. директор 
на „Трейс Груп Холд“ АД.

годините. Смело мога да заявя, 

че компаниите в страната имат 

ресурса и капацитета да изпъл-

няват големи инфраструктурни 

проекти. Единствено е необходи-

мо да има ясни и точни правила, 

които да се спазват, защото ние 

като работодатели в България си 

плащаме осигуровките, данъците 

и заплатите и работим в полза 

на обществото. Естествено 

има и дребни изключения, но нека 

всеки да си носи отговорност-

та. Заради това не съм съгласен 

с изразената позиция, че няма-

ме капацитет да се справим. Не 

може няколко единични случая да 

са мерило за всички. Който пра-

ви нарушения, нека да си поеме 

заслуженото по закона, но има 

български компании, които са се 

доказали в изпълнението на сери-

озни инфраструктурни проекти. 

Те имат необходимия ресурс за 

това. Като тук специално ис-

кам да заявя, че не говоря само 

за компании, които правят пътни 

обекти. В България има компании, 

които строят мостове и туне-

ли на световно ниво и го правят 

от години. Този опит няма как да 

го получиш за една година, а за 

период от поне 10 - 20 г. Имаме 

и обучени кадри, които в процеса 

на работа са натрупали необхо-

димия опит. Колкото по-сериозен 

е един проект, толкова по-отго-

ворни ръководители се създават. 

Бих желал да подчертая, че 

има български компании, които 

успешно работят по междуна-

родния стандарт FIDIC (междуна-

роден стандарт на инженерите 

консултанти).

Следователно българските 
компании по нищо не отстъп-
ват на чуждестранните? 

Както казах, ние вече има-

ме добрата практика и опита. 

Последните няколко години бяха 

реализирани много големи инфра-

структурни проекти в страната. 

Все пак трябва да отбележим, че 

всяка фирма има различен капаци-

тет. Много добре трябва да се 

гледа всяка компания на какви из-

исквания отговаря и какви обек-

ти може да изпълнява. Тогава ще 

се саморегулира и пазарът. Някои 

например ще могат да участват 

за проекти за 20 - 30 млн. лв., а 

други за 50 - 100 млн. лв. Не е да-

лече денят, в който ще се появят 

и такива, които ще изпълняват 

проекти на стойност 1 млрд. лв. 

Тогава е повече от ясно, че една 

фирма няма как да участва сама, 

защото е необходим наистина 

сериозен ресурс. Много малко са 

компаниите, които могат да кре-

дитират подобни обекти. Зато-

ва ще се създават консорциуми. 

Да не говорим, че в момента има 

дори процедури, в които трябва 

да изпълниш всичко и чак тога-

ва възложителят се разплаща с 

теб. Това означава да имаш ви-

наги налични сериозни средства, 

с които да можеш да гарантираш 

работата си.

Няма как да не засегна тема-
та за нуждата от индексация на 
договорите в строителството 
заради високите цени на мате-
риалите и суровините.

 Ако имахме нормални дого-

ворни отношения, визирам FIDIC, 

щяхме да сме индексирали все-

ки договор и сертификат, всяко 

едно плащане щеше да е ясно и 

нямаше да се налага възложи-

телите и изпълнителите да се 

чудят колко ще се оскъпи про-

ектът и какви компромиси да 

направят. За съжаление до този 

момент няма конкретни предпри-

ети решения за въвеждането на 

тези договори. 

Решават ли договорите по 
FIDIC проблема с гаранционните 
срокове в строителството?

Проблемът наистина е сери-

озен. В момента гаранционните 

срокове не се регулират нормал-

но в договорните условия. Някои 

договори са направени така, че 

фирмите стават до живот га-

рант и това не се отразява в 

цената, като дори се стига и до 

съдебни спорове. В същото вре-

ме в договорите по FIDIC всич-

ко е записано точно и ясно. Там 

компаниите се задължават да 

отстранят дефект при появата 

му в рамките на първата година 

от пускането на обекта в експло-

атация. След този срок вече не 

се говори за дефект на изпълне-

нието, защото такъв може да се 

появи чак след 10 години. Тогава 

вече става въпрос за поддръжка-

та на обекта. Нормално е всяко 

нещо, което не се поддържа, да 

дава дефект. Ако това е запи-

сано в договора на възложителя, 

тогава той е освободен от куп 

ангажименти, но ако не присъст-

ва, тогава няма причина да бъде 

изпълнено от дадената фирма, 

защото може да не й бъде плате-

но за работата. Това също е сред 

важните направления, по които в 

КСБ трябва да работим. 

Според Вас какво и как тряб-
ва да се направи в краткосро-
чен и дългосрочен план на дър-
жавно ниво, за да функционира 
строителният бранш нормал-
но, да има предвидимост?

В България има големи ин-

фраструктурни проекти, които 

трябва да бъдат изградени. Ако 

погледнем в миналото, тогава 

за такива неща е имало плани-

ране. Не мисля, че това е нещо 

лошо, напротив - какво пречи и 

сега да работим така? Ако има 

яснота за предстоящите 7 - 10 

години какво ще се изгражда в 

страната и визия за финанси-

рането на обектите, всяка една 

компания ще знае за какво да се 

готви и какво да очаква. Спрямо 

това ще си направи политиката 

на реинвестиция, на подготовка 

на кадрите. Ще може да обърне 

внимание и на обучението на ра-

ботниците си. 

В момента всяка компания, 

включително и нашата, гледаме 

с хоризонт не повече от 6 месе-

ца напред. Не смеем да направим 

инвестиции и да задържим хора. 

Проблемът е, че човешкият ре-

сурс, който губим, не отива в 

друга фирма в страната, а в по-

вечето случаи заминава в чужби-

на, защото там големите ком-

пании предлагат добри условия и 

хората знаят, че за пет години 

напред имат работа. Гладът за 

кадри навсякъде е огромен. В Бъл-

гария за съжаление не можем да 

гарантираме тези условия, кои-

то в други страни ги има. Ние 

взимаме един проект и казваме, 

че за дадения момент служите-

лят ни има ангажимент, но след 

това не гарантираме, че ще има 

още работа. Кой мениджър или 

собственик може да каже на 

строителя си, че ще бъде при 

него 20 г. Няма такъв, защото 

не съществува предвидимост в 

бранша.

А най-важно е да съхраним 

човешкия ресурс. Ако има плани-

раност, фирмите ще знаят какво 

предстои и ще могат спокойно 

да закупят машини и да създават 

производствени бази. Ще има и 

време да обучат хората си да ра-

ботят с модерна техника. Имах 

възможността в Германия - на 

най-голямото изложение за стро-

ителна техника в света, да видя 

колко бързо се променят нещата. 

Говорим за машини, които стру-

ват много пари и е необходимо 

време да се научат служителите 

да работят с тях. Инвестицията 

в хората е ценна за целия сектор. 

През годините КСБ направи мно-

го в опит да задържи работници-

те в страната. Без тях няма как 

фирмите да съществуват.

Като изп.  директор на 
„Трейс Груп Холд” имате сери-
озен опит в изграждането на 
големи инфраструктурни про-
екти. Как може да се гарантира 
безопасността и комфортът 
при ползване на транспортна-
та инфраструктура?

Когато говорим за безопас-

на инфраструктура, то трябва 

да тръгнем още от заданието, 

както вече отговорих в начало-

то. Не казвам, че проблемът е 

проектирането, по-скоро това, 

което е поискано от проектан-

та. Защо във Франция и Германия 

са им хубави пътищата, автомо-

билни и железни? Защото е ясно 

заданието. Ако е казано, че този 

път трябва да отговаря на опре-

делени изисквания, тогава няма 

да имаме проблеми. В България 

много дълго време нямаше нор-

мативи относно изграждането 

на пътища. Когато аз учех, се 

използваше временен правилник 

за проектиране на мостове от 

1981 г. Имах професор в универ-

ситета, който казваше, че вре-

менните неща са най-трайни. По 

него се работеше чак до влиза-

нето на евронормите. Говорим 

за близо 30 г. Впоследствие бла-

годарение на работата на много 

хора се създадоха норми и техни-

чески изисквания.

Също така е важно да се 

каже, че когато има задание за 

проектиране, трябва да има и 

контрол, защото по пътя се дви-

жат хора и за да ги защитим, 

трябва да направим безопасни 

пътища, а не, когато се случи 

нещо, да ходим да мерим светло-

отразителност и други норми. В 

договора ясно трябва да се по-

сочва кой надзирава изпълнение-

то. Той да си слага подписа, че 

всичко е изпълнено според изис-

кванията. А ако открие нещо не-

редно, той трябва да спре обек-

та. Но всичко това трябва да се 

случи преди пускането в експлоа-

тация. А не един път да е изпъл-

нен, да е пуснат с всичките му 

документи и тогава да се каже, 

че не отговаря на изискванията 

и строителят е виновен.

Пак се връщаме към необходи-

мостта от промени в норматив-

ната уредба, касаеща инвести-

ционния процес и отговорността 

на участниците в него. Не може 

винаги строителят да е вино-

вен, защото има и проектанти, 

възложители, надзорници. Излиза 

така, че всички се подписват, но 

не поемат своята отговорност. 

Има случаи в процеса на из-

пълнение да възникват въпроси, 

които изискват друг вид проек-

тиране, и могат да се направят 

нещата така, че в следващите 

50 години да не се налага да се 

преработва готовият обект. 
По отношение на пътищата 

е хубаво в държавата да се на-

прави приоритизиране на тези, 

за които ремонтът е неотложен. 

Има много региони в страната, в 

които просто нищо не се поддър-

жа. Виждате, че се активизират 

свлачища, например в Смолянска 

област, но през годините никой 

не си е мръднал пръста да види 

какво е състоянието на пътната 

мрежа. Защо трябва да се чака 

да падне земна маса, за да се на-

прави нещо? 

Необходимо и важно е да се 

направи една дългосрочна про-

грама, която да се занимава с 

ремонтите и поддръжката на 

пътищата. По този начин ще се 

осигури дългосрочната заетост 

на фирмите, които се занимават 

с такъв тип строителство.

На 18 януари секция „Транспортна инфраструктура“ при КСБ проведе първото си за годината заседание
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Традиционно в края на всяка година и началото на новата в. „Строител“ реализира 
поредица от интервюта, в която представя какви са били изминалите 12 месеца за 
председателите на Областните представителства на КСБ и пред какви предизви-
кателства са били изправени. В настоящата серия от разговори, стартирала през 
декември 2021 г., питаме и как продължава да се отразява пандемията на бранша и 

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

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

Изданието на КСБ е изключително полезно и интересно четиво
Росица Георгиева

Инж.  Райчев,  как -
ва беше 2021 г. за Вас 
като председател на 
ОП на КСБ – Търговище, 
за структурата, която 
ръководите, и за сектор 
„Строителство“ във Ва-
шия регион?

Всяко Областно пред-

ставителство на КСБ 

има специфични особено-

сти. Според икономиче-

ските дадености на ра-

йона, в който се намира, 

строителният процес се 

осъществява по различен 

начин. Като цяло за нас 

2021 г. премина под знака 

на пандемията. Положи-

телното бе, че за нашия 

сектор не бяха налагани 

ограничителни мерки и 

не трябваше да прекра-

тяваме дейността си. 

Друго нещо, което оста-

ви отпечатък през годи-

ната, бе провеждането 

няколко пъти на избори за 

Народно събрание, както 

и за държавен глава. Нес-

табилната политическа 

обстановка повлия на ин-

ституциите и техните 

структури и те ограни-

чиха плащанията за свър-

шена работа, съответно 

някои колеги изпитваха 

затруднения. В Търговище 

имаше такива случаи, дори 

аз самият имам два обек-

та, които се осъществиха 

с финансиране по Програ-

мата за развитие на сел-

ските райони (ПРСР). Те 

са завършени, а единият 

е предаден още в първото 

полугодие на 2021 г., но 

все още не са разплатени. 

Като цяло през мина-

лата година в Търговище 

се реализираха немалко 

проекти. В сферата на жи-

лищното строителство 

нямаше спад, общината 

направи инвестиции за 

над 1,6 млн. лв. в благоус-

трояването на градската 

среда. В рехабилитация 

на улици бяха вложени над 

2,6 млн. лв. Модернизи-

ра се уличното осветле-

ние с 1,1 млн. лв. Започна 

строителството на 2-ра 

клетка на регионалното 

депо за битови отпадъци, 

за което бяха заделени 700 

хил. лв.

В  о б щ и н а  П о п о в о 

строителството също 

се развиваше добре. С 

над 1 млн. лв., осигурени 

от оперативни програми, 

бяха санирани обекти. В 

рехабилитация на улици 

се инвестираха около 508 

хил. лв. В градска среда 

вложенията са над 700 

хил. лв., а в ремонт на 

детски площадки и чита-

лище – близо 200 хил. лв. 

В община Омуртаг с фи-

нансиране от ПРСР в раз-

мер на 880 хил. лв. беше 

обновена детска гради-

на. Около 260 хил. лв. бяха 

вложени в реконструкция 

на ВиК инфраструктура, а 

над 210 хил. лв. бяха даде-

ни за обособяване на мно-

гофункционални спортни 

площадки. В Антоново се 

рехабилитираха пътища с 

580 хил. лв., а 130 хил. лв. 

се насочиха за детски пло-

щадки и съоръжения.

Предстои приемането 

на бюджетите на общини-

те и след като това ще 

е ясно каква работа ще 

има за бранша. В Попово 

е стартиран търг за 4 

млн. лв. за рехабилитация 

на пътна инфраструктура 

в селата. В Търговище се 

проведе процедура с про-

гнозна стойност почти 3 

млн. лв. за построяване на 

нова детска градина.

Какви са особености-
те на бранша във Вашия 
регион? Какви са пробле-
мите и трудностите, с 
които се сблъсквате на 
местно ниво?

Основният проблем се 

състои в това, че при нас 

не се реализират големи 

инвестиции. Като цяло 

изпитваме недостиг на 

обекти. Друго предизви-

кателство е липсата на 

квалифицирана работна 

ръка. Наблюдава се голяма 

диспропорция. В сферата 

на жилищното строител-

ство се предлага часова 

ставка, различна от тази, 

която се залага при обек-

ти, които се възлагат 

с обществени поръчки. 

Към това, като се приба-

ви и скокът на цените на 

строителните материа-

ли, можем да кажем, че и 

инвеститорите, и стро-

ителите сме изпаднали в 

затруднение. Проблемът 

е особено осезаем за 

обектите, за които вече 

има сключени договори, 

които се финансират от 

държавния или общинския 

бюджет. Трябва да се тър-

си възможност за индек-

сация, защото скокът на 

цените вече се отразява 

негативно на целия бранш.

Проведох две срещи 

с кмета на община Тър-

говище д-р Дарин Дими-

тров, с когото обсъдих 

този въпрос. Но местна-

та власт изчаква реше-

нието на държавно ниво. 

Народното събрание все 

още не е приело бюджета 

за 2022 г., а този проблем 

трябва да се изчисти през 

него, особено за преходни 

обекти, които са стар-

тирали на различни от 

настоящите цени. Тряб-

ва да се има предвид, че 

заплащането на изпълня-

ващите се проекти се из-

вършва на определен етап 

от реализацията.

Продължава и  дей-

ността на сивия сектор. 

Той отнема от фирмите 

работници, които са ква-

лифицирани, можещи и зна-

ещи. КСБ направи много 

за решаване на този про-

блем, но той все още стои 

на дневен ред.

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

Важна задача за мен, 

която ще е предизвика-

телство в продължаваща-

та пандемия, е да проведа 

среща с всички фирми, 

които са вписани в Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя и 

са членове на ОП на КСБ 

– Търговище. Целта ми е 

да получа обратна връзка 

от тях за това как трябва 

да се развива местната 

структура и как можем да 

им бъдем от полза. В рам-

ките на две години броят 

на членовете на Област-

ното представителство 

нарасна от 18 на 54, като 

вписаните компании в 

ЦПРС са 62. 

Друга ключова сфера 

в дейността на ОП ще 

бъде свързана с обучения 

на персонала на фирмите. 

В регион Търговище няма 

професионални училища, 

които да подготвят спе-

циалисти за сектора. 

Според Вас към какви 
други проблеми в сек-
тора трябва да насочи 
вниманието си ръковод-
ството на КСБ?

На първо място КСБ 

трябва да работи целе-

насочено за дигитализа-

цията на сектор „Стро-

ителство“. В големите 

градове, университет-

ските и курортните цен-

трове строителството 

се развива. Там часовата 

ставка е висока. За райо-

ни като нашия единстве-

ното спасение виждам в 

дигитализацията.

В две общини на срещи 

с местната администра-

ция поставих въпроса за 

часовите ставки, които 

те залагат, защото са 

недостатъчни. Така те 

убиват строителството. 

Например през миналата 

година в Търговище имаше 

търгове, на които никой 

не се яви. Време е да се 

вземат изключително се-

риозни мерки. Всеки кмет 

иска да направи много 

неща и да постигне по-ви-

соки резултати, но не е ли 

по-добре да се направят 

няколко вложения, които 

да са качествено изпъл-

нени, и строителите да 

бъдат подпомогнати. 

Компаниите не може 

да работят само за да съ-

ществуват, те трябва да 

могат да се развиват. Ми-

сля, че КСБ трябва да се 

намеси на централно ниво, 

да коментира въпроса и с 

Националното сдружение 

на общините в Републи-

ка България. Нужни са 

сериозни разговори с ми-

нистерствата на финан-

сите и на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството. В КСБ отдавна се 

говори освен за часовата 

ставка и за нормите в 

строителството. Те също 

трябва да претърпят про-

мяна. Имаше инициативи 

от страна на Управител-

ния съвет, но все още не 

е намерено решение.

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

Следя изданието. Вие 

проявявате голямо стара-

ние и същевременно обръ-

щате внимание на всички 

участници в строителния 

процес. С всичките ми ко-

леги – председатели на 

ОП, а и от Управителния 

съвет, споделяме теза-

та, че вестникът е необ-

ходим. В. „Строител“ се 

справя изключително до-

бре със задачите, които 

му се поставят, като не 

се затваря само в тях. За-

това и изданието на КСБ 

е изключително полезно и 

интересно четиво. Чрез 

него получаваме много ва-

жна информация.
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Дипл. инж. Деян Инджов, управител на „ИСА 2000“ ЕООД:

Приключването на дейностите на път II-86 Пловдив – Асеновград бе най-големият ни успех за 2021 г.

Ренета Николова

Уважаеми инж. Ин-
джов, приемете поздрави 
от екипа на в. „Строи-
тел“ за получената прес-
тижна награда на ОП 
София „Най добър стро-
ител“ в категория „Мно-
го големи предприятия”. 
Как приемате това отли-
чие от колегите Ви?

Бих искал искрено да 

благодаря за дадената ни 

най-висока оценка в тази 

класация на ОП на КСБ - 

София. Радостен съм, че 

за пореден път сме отли-

чени за усърдната работа 

на нашия екип.

Каква беше измина-
лата година за компани-
ята, кои бяха основните 
обекти, по реализацията 
на които работихте? 
Кое бихте посочили като 
най-голям успех?

Изминалата 2021 г. 

беше предизвикателна, но 

в крайна сметка успешна 

за нас. Още от началото 

започнахме интензивна 

работа по ремонта на 

участък от АМ „Тракия”. 

Успоредно с това съу-

мяхме да завършим и друг 

обект – „Проектиране и 

строителство на локал-

ните платна на път II-86 

в участъка между градо-

вете Пловдив и Асенов-

град“. През последните 

няколко години ние рекон-

струирахме съществу-

ващия път между двете 

населени места, като 

той получи магистрален 

габарит. Накрая изгради-

хме и локални платна във 

всяка посока на движение, 

включително и улично ос-

ветление по цялото про-

тежение на 10-километро-

вия участък. 

Добре свършената ра-

бота на всички участници 

в този мащабен проект 

доведе до намаляване на 

времето за пътуване и съ-

ответно вредните емисии 

и най-вече риска от ПТП. 

Завършването на проекта 

качествено и в срок опре-

делено беше най-големият 

ни успех през изминалата 

2021 г.

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?

„ИСА 2000“ е фамил-

на компания с 30-годи-

шен опит в сферата на 

строителството. Като 

такава винаги е залага-

ла на устойчиво разви-

тие във времето както 

на собствените произ-

водства и оборудване, 

така и по отношение на 

хората. Благодарение на 

висококвалифициран ин-

женерно-технически и 

изпълнителски състав 

ние успешно реализира-

ме нашите проекти през 

годините. Гордеем се с 

всички наши обекти. Сред 

някои от по-големите 

са строителството на 

АМ „Струма“ в участъка 

между Перник и с. Долна 

Диканя (2005 - 2006 г.), из-

граждането на рольожки-

те, както и писта за изли-

тане/кацане на Терминал 

2 на летище София (2006 

- 2008 г.), изпълнението на 

инженеринг на първата по 

рода си реконструкция и 

рехабилитация на столич-

ната ПСОВ Кубратово с 

внедряване на пречиства-

не на азот и фосфор (2010 

- 2011 г.). Няма как да не 

спомена и изграждането 

на ВиК мрежа и ПСОВ за 

градовете Момчилград, 

Стамболийски, Павликени 

и Свищов (2013 - 2015 г.), 

р е кон с трукци я т а  н а 

път II-86 в участъка от 

Асеновград до Чепеларе 

(2014 - 2015 г.) и проекта 

„Градска среда – паркове 

и площади за населените 

места Смолян, Велинград, 

Мадан и с. Баните“. Други 

ключови обекти са: главна 

пътна комуникация в Смо-

лян (2015 - 2016 г.); ремонт 

на АМ „Тракия” в участъ-

ка от км. 134 до км. 156 

(2018 г.); пешеходен надлез 

над бул. „България” в Смо-

лян (2018 г.); изграждане 

на логистична база (2018 

- 2019 г.); реконструкция 

на път III-866 Кричим – Ми-

халково (2019 г.) и на III-866 

Смолян – Девин – Стойки-

те (2020 г.); строител-

ство на участъка между 

Пловдив и Асеновград на 

път II-86, включително 

и локални платна (2019 - 

2021 г.).

В началото на 2022 г. 
какви са плановете и це-
лите, които си поставя-
те?

Тази година сме си 

поставили като основна 

задача постигането на 

значителен напредък в 

процеса по „зелена” тран-

сформация и декарбониза-

ция. Считаме това като 

жизненоважно за запаз-

ване на позицията ни на 

строителния пазар.  В 

тази връзка сме предприе-

ли мерки за подобряване на 

ЕЕ при енергоемките съо-

ръжения и производства, 

както и за намаляване на 

собствената консумация 

на електроенергия от 

електропреносната мре-

жа.

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

Свидетели сме на ре-

кордно поскъпване на ос-

новните суровини и консу-

мативи, използвани както 

в строителството, така 

и при производството на 

строителни продукти. В 

някои случаи повишение-

то на цените е неколко-

кратно. Разбира се, това 

се отразява негативно на 

нашите резултати и бук-

вално подлага на риск оце-

ляването на строителния 

бранш. Особено голям е 

проблемът при реализаци-

ята на проекти, които са 

бюджетирани няколко го-

дини по-рано и при които 

възложителят чрез дого-

вора едностранно е прех-

върлил всички финансови 

рискове към изпълнителя.

Строителството е 

комплексен процес и е 

свързан с много пробле-

ми като цяло. Последната 

една година цялостната 

икономическа обстановка 

изостри нуждата от ре-

шаване на един основен 

– навременното разпла-

щане за вече приключени 

обекти. Това в комбинация 

с липсата на обществени 

поръчки от адекватен за 

нас мащаб определено за-

труднява много ситуация-

та, в която се намираме.

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

Считам, че основен 

проблем остава липсата 

на кадри или на квалифици-

ран инженерно-технически 

персонал и изпълнителски 

състав. От една страна, 

нашата държава отдавна 

не произвежда необходи-

мия брой специалисти, 

а от друга - желаещите 

за работа в този тежък 

бранш са все по-малко. 

Още повече че финансови-

ят натиск на по-богати-

те страни върху трудовия 

пазар у нас е все по-голям 

и това води до невъзмож-

ност за растеж.

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.? 

Основните приорите-

ти на ОП на КСБ – София, 

като цяло би трябвало да 

бъдат подготовката на 

кадри за сектора, повиша-

ване на квалификацията 

им, както и подпомагане-

то на строителите при 

взаимоотношенията им с 

възложителите (държава, 

общини, частен сектор и 

др.) в тези динамични вре-

мена.

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

Пожелавам на Вашите 

читатели и на екипа креп-

ко здраве и много късмет 

през Новата 2022 година!

Снимка Румен Добрев

Логистичен център Пешеходен надлез над бул. „България“ в Смолян

Път II-86 Асеновград - Чепеларе

Път II-86 Асеновград Пловдив

Път III-866 Смолян - Девин - Стойките



14 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕÑòðîèòåë петък, 4 февруари 2022

целият договорен ресурс 

както на общинско, така 

и на ниво Управляващи 

органи, особено по инфра-

структурните инвести-

ции, които са зависими 

както от метеорологични-

те условия, така и допъл-

нително комплицирани от 

ръста на цените в стро-

ителството“, обобщават 

от НСОРБ. 

Документът анализи-

ра конкретно и данните 

от 2021 г. Сключените 

от общините договори в 

последната година са 642 

на стойност почти 370 

млн. лв. Същите са близо 

16% от общия брой за про-

грамния период. Плащани-

ята към общините са 791 

млн. лв., представляващи 

близо 20% от общо раз-

платените средства за 

периода 2014 - 2020 г. В 

сравнение с 2020 г. ръс-

тът в плащанията е 3%, 

или в абсолютна стойност 

около 250 млн. лв. в повече. 

Въпреки това следва да се 

отбележи, че плащанията 

като обем остават доста 

под разплатените над 1,4 

млрд. лв. през 2019 г. 

Както е известно, ос-

вен общински има и ре-

дица големи инфраструк-

турни проекти във ВиК и 

пътния сектор, за които 

по разчетите на Кама-

рата на строителите в 

България са нужни допъл-

нително около 600 млн. лв. 

След като решението на 

проблема бе отложено от 

служебния кабинет, той 

остава на дневен ред за 

правителството на Кирил 

Петков. Оптимизъм има 

единствено в обещание-

то на вицепремиера и ми-

нистър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Гроздан Кара-

джов, който при предста-

вянето на приоритетите 

на ведомството в нача-

лото на януари обяви, че 

държавата ще изработи 

механизъм за индексира-

не на цените, за да стане 

възможно довършването 

на проектите от пери-

ода 2014 - 2021. А през 

седмицата регионалния 

министър съобщи, че се 

създава и работна група 

за търсене на решение на 

проблема. 

Общините ще продължат да настояват за осигуряване на необходимия ресурс от държавния бюджет

през 2021 г. и 2022 г. Там 

бе посочено, че се очаква 

създаването на възмож-

ност бенефициентите 

– бюджетни организации 

по програми, съфинан-

сирани от европейски-

те фондове, да могат да 

кандидатстват за едно-

кратно увеличение на съ-

финансирането от стра-

на на бенефициента пред 

съответния Управляващ 

орган (УО). Идеята е съ-

финансирането да е от 

централния бюджет чрез 

сключване на тристранно 

споразумение между УО на 

оперативната програма, 

министъра на финансите 

и съответния бенефици-

ент-бюджетна органи-

зация, като не може да 

надвишава 40 на сто от 

размера на договора за 

безвъзмездна помощ. 

В подписания в края 

на януари протокол между 

НСОРБ и МФ за параме-

трите на Бюджет 2022 

това предложение остава 

в графа „неотразени“, т.е. 

не е взето под внимание.

Междувременно екипът 

на НСОРБ публикува тради-

ционния си годишен Анализ 

на изпълнението на общин-

ските проекти по нацио-

налните програми с евро-

пейско финансиране за срок 

от 2014 г. до края на 2021 г. 

Документът обобщава дан-

ни за отделните програми, 

за приключилите инвести-

ции и разплатените към 

общините средства. 

От  ра зработката 

става ясно, че към края на 

2021 г. 

местните администрации 
са сключили над 4000 дого-
вора с европейско финанси-
ране на обща стойност над 
7 млрд. лв. 

Безвъзмездната по-

мощ по тях е 6,2 млрд. лв. 

Собственият принос на 

общините е почти 840 

млн. лв., или около 12% от 

целия размер. Същият е ос-

новно по ОП „Региони в рас-

теж“ (ОПРР) и ОП „Околна 

среда“ (ОПОС), където 

местните власти са съфи-

нансирали със 703 млн. лв., 

което представлява 84% 

от всички вложени пари. 

Изчисленията показват, 

че договорите по ОПОС са 

и тези с най-висока стой-

ност – почти 3 млрд. лв., 

представляващи над 41% 

от стойността на всички, 

сключени от общините. 

27% е делът на договорите 
по ОПРР, 20% на тези по 
ПРСР.

По Финансовия меха-

низъм на Европейското 

икономическо простран-

ство и Норвежкия финан-

сов механизъм за периода 

2014 - 2021 са одобрени 46 

общински проекта за 52 

млн. лв., стойността на 

безвъзмездните пари по 

тях е над 49 млн. лв. 

За целия програмен 

период изплатените към 

общините суми възлизат 

на над 4 млрд. лв., или око-

ло 64% от стойността на 

БФП по сключените от 

тях договори. Най-малък е 

делът на плащанията по 

ОПОС и ПРСР – под 60% 

от БФП по проектите, 

което може да се обясни 

с по-късното стартиране 

на инвестициите, както и 

с по-бавните темпове на 

работа на разплащателна-

та агенция.

„Така практически ос-

таващите за разплащане 

над 2,2 млрд. лв. през 24-

те месеца до края на про-

грамния период 

изискват въвеждането на 
екстремни темпове по реа-
лизацията на проектите, 

за да може да се усвои 

Елица Илчева

Застрашено е изпъл-

нението на общински 

проекти на стойност 2,2 

млрд. лв. Стряскащата с 

размера си цифра бе съ-

общена след заседание на 

Управителния съвет на 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България (НСОРБ) в края 

на януари. На заседанието 

кметовете са поставили 

акцент върху проблемите, 

възникнали с повишението 

на цените на строител-

ните материали и услуги. 

По изчисления на мест-

ните власти риск има за 

поне 110 проекта в над 70 

общини – те са за пътни 

ремонти, за благоустро-

яване и реновация на пуб-

лични сгради – все обекти, 

които се изпълняват със 

средства от ЕС. 

Някои от тях са замразени 
в движение, други не могат 
да стартират,

защото цените на 

строителните материали 

скочиха с повече от една 

трета и продължават да 

вървят нагоре, а и разхо-

дите за заплащането на 

труда в сектора растат. 

Добра новина е,  че 

Управителният съвет е 

решил, че Сдружението 

ще продължава да се бори 

за спешното справяне с 

проблема, включително и 

да настоява за осигурява-

не на необходимия ресурс 

от държавния бюджет. 

Ще се търси и методиче-

ска помощ от Агенцията 

по обществени поръчки за 

индексиране на процедури-

те за строителство. 

Още преди това в ста-

новище по законопроек-

та за държавния бюджет 

на Република България за 

2022 г. НСОРБ предложи 

изрично създаването на 

разпоредба със съдържа-

ние, която да урежда ком-

пенсирането на финансов 

недостиг по договори за 

възлагане на обществе-

ни поръчки в резултат 

на ръста на инфлацията 

Онлайн заседанието на УС на НСОРБ на 28 януари е поставило като акцент проблема с изпълнението на проектите по 
европейските програми

Общините реализират проекти за пътни ремонти, за 
благоустрояване и реновация на публични сгради

Програмата за развитие на селските райони подкрепя 232 от 265-те общини 

Има редица големи инфраструктурни проекти, за които по 
разчетите на КСБ са нужни допълнително около 600 млн. лв.
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Прогнозната стойност на търга е над 8 млн. лв.

Страницата
подготви
Росица Георгиева

Девет са кандидатите 

в обществената поръчка 

за ремонта на сградата на 

театър „София“. Оферти за 

участие в процедурата са 

подали „Калистратов Груп“ 

АД, „Градив“ ООД, „Интер-

холд“ ЕООД, „Парсек Груп“ 

ЕООД, „Делчев Инжене-

ринг“ ООД, „Геострой“ АД, 

„Ивелинстрой“ ЕООД, „Бул-

строй Груп“ ЕООД и ДЗЗД 

„Театър София“, съставено 

от „Главболгарстрой“ АД и 

„Главболгарстрой Интерне-

шънъл“ АД. 

Прогнозната стойност 

на търга е 8 106 000 лв. 

без ДДС. Средствата са 

осигурени по проект „Раз-

витие на културната ин-

фраструктура в Столична 

община чрез инвестиции в 

обновяване на Театър „Со-

фия“, който се осъществя-

ва по Оперативна програ-

ма „Региони в растеж 2014 

– 2020“. 

Сред планираните дей-

ности са въвеждане на 

мерки за енергийна ефек-

тивност на сградата, по-

чистване на скулптурните 

пластики на фасадата, а 

облицовката й ще бъде 

подновена с материал от 

естествен камък, като се 

запазва оригиналният вън-

шен вид. Ще бъде извършен 

цялостен ремонт на по-

крива, монтиране на нова 

дограма, ще се изгради 

радиаторно отопление на 

общите помещения и ця-

лостна климатична систе-

ма. Проектът включва още 

подмяна на електрическа-

та, ВиК и отоплителната 

инсталация. 

С ремонтните дейнос-

ти ще бъдат обособени и 

над 15 нови помещения във 

вътрешността на сграда-

та, без за това да се нала-

гат конструктивни изме-

нения. Предвижда се също 

театър „София“ да стане 

напълно достъпен за хора в 

неравностойно положение.

Предстои да бъде обя-

вена дата за отваряне на 

ценовите предложения на 

участниците в обществе-

ната поръчка.

В Столичната община 

отвориха ценовите офер-

ти за изпълнител на първия 

етап от разширението на 

бул. „Ломско шосе“ в район 

„Надежда”. Проектът е на 

стойност от 9,2 млн. лв. и 

обхваща трасето от кръ-

гово кръстовище при ме-

тростанция „Ломско шосе” 

до надлеза над жп линията. 

Общата дължина заедно с 

участъка по бул. „Обелско 

шосе“ е около 850 м. 

Заявления за участие 

в търга са подали 9 кан-

дидати, но до отваряне 

на ценови оферти са до-

пуснати петима, като от 

тях двама не са потвър-

дили предложението си за 

изпълнение на дейности-

те. В поръчката продъл-

жават да се състезават 

трима участници. Първи-

ят е „Път инженеринг-М“ 

АД, които са поискали 

9 058 242,63 лв. без ДДС. 

„Джи Пи Груп“ АД ще из-

пълнят дейностите за 

11 479 159,52 лв. без ДДС. 

Ценовата оферта на Обе-

динение „ГК Ломско шосе“, 

съставено от „Геострой“ 

АД и „Калистратов Груп“ 

АД, е 10 710 345, 56 лв. без 

ДДС. 

Предстои да бъде из-

бран изпълнител и да бъде 

подписан договор за СМР.

Столичният общински съвет реши 

през тази година със средства от Спе-

циализирания общински приватизационен 

фонд (СОПФ) да бъдат обновени 19 обек-

та. Инвестицията ще бъде на стойност 

2 826 850 лв. Проектите са избрани от 

предложенията, изпратени от районните 

кметове, които са направили пред СОПФ 

искания за финансиране на различни ре-

монтни дейности в размер на 131 млн. лв. 

След детайлен преглед е подготвен списъ-

кът, по който ще се работи през 2022 г. 

В него най-много са детските гради-

ни – общо 12. Те са в районите „Красно 

село“ „Възраждане“, „Сердика“, „Подуяне“, 

„Изгрев“, „Младост“, „Витоша“, „Връбни-

ца“ „Панчарево“ и „Банкя“. Останалите 

обекти са: Детска ясла №1, пет училища 

в районите „Слатина“, „Триадица“, „Искър“ 

и „Връбница“ и административна сграда. 

Предвидени са външни ремонти, под-

мяна на сградни и външни инсталации, 

въвеждане на мерки за енергийна ефек-

тивност и обновяване на покриви и др. 

Към момента трасето 

на столичното метро е с 

дължина от 52 км и има 47 

станции. След построява-

нето на двата нови учас-

тъка от третата линия 

– от жк „Хаджи Димитър“ 

до жк „Левски“ и от Воен-

на академия „Г. С. Раков-

ски“ през жк „Слатина“ до 

бул. „Цариградско шосе“ 

подземната железница 

ще бъде 61 км, а броят на 

метростанциите ще на-

расне до 56. В по-далечна 

перспектива се планира 

метрото да достигне 

75 км, а станциите да 

станат 70. Това каза изп. 

директор на „Метрополи-

тен“ ЕАД проф. д-р. инж. 

Стоян Братоев по време 

на заседание на Комисия-

та по транспорт и пътна 

безопасност към Столич-

ния общински съвет. Той 

представи проекта за 

разширението на трета-

та линия до 2025 г.- 2026 г. 

Проф. Братоев инфор-

мира, че настоящото на-

товарване на метрото в 

София е между 15 и 28 хил. 

души на час. Той обясни, че 

в участъка от жк „Хаджи 

Димитър“ до жк „Левски“ 

ще се изградят 3 км трасе 

с 3 метростанции и едно-

етажен подземен паркинг 

при последната спирка. 

Планира се при старти-

ране на дейностите да 

се въведе организация на 

движението, което ще е 

в сила година и половина. 

След това ще започне 

строителството на въ-

трешните конструкции. 

При изграждането на 

участъка през „Слати-

на“ се планира да бъдат 

направени първоначално 

станциите и след това 

да се прокопае тунелът с 

тунелнопробивна машина. 

Трасето ще е с дължина 

от 6 км и ще е с 6 стан-

ции. 

По думите на проф. 

Стоян Братоев и на двата 

нови участъка на Линия 3 

ще бъдат поставени пре-

градни стени на пероните 

на станциите. Подвижни-

ят състав за обслужване-

то на новите трасета е 

наличен. „След въвеждане-

то в експлоатация на но-

вите участъци на подзем-

ната железница през 2025 

– 2026 г. ще се постигне 

намаляване на вредните 

емисии с около 90 хил. т 

на година“, изтъкна изп. 

директор на „Метрополи-

тен“ ЕАД.

Стартира строителството на нова 

детска градина за две групи в с. Мрамор в 

столичния район „Връбница“. Проектът се 

изпълнява със средствата, осигурени от 

Столичната община (СО). Инвестицията 

е за 1,8 млн. лв. 

Дейностите започват с премахване на 

съществуващата стара сграда на детска-

та градина в селото. На нейно място ще се 

построи изцяло ново и по-голямо заведение, 

в което ще има физкултурен салон, здравен 

кабинет и кухня. Предвижда се обектът да 

влезе в експлоатация през 2023 г.

В момента на територията на СО се 

изграждат 14 детски градини и ясли. За 

още 18 обекта са подписани договори за 

проектиране и строителство и предстои 

да започнат дейности по изпълнение.

Със средства от СОПФ беше изграден нов 
корпус на Първа английска гимназия
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Георги Сотиров

„С открита душа към 
хората и проблемите на 
родния край”. Този Ваш 
девиз, г-н Христов, ко-
респондира и с един от 
основните приорите-
ти в управленската Ви 
програма - устойчиво 
социално-икономическо 
развитие и подобряване 
на жизнената среда във 
всички населени места 
на община Болярово.

Убеден съм, че хората 

от всяко населено място, 

независимо колко голямо и 

отдалечено от общински 

и областен център е то, 

трябва да имат създадени 

условия за добър живот – 

достъп до питейна вода, 

телекомуникационни ус-

луги, здравно обслужване, 

пътна инфраструктура, 

позволяваща безопасно 

пътуване.

Болярово обхваща 20 

селища и всяка година се 

стремим да подобряваме 

елементи на базовата им 

инфраструктура според 

възможностите на мест-

ния бюджет. За съжаление 

решаването на част от 

проблемите не зависи от 

общината. Водоснабдява-

нето се очертава като 

все по-значима тема на 

фона на засушаването, 

което се наблюдава в по-

следните години.

Търсим решения, като 

осигуряваме средства за 

нови сондажи в селата 

Странджа, Горска поляна, 

Шарково, Ситово. Но е на-

лице амортизираната во-

допреносна мрежа, чиято 

подмяна и реконструкция 

изисква сериозен финан-

сов ресурс, който може 

да бъде осигурен само с 

подкрепата на държава-

та. Разбира се, имаме по-

стижения в тази насока 

- през 2013 г. извършихме 

цялостна реконструкция 

на водопроводната мрежа 

в града. Изцяло са подме-

нени тръбите и в селата 

Ружица и Воден. Частични 

основни ремонти са пра-

вени в Мамарчево, Стефан 

Караджово, Попово, Голямо 

Крушево. Изготвихме тех-

нически проект за най-го-

лямото населено място 

след общинския център 

– село Стефан Караджово.

В програмата на моя 

екип за този мандат са 

залегнали и подобрения 

на най-компрометирани-

те участъци от водопро-

водната мрежа на селата 

Попово, Голямо Крушево, 

Шарково и Малко Шарково 

с цел намаляване на авари-

ите и загубите от течо-

ве. Но нямаме възможност 

да кандидатстваме по 

оперативните програми, 

а ограниченият достъп до 

финансовите инструмен-

ти на ЕС е сериозен про-

блем за малките общини. 

Преди шест години в 
интервю за нашия вест-
ник Вие обърнахте вни-
мание на евентуалното 
начало на строителство 
на ПСОВ. Какво стана с 
тази екологична идея? 

На този етап оста-

ва на документи, отново 

поради ограниченията 

към общини като наша-

та. Необходимо ни е фи-

нансиране за доизграж-

дане на канализацията в 

общинския център и в с. 

Стефан Караджово, как-

то и за строителство на 

пречиствателна станция 

за отпадни води за двете 

населени места. Целта е 

да се намали замърсява-

нето на р. Поповска и да 

се създаде възможност за 

развитие на биоземеделие 

и туризъм предвид наличи-

ето на извори с минерал-

на вода в с. Стефан Ка-

раджово. Общината вече 

има разработена пълна 

техническа документа-

ция за пречиствателна-

та станция, издадено е и 

строително разрешение, 

изготвени са финансово-

икономическите анализи.

Чрез Асоциация „ВиК” 

предложихме да се напра-

ви канализация в селата 

Воден и Мамарчево. Но 

и там инвестициите се 

разпределят според броя 

на жителите. 

Преди години заедно с 

колегите от общините То-

половград, Елхово, Средец 

и Малко Търново подехме 

инициативи по наша про-

грама, която символично 

назовахме „Странджа-

Сакар”. Там сме посочили 

конкретни инвестиции, 

които са необходими за 

района, представили сме 

я на всички партии, вклю-

чително и при последните 

им предизборни посещения 

при нас. 

Общини като Боляро-

во имат важна функция, 

свързана със си гур ност-

та на България. Ние сме 

външна граница. Ако някой 

смята, че кризите с миг-

рацията и с бежанците 

отдавна са отминали, 

сигурно е много наивен. 

За да има стабилност в 

тези общини, трябва да 

има хора, да има човешки 

ресурс, да има икономиче-

ско развитие.

Какви проблеми се 
създават за общинското 
ръководство от поскъп-
ването на строителни-
те материали? 

Наистина много важен 

въпрос. Заради ръста на 

цените на строителни-

те материали, горивата 

и желязото редица наши 

проекти са директно по-

ставени под риск. Фирми-

те, спечелили поръчките, 

отказват да подпишат 

договорите или да довър-

шат обектите, защото 

не могат да се вместят 

в зададената финансова 

рамка. 

Наложи се някои проце-

дури за избор на изпълни-

тел да стартират наново, 

например за ремонта на 

читалищата в Стефан Ка-

раджово и Голямо Крушево, 

както и за изграждането 

на нова фитнес зала в Бо-

лярово. От друга страна 

обаче в договорите меж-

ду общините и институ-

циите, които управляват 

финансовите фондове, са 

заложени твърди срокове 

и ако не бъдат спазени, 

парите няма да бъдат от-

пуснати. 

Макар  и  неголеми, 

това са изключително 

важни проекти за община 

като нашата. Надявам се 

да има разбиране от пра-

вителството за някакъв 

компенсаторен механизъм 

с допълнителни средства, 

които да покрият завише-

нието на цените.

В Болярово през по-
следните години са при-
влечени немалко сред-
ства по проекти. Тази 

есен се превърнахте в 
истинска строителна 
площадка.

Да, посрещнахме Ко-

леда с обновените улици 

„Младежка“, „Граничар-

ска“, „Тодор Узунов“, „Мак-

сим Горки“, „Славянска“ и 

„Христо Ботев“ в града. 

До пролетта предстои да 

завършим ремонта на ул. 

„Яне Сандански“ и ул. „Ге-

орги Димитров“ до пазара 

в Болярово, с което изцяло 

рехабилитираните трасе-

та за няколко месеца ще 

станат около 2 километра 

и половина. Предстои от-

водняване, асфалтиране и 

подмяна на бордюри и по 

близо километър от въз-

лови шосета в селата Во-

ден, Голямо Крушево, Ма-

марчево, Попово, Стефан 

Караджово и Шарково.

През 2022 г. се надявам 

да завършим ремонтите 

на сградите на читалища-

та в Стефан Караджово, 

Голямо Крушево, Мамарче-

во и Воден. Вече възложи-

хме и работа по сградата 

на Основно училище „Сте-

фан Караджа“ в едноимен-

ното село. 

Планирали сме през 

2022 г. да открием и нова 

фитнес зала, за която 

средствата са осигуре-

ни, но ремонтът беше 

забавен именно зара-

ди повишените цени на 

строителните материа-

ли. Ще изградим и детска 

площадка в с. Попово, а в 

града ще благоустроим 

междублоковите прос-

транства.

Надявам се да получим 

финансиране и за завърш-

ването на ремонта на Ет-

нографския музей, така че 

да покажем по най-добрия 

начин на туристите бита, 

традициите и културата 

на нашия регион. 

През есента сменихме 

покрива на СУ „Д-р Петър 

Берон“. В този смисъл 

няма да скрия радостта 

си, че децата и младите 

ефективно използват мул-

тифункционалното игри-

ще в Болярово, което раз-

крихме през април 2021 г. 

Като цяло за строи-

телство в общината ми-

налата година сме вложи-

ли над 5 млн. лв., от които 

3,5 млн. лв. са привлечени Центърът на града нощем

Снимки Община Болярово

Кметът Христо Христов: 

ОБЩИНИ: КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ
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по проекти. Започваме 

2022 г. с подписани дого-

вори за външно финансира-

не по различни програми. 

Приключваме и с преходен 

остатък в бюджета в 

размер на 2 млн. лв., които 

сега ще бъдат вложени в 

социалната и техническа-

та инфраструктура.

Това се отразява из-

ключително благоприятно 

и на интереса от страна 

на инвеститорите. Само 

през 2021 г. в общинския 

отдел „ТСУ“ са придвиже-

ни над 370 преписки за ре-

ализирането на различни 

инвестиции. Това е двой-

но повече спрямо 2020 г. 

Най-голям е интересът по 

отношение на изграждане-

то на соларни инсталации 

и възобновяеми енергийни 

източници. Не са малко 

строителните книжа и на 

закупени имоти в община-

та, в това число и от чуж-

ди граждани. Което, мисля, 

е знак, че вървим в правил-

на посока, но и че държа-

вата трябва да обърне 

по-сериозно внимание на 

пограничните си райони. 

А какво е състояние-
то на пътната инфра-
структура?

През октомври 2021 г. 

по искане на Държавна 

агенция „Безопасност по 

пътищата“ местната 

комисия направи обход на 

всички шосета и улиците 

в общината за маркиров-

ката и отстраняване на 

различни други нередно-

сти. 

Оказа се, че 70% от 

четвъртокласната пътна 

мрежа са в отлично със-

тояние. Но не така стоят 

нещата с републикански-

те шосета. 

В доклада ни с препо-

ръки за второкласните и 

третокласните пътища е 

обърнато особено внима-

ние на бедственото по-

ложение на пътя Стефан 

Караджово - разклон Ко-

шудере, както и за трам-

плините по пътя Елхово – 

Болярово - Голямо Крушево 

и др.

В бедствено състоя-

ние е третокласният ре-

публикански път Стефан 

Караджово - Кошудере. 

Участъкът най-късно до 

пролетта ще стане на-

пълно непроходим, а е ал-

тернативен маршрут за 

граничен пункт „Лесово”. 

Освен това при обилни 

снеговалежи и ветрове 

той остава единствени-

ят проходим от София до 

Бургас.

През ноември общин-

ските съветници приеха 

моето предложение и взе-

ха нарочно решение да 

се изпрати запитване до 

Областното пътно упра-

вление в какви срокове ще 

бъдат извършени ремон-

тите на пътищата, за 

които те са отговорни. 

Надявам се новото прави-

телство да протегне ръка 

на малките общини, защо-

то проблемите при нас 

стават все по-сериозни. 

Един от проблемите, 
който възникна минала-
та есен в цялата стра-
на, беше с доставката 
на дървата за огрев за 
населението.

Ние ползваме общин-

ските гори. Миналата 

есен имаше известно за-

къснение, но проблемът 

не беше в нашата органи-

зация, а в забавянето на 

документацията за мар-

киране от държавните 

институции.

Миналата година сме 

гарантирали близо 6 хил. 

кубика за населението 

на символичната цена 

от 30 лв. Имаме още 1800 

кубика на склад. Безвъз-

мездно сме предоставили 

отопление и за всички об-

щопрактикуващи лекари и 

стоматолози, за училища, 

детски градини, социални-

те заведения, общинските 

сгради и дори за участък 

„Пожарна и аварийна без-

опасност”.

Общината е една от 

малкото в страната с 

утвърден Горскостопан-

ски план за периода до 

2030 г. Поддържането на 

залесените територии е 

изключително важно. Лич-

но смятам, че трябва да 

се засили контролът върху 

разрешителните за бране 

на гъби, дрян, билки и трю-

фели, тъй като от това би 

могло да влизат приходи в 

бюджета. За охраната на 

общинските гори се раз-

чита и на Гранична поли-

ция, която има постоянно 

присъствие в района. През 

следващите години тряб-

ва да се увеличи и залеся-

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

ването. В нашия план за 

първи път е заложено въз-

становяването на горите 

по два начина - чрез сани-

тарна сеч, както и чрез 

изкуствено залесяване. 

Вие сте с 30-годишен 
стаж в общината - пър-
во като зам.-кмет, а от 
1995 г. като кмет. Как-
во можете да открои-
те като най-интересно, 
значимо, запомнящо се за 
тези мандати?

Най-много средства 

от бюджета се разходват 

именно в социалната сфе-

ра – над 26%. Ако трябва 

с една дума да определя 

нашата община, то това 

ще е социална община. С 

годните разкрихме ин-

ституции и услуги в общ-

ността, като постигаме 

две големи цели – грижа за 

хората в неравностойно 

положение и осигуряване 

на допълнителни работни 

места. 

Още през 2015 г.  с 

решение на Общинския 

съвет премахнахме так-

сите в детските градини, 

съфинансираме проекти-

те на БЧК за осигуряване 

на безплатна храна на 

нуждаещите се ученици, 

имаме преференциална 

цена на дървата за огрев, 

подпомагаме нуждаещите 

се с финансови средства 

и др.

Другата ми гордост 

е, че успяхме да съхраним 

природата и традициите 

в общината. По време на 

управлението ми се по-

стигна развитие и модер-

низиране на земеделието 

и животновъдството. 

Още през 2003 г. успях да 

издействам Болярово да е 

сред пилотните 6 общи-

ни в страната, в които 

бяха отпуснати субсидии 

за земеделски произво-

дители и животновъди. 

Благодарение на това в 

момента 95% от земята 

се обработват, животни-

те непрекъснато се уве-

личават. Управляваме и 

общинските земи устой-

чиво, като реализираме 

приходи за бюджета, но и 

подпомагаме производи-

тели да развиват своите 

стопанства.

Бих откроил и парт-

ньорството като почин, 

който характеризира 

тези години. То намира 

израз в съвместни иници-

ативи и проекти.

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ

Забавител на горенето за дърво, текстил, борба с пожарите
за дърво   B-s2, d0   Bfl - s1     за текстил  EN/БДС 13773 Клас 1

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

w
w

w
.i

n
h

o
m

g
la

ss
.c

o
m

 

ЛИЦЕНЗИРАН ПРОДУКТ ФЛАМЕКС В МВР ПБЗН
екологична иновация от Норвегия



18 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕÑòðîèòåë петък, 4 февруари 2022

Марияна Биволарова, директор на Професионалната гимназия по строителство „Пеньо Пенев” - Силистра: 

Стремим се да предлагаме професии, които отговарят на изискванията на новото време
Георги Сотиров

Г - жо  Бив о л ар ов а , 
нашият екип подробно 
разгледа учебната про-
грама на гимназията и 
ни направи впечатле-
ние, че Вие подготвяте 
строителни техници, 
които владеят английски 
и френски език, а също и 
специалисти, които мо-
гат да конструират и 
произвеждат мебели… 

Така е, стараем се да 

сме в крак с времето и да 

се развиваме и променяме, 

като предлагаме профе-

сии, които отговарят на 

изискванията на новото 

време и са съобразени с 

потребностите на пазара 

на труда. 

Строителният техник 

днес е особено ценен слу-

жител за отрасъла, той 

е на първа линия на всеки 

обект и е задължително 

да владее добре чужди ези-

ци. Той е този, който уп-

ражнява контрол, измерва 

и оценява дейността на 

работниците. Той съста-

вя техническа документа-

ция, като участва в раз-

работването на оферти, 

тръжни документи, така 

популярни днес, подготвя 

обекта за предаване на 

инвеститорите. От него 

се изисква да познава въз-

можностите на използва-

ната строителна техни-

ка, да създава и сплотява 

екип, да пресича всякакви 

конфликти. Да е способен 

на адекватни и бързи ре-

акции за решаване на въз-

никнали проблеми, особено 

в критични ситуации. За-

това освен специфичните 

знания в училище даваме 

възможност и за участие 

в строителни състезания 

и извънкласни дейности, 

чрез които възпитаници-

те ни усвояват умения за 

работа в екип, учат се на 

толерантност и приемане 

на човека с добрите и не 

толкова добрите му стра-

ни.

Вглеждайки се в това 

как се променя животът, 

преди пет години предло-

жихме за първи път спе-

циалността „Интериорен 

дизайн“. Ще попитате 

защо? Съвременният чо-

век не живее в колиба или 

палатка. Пространство-

то вече задължително се 

съчетава с максимално 

удобство и комфорт. Днес 

все по-често купувачът на 

недвижим имот изисква 

домаът или офисът да е 

функционално обзаведен 

и оцветен в тоналности, 

които да отговарят на 

съвременните изисква-

ния. И тук - и на строи-

теля, и на купувача - идва 

на помощ интериорният 

специалист. Офисът, хо-

телът, магазинът или 

ресторантът трябва да 

съчетават в себе си стил, 

функционалности и да впе-

чатляват посетителите. 

Вътрешният дизайн на по-

мещението придава пред-

ставителност на бизнеса 

и осигурява удобство на 

клиентите. 

Относителната от-
далеченост на Вашия 
град предполага училища-
та в областния град да се 
„борят” за всеки ученик 
след VIII клас. Така ли е? 

За съжаление трудна 

става „битката“ за учени-

ци. Преди време поредното 

правителство в България 

постави училищата в биз-

нес среда. Беше обявено 

състезание, но не между 

учениците, а между учили-

щата. За столицата това 

може би е добре, но за мал-

ката провинция е пагубно. 

И последствията не за-

късняха. Имаме едни от 

най-ниските резултати 

на националните външни 

оценявания в седми и десе-

ти клас. Професионалните 

училища трудно могат да 

излязат победители в едно 

такова съревнование. Все 

по-малко млади хора искат 

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

да полагат труд, като 

този на строителите. За 

жалост и родителската 

амбиция на децата да им 

е лесно също не ни пома-

га. От друга страна про-

фесията на строителния 

техник не е лесна, изисква 

добри математически по-

знания и много добра обща 

култура. 

Всяка година МОН ак-

туализира Списък на за-

щитените от държавата 

специалности от профе-

сии и Списък със специ-

алности от професии, по 

които е налице очакван не-

достиг от специалисти на 

пазара на труда. Но какво 

от това, ако държавата не 

прави така, че да има деца, 

които да изучават тези 

професии? 

Строителство е от-

расъл с много голям дял 

в БВП на страната. И да 

се остави без кадри е не-

логично. В Североизточна 

България се закриха доста 

сродни на нашето учили-

ща – във Варна, в Добрич, 

в Разград, в Търговище. 

Някъде все още има само 

строителни паралелки. 

Ние в дневна форма на 

обучение не сме извърш-

вали прием за професия 

строител повече от 10 

години. Защо се допуска 

това? Какво означа да за-

вършиш езикова гимназия 

със среден успех? Какво се 

случва с тези млади хора 

след това? Пак отиват да 

работят в строителство-

то, но като неквалифици-

рани работници. Защо е 

това? На кого помагаме – 

на младите хора, на строи-

телните предприемачи, на 

България? 

Ковидситуацията в 
последно време създаде 
проблеми пред педагоги-
ческия състав, а и пред 
учениците. Как се спра-
вяте?

Нашите възпитаници 

са предимно от община 

Силистра. На пръстите 

на ръката се броят уче-

ниците от по-отдалечени 

места, където няма ин-

тернет. Нямаме проблем 

и с електронните устрой-

ства. Миналата учебна 

година с проекта „Равен 

достъп до училищно об-

разование в условията на 

кризи“, финансиран от Опе-

ративна програма „Наука и 

образование за интелиген-

тен растеж 2014 - 2020”, 

на този етап получихме 

достатъчно компютри за 

учениците и учителите. 

Но реално практическо 

обучение чрез компютър 

няма. 

Споменахте колко 
важна е извънкласната 
подготовка. Разкаже-
те по-подробно за нея и 
сътрудничеството със 
сродни училища?

Гимназията е носител 

на орден „Св. св. Кирил и 

Методий“ втора степен. 

Но извън това сме щаст-

ливи, че макар и малко 

училище, имаме доста за-

воювани награди от наши 

възпитаници на национал-

но, регионално и общинско 

ниво. За да не звучи нес-

кромно, тук ще спомена ус-

пехите ни само за 2021 г.: 

първо място за рисунка в 

конкурса „Национален парк 

Рила – познат и непознат“, 

второ в националното със-

тезание „Библиотеката 

през моите очи“, трето 

място за пластика от ке-

рамика в „Най-добър млад 

керамик“ в община Русе. 

Имаме две първи места в 

Националното състезание 

по професии „Най-добър 

млад строител“, Русе, и 

доста още.

Сложното протичане 
на образователния про-
цес предполага и профе-
сионални контакти с ОП 
на КСБ - Силистра?

Винаги сме работили 

в тясно сътрудничество 

с ОП на КСБ - Силистра. 

Благодарна съм, че ни под-

крепят по най-различни на-

чини - с представители в 

изпитни комисии, с финан-

сово обезпечаване на ре-

дица прояви, като участия 

в състезания, провеждане 

на училищни мероприятия, 

практическо обучение 

и други. Съвместно със 

строителни фирми сега 

се подготвяме за проекта 

„Ученически практики-2“.
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Елица Илчева

Икономист по обра-

зование, но строител по 

призвание, създателят 

на Регионалния клуб на 

строителите ветерани 

в Добрич Иван Радев оби-

ча да разказва истории. 

В последните 10 г. има 

издадени 12 книги, зара-

ди които съгражданите 

му го припознават и като 

краевед и родоизследо-

вател. В професионален 

план близо 3 декади е в 

т.нар. директорска орби-

та в страната - основно 

в предприятия, свързани 

със строителството, при 

това в годините, в които 

„се наливали основите“. 

Закърмен в Добруджа и 

влюбен в Добрич и морето 

край Балчик, днес казва, че 

най-голямата му радост 

дава това, че и синовете, 

и внуците му са избрали 

да бъдат закотвени там, 

където са родени. И про-

дължават по свой начин и 

на своя територия да ра-

ботят за развитието на 

града и региона. 

Иван Радев е роден на 

16 септември 1934 г. в 

севернодобруджанското 

село Фрикацей, Тулчанско, 

което е в Румъния. Покрай 

Крайовския договор от 

1940-а семейството му 

се преселва в балчишкото 

Змеево. Радев завършва 

икономически техникум в 

Добрич, а после и Висшия 

институт за народно сто-

панство във Варна. Бил е 

директор по администра-

тивно-стопанските и 

икономическите въпроси 

на Строително-монтаж-

ния комбинат (СМК), на 

Стопанско предприятие 

„Комунални услуги“, на „Бла-

гоустройство и комунално 

стопанство“ и др. 

„Човек трябва да по-

знава миналото, да цени 

хубавото в настоящето, 

да вярва и работи за бъде-

щето. Защото измерения-

та на един човешки живот 

не са само в годините, а в 

това да оставиш трайна 

следа в душите и сърца-

та на хората. Вярвам в 

полезната значимост на 

добрите дела за идните 

поколения и затова под 

напора на чувствата и 

диктовката на сърцето 

посветих последните 10 

години на това да пиша 

за родния си край и да раз-

кажа как пустото поле на 

Добруджа беше превърна-

то в град от хората за 

хората“, разказва Радев. И 

воден от това свое верую, 

той пише строителната 

история на неговото „къ-

сче“ България. Неслучайно 

тамошният историк Ата-

нас Пеев неведнъж споме-

нава, че когато се говори 

за строителния отрасъл в 

Добричко, за нищо на све-

та не бива да се забравя 

името на Иван Радев.

За превръщането на  
Добрич в стопанския 
център Толбухин той рабо-
ти от самото начало 

– март 1951 г., когато 

излиза Постановление 236 

на Министерския съвет. 

Генералната директива 

е за 6 - 7 години и за те-

ритория от 800 кв. км с 

близо 400 хил. население и 

350 селища. Програмата 

включва електрификация 

на всички градове и села, 

оформяне на полезащитни 

горски пояси и водоснабдя-

ване, както и цялата път-

на мрежа. 

„Смятам, че за пример 

от този период трябва да 

служи начинът, по който с 

една премерена последо-

вателност бе ангажира-

на цялата общественост 

да участва с доброволен 

труд в претворяването 

на собствения си живот“, 

твърди Радев. Той е убе-

ден, че от дистанцията на 

времето следващите поко-

ления ще осмислят полез-

ността на съзиданието 

на тези отминали години и 

че трябва да се напише, за 

да се прочете след време 

колко ентусиазъм е имало 

в ангажирането на всички 

в грандиозния план за пре-

образяване на държавата. 

„Електро- и ВиК спе-

циалисти маркираха пътя 

на електропроводите и 

водата, горските осигуря-

ваха посадъчен материал и 

помагаха за засаждането 

на дърветата. С пътното 

строителство се заеха 

Строителни войски и там 

бяха съсредоточени най-

големите суми от нацио-

налния бюджет“, спомня 

си добричлията. 

В личната си биогра-

фия той се гордее особено 

с няколко обекта – 

телевизионната кула на 
Добрич и комплексите 
„Русалка“ и „Русалка-2“. 

Като не пропуска да 

отбележи, че строител-

ството е колективен 

труд, а единият човек е 

само брънка в екипите, ос-

тавили архитектурните 

ценности в житницата на 

България. 

В книгите си Радев се 

връща отново и отново в 

онова време, когато добру-

джанската романтика от 

разказите на Йордан Йов-

ков постепенно прелива в 

романтиката на научно-

техническия прогрес.

„Иска ми се не просто 

да не бъде забравено, но 

и да се преосмисли онова 

време след средата на ми-

налия век, когато строи-

телството набираше ско-

рост и се сложи началото 

на туризма по Северното 

Черноморско крайбрежие. 

През 1967 г. се създаде са-

мостоятелното Държав-

но строително-монтажно 

обединение „Добруджа“ с 

първи генерален директор 

инж. Герасим Герасимов“, 

споделя той. 

Моментът наистина 

е исторически, защото 

тогава се започва дебют-

ният туристически обект 

със западни капитали – на 

френската компания „Ме-

дитеране“, край залива Та-

уклиман (Птичият залив) 

на 2 км от с. Свети Нико-

ла, Каварненско. Този пър-

ви за региона курорт носи 

името „Русалка“, дадено му 

от Вълкан Шопов, тогава 

първи секретар на ОК на 

БКП и автор на идеята за 

развитието на туризма в 

Добруджа. Изграждането 

се реализира за изумител-

но кратък срок от 6 месе-

ца от екип проектанти, 

строители и ландшафтни 

специалисти: Иван Дими-

тров, инж. Герасим Гера-

симов, Костадин Станев, 

Жельо Стайков, Георги 

Манковски, Иван Енгьозов, 

инж. Давид Давидов, инж. 

Диаманди Радев, Георги 

Несторов... Всички тях Ра-

дев нарича „верни последо-

ватели на Кольо Фичето“. 

Интересно е да се 

знае, че френски туро-

ператори са харесали 

Птичия залив още през 

1966 г. и веднага предста-

вили инвестиционните 

си намерения на външно-

търговското дружество 

„Балкантурист“. Тяхното 

предложение било за вакан-

ционно селище с къщички 

от тръстика, чиято кон-

цепция обаче била приета 

от българската страна 

като „примитивна”. Зато-

ва „Балкантурист“ възлага 

проектиране на арх. Марин 

Маринов, който след като 

прави чертежите, е ко-

мандирован в Париж, за да 

запознае инвеститорите 

със своята визия. А тя се 

оказва доста грандиозна. 

Предлагат се 525 бунгала, 

административна сгра-

да, телефонна централа, 

финансова служба, както 

и приемен салон за тури-

стите. Също и центра-

лен ресторант с 6 зали 

за едновременно хранене, 

магазини и бюра за обмяна 

на валута, втори ресто-

рант за персонала, малък 

театър с бар и дори бар 

в пещерите на скалистия 

бряг. И още - летен амфи-

театър с 550 места, заве-

дение към него, игрища за 

тенис и, разбира се, плаж, 

оформен на големи кръгове, 

заради който е разширена 

пясъчната ивица. Предло-

жена е дори и конна база с 

път за езда и пречиства-

телна станция. 

В Париж са впечатлени 

и приемат разработката, 

но са пълни песимисти, че 

дори само строителство-

то на част от кокетните 

къщички може да приклю-

чи за 6 месеца до лято-

то на 1968-а. Подвигът 

на работниците от СМК 

„Добрич“ обаче е факт и 

курортното селище прие-

ма първите туристи в на-

чалото на юли, а френска-

та журналистка Шарлота 

Окре пише: „Поразена съм 

от екзотичната прелест 

на Долината на птиците 

и блестящата архитек-

тура на кацналото край 

брега ваканционно селище. 

Компанията „Медитеране“ 

стопанисва 97 места от 

този тип по света, но „Ру-

салка“ е щастливо изклю-

чение“. 

Дали пленен от оба-

янието на „френския“ ку-

рорт, дали защото оценя-

вал, че работата не може 

да спори, без да е редувана 

с почивка, но още с пое-

мането на длъжността 

директор на администра-

тивно-стопанската и 

социална дейност в най-

голямото строително 

предприятие в региона 

– СМК, Иван Радев залага 

в план-програмата изграж-

дането на профилактори-

ум „Русалка-2“ източно от 

съществуващото вече ва-

канционно селище. За реа-

лизацията на този обект 

той „отдава чест“ на три-

ма свои колеги, които за-

едно с него вероятно нес-

лучайно са били наречени 

„строителният квартет”. 

Първият в екипа е инж. 

Диаманди Радев, завършил 

„Строителни конструкции“ 

през 1955 г. в София. Спо-

ред бай Иван той е чове-

кът с най-големи заслуги 

за развитието на Добру-

джанското Черноморие, 

ръководил и създаването 

на кк „Албена“. Вторият е 

ландшафтният архитект 

Димо Петров, а третият – 

Георги Водкаджиев, който 

е описан като „уникален 

образ на строителен ръ-

ководител“. 

Всъщност за само няколко 
години в СМК Иван Радев 
взема активно участие в 

точно 10 обекта, 

сред които строител-

ството на 16-класно учи-

лище, по-късно строителен 

техникум, преустройство-

то на уникалната стара 

сграда „Реджията“ в СПТУ 

и професионално-учебен 

център с детска градина, 

жилища от едропанелен 

тип за работещите в Бал-

чик и други. По негово вре-

ме се полага и началото на 

целия квартал „Строител“ 

в Добрич.

Но както споменахме, 

Радев с най-голямо вълне-

ние разказва за издигане-

то на кулата в областния 

център, без която нямало 

как „да влезе телевизията 

в града“. За съоръжение-

то се заговаря още през 

1966-а, а към реализация 

се пристъпва 9 г. по-къс-

но. „Проектирането на 

това сложно нещо беше 

възложено на колектив 

от София: арх. Иван Ях-

танов, арх. Андреев, инж. 

Георги Георгиев, а изпълне-

нието поехме ние в СМК. 

Като отговорник и пряк 

ръководител беше нает 

Димитър Димитров – Го-

гата”, спомня си Радев. 

В процеса на търсене на 

специалисти той се сеща 

за Георги Харалампиев, 

майстор по бетоните от 

Девня, който по-нататък 

участва и в други значими 

обекти, сред които са Ху-

дожествената галерия и 

Дом-паметникът на Йов-

ков. 

Иван Радев разказва 

още много за строител-

ната история в любима-

та си Добруджа. И почти 

всеки спомен започва или 

завършва с някое от изре-

ченията: „Добре си свър-

шихме работата“, „Заех 

се и го направих“. 

Именно това осмисля 

пенсионерските му годи-

ни и дава на строителя 

енергията да опише пре-

живяното като истински 

писател. За да остане в 

историята наред с полу-

чените отличия, от кои-

то най-много се гордее 

със значката „Кольо Фи-

чето”.

Създателят на РКСВ в Добрич посвещава пенсионерските си години на това да пише за 
родния си край и да разказва как пустото поле на Добруджа е превърнато в град
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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

3 безплатни покани

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

5 безплатни покани 

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

ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 1 ролбанер

2 безплатни покани

Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена: 2500 лв. без ДДС

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД е сертифицирано за 
устойчиво управление на събития по стандарта 

ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.

За 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.

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

®

Събитието ще се проведе при спазване на всички противо-
епидемични мерки, влизането ще е със зелен сертификат!

С оглед на въведените противоепидемични мерки 
броят на присъствените участници е лимитиран. 

Такса участие: 150 лв. без ДДС
с превод по банкова сметка: Вестник „Строител“ ЕАД

IBAN: BG27RZBB91551004809103   до 07.03.2022 г.
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Гъвкавият дизайн на ансамбъла от сгради 
е вдъхновен от морето

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Десет години след 

като архитект Мануел 

Монтесерин спечели кон-

курс за проектиране на 

нов събитиен център в 

Тайван, посветен на поп 

музиката, обектът вече 

е факт. В последните дни 

на 2021 г. забележителни-

ят Maritime and Pop Music 

Center Kaohsiung в Южен 

Тайван отвори врати за 

широката публика. Той е 

разположен до устието 

на река Любов в приста-

нищния град Каосюнг. 

Проектът на Монтесе-

рин е повече от впечат-

ляващ – гъвкав дизайн 

като ансамбъл от сложни 

геометрии, вдъхновени от 

морето. С площ от 88 000 

кв. м, центърът се състои 

от четири архитектурни 

екосистеми. Всяка от тях 

представлява самостоя-

телна тематична зона – 

голямата вълна, китове, 

делфини, корали. Всички 

те са свързани помежду 

си с поредица от паркове 

и пешеходни пътеки.

Обемът на Marit ime 

and  Pop  Mus ic  Cente r 

Kaohsiung приема огъната 

форма, подобно на вълна, 

изградена чрез шестоъг-

ълна решетка. В него има 

главна зала за 12 000 души 

и втора концертна с ка-

пацитет за 3500 гости, 

офиси, музей и репети-

ционни стаи. Дизайнът на 

шестоъгълната обвивка, 

която изгражда и покрива 

на аудиторията, продъл-

жава да очертава фаса-

дата на главната кула. А 

двете заедно напомнят на 

фар, който може лесно да 

бъде разпознат от всяка 

точка, напътствайки по-

сетителите към приста-

нището. 

При  първоначалния 

етап на работата струк-

турите са проектирани 

отделно, но впоследствие 

дизайнерският екип реша-

ва да ги позиционира гръб 

до гръб, създавайки пукна-

тина между тях като го-

лям атриум за входа.

Всяко нещо в проекта 

е съществен детайл от 

общото, което формира 

градския дизайн, свързан 

с алеи и голям парк в ус-

тието на реката. А влаж-

ният тропически климат 

на Тайван гарантира, че 

след няколко години ра-

йонът ще бъде населен с 

буйна растителност. И 

ще се превърне в един от 

най-важните бели дробове 

на Каосюнг, който е индус-

триален град и е сериозно 

засегнат от замърсява-

нето.

В Сеул започна стро-

ителството на огромна 

арена, която има за цел 

да бъде първото подобно 

съоръжение, посветено на 

К-поп културата (модерна 

форма на южнокорейска-

та поп музика, вдъхнове-

на от редица музикални 

стилове в света). Проек-

тът за Seoul Metropolitan 

Arena е на южнокорейска-

та CJ Group и ще осигури 

възможността на 60 000 

души да присъстват на 

концерти.

Инвестицията се уп-

равлява от дъщерното 

дружество на компани-

ята CJ LiveCity в парт-

ньорство с базираната 

в Лос Анджелис Anschutz 

Entertainment Group (AEG). 

Във връзка със старта на 

строителството Майкъл 

Ким, главен изпълнителен 

директор на CJ LiveCity, 

отбеляза: „Арената ще 

бъде проектирана от во-

деща архитектурна фирма 

и се очаква да бъде конку-

рентно място не само в 

цяла Азия, но и в световен 

мащаб“. 

Обещанията са първо-

то шоу на новия стадион 

да се проведе още през 

2024 г. Арената ще бъде 

оборудвана с „най-мощна-

та инфраструктура за из-

пълнения на живо в света“, 

което предполага зрелищ-

ни визуални ефекти и мощ-

на PA система. Проектът 

включва и изграждането 

на студиен комплекс, и цял 

квартал за забавления, 

както и крайбрежен парк.

Целта на CJ Group е 

да се провеждат до 190 

събития годишно. Според 

прогнозите им е напъл-

но реално новото мяс-

то да привлича около 100 

милиона фенове на К-поп 

култура всяка година. Ин-

веститорите на Seoul 

Metropolitan Arena са убе-

дени, че арената може да 

бъде спирка и за светов-

ните турнета на изпъл-

нители, като Джъстин 

Бийбър, Пол Маккартни, 

Елтън Джон, Селин Дион, 

Тейлър Суифт, Rol l ing 

Stones, Кейти Пери и др.

Новоизградено  ос -

новно училище в Худжоу 

в северната китайска 

провинция Джъдзян е при-

мер, че симбиозата със 

съществуващите сгради 

е напълно възможна дори 

в град, характеризиращ 

се с висока плътност 

и ограничени свободни 

пространства. Проек-

тът на архитектурното 

студио Minax Architects се 

основава на уникалност, 

предлагаща промяна и 

различен тип комуника-

ция. Тук множество про-

светни функции са ин-

тегрирани в непрекъснат 

линеен обем, чиито перс-

пективи – хоризонтално 

разширени – придават на 

зданието ярка идентич-

ност.

Обектът се разде-

ля на открити спортни 

зони и затворени дворо-

ве. Всички класни стаи 

и кабинети са подредени 

според взаимовръзката 

на техните функции, раз-

вивайки основна компози-

ционна логика. Простран-

ството, измислено по 

този начин, носи нов вид 

връзка чрез трансформа-

ция на размерите.

Покривът определено 

е най-емблематичният 

елемент на проекта. Той 

дава уникален образ на 

съоръжението, като съ-

щевременно е „домакин“ 

на редица учебни дей-

ности. Между дворовете 

набор от кръгли коридори 

внася „драматични“ про-

мени в пространствата.

Те  са  и з градени  с 

редуване на мащаби и 

размери, което създава 

игрива и забавна атмос-

фера. Така според Minax 

Architects „преподаването 

и възпитанието се случ-

ват автономно, а въоб-

ражението на децата се 

„освобождава“, което е и 

целта на архитектите и 

възложителите.

Броят на трофейните жилища (емблематични имо-

ти на много високи цени), които са сменили собстве-

ниците си в Лондон през миналата година, почти се е 

удвоил в сравнение с 2020 г., след като заможните купу-

вачи са се завърнали в града, сочи доклад на имотната 

агенция Beauchamp Estates.

В английската столица са осъществени 32 продаж-

би, всяка на стойност над 15 млн. паунда (20,3 млн. до-

лара) през 2021 г., което е с 88% повече в сравнение с 

отчетените 17 подобни сделки година по-рано. Общата 

стойност на сделките е 773 млн. паунда.

„Фактите са налице, защото супер богати хора 

имат достъп до ипотечни кредити с преференциални 

условия – лихви по-ниски от темпа на инфлация,” казва 

в доклада Гари Хършам, директор в Beauchamp Estates.

Най-търсени са имения и градски къщи с площ от 

над 900 кв. м и с градини или пентхаус апартаменти с 

тераса и площ от над 550 кв. м.

Според анализаторите 2022 г. има потенциала да 

бъде най-добрата за последното десетилетие за па-

зара на луксозни имоти в Лондон. Очаква се цените да 

нараснат между 5% и 7%.
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Акцентът е върху нуждата от дизайнерско пространство, което служи като релаксираща 
среда за работа, сътрудничество и общуване

Страницата 
подготви 
Елица Илчева 

П р о д ъ л ж а в а щ а т а 

тенденция за работа от 

разстояние е вдъхновила 

архитектите от Fathom 

да  проектират офис, 

подчинен на концепция-

та за социални и гъвкави 

пространства, които да 

отговорят на съвремен-

ните нужди. Поместен в 

изоставена сграда, стро-

ена през 70-те години на 

миналия век в Лондон, уър-

кплейсът на агенцията 

за недвижими имоти The 

Crown Estate е предназна-

чен „за всички неща, които 

се случват далеч от екра-

на на Вашия компютър“. А 

идеята за реновацията е 

резултат от желанието 

на клиента за възстановя-

ване на съществуващите 

празни сгради като въз-

можност за създаване на 

споделени работни прос-

транства в подкрепа на 

местния бизнес.

По-малкото е повече

Напълно приели факта, 

че по-голяма част от ру-

тинната работа служи-

телите могат да вършат 

както от домовете си, 

така и от всяка друга точ-

ка на света, те приемат 

с удоволствие идеята на 

Fathom Architects за място, 

различно от традиционна-

та представа. А именно 

– със значително повече 

зони за срещи и събира-

ния вместо такива с бюра 

и компютри. Тази идея е 

и своеобразен отговор 

на обстоятелството, че 

именно досегът с колеги 

и с клиенти, социалният 

контакт изобщо е това, 

което трудно се върши от 

разстояние.

Така проектът акцен-

тира върху нуждата от ди-

зайнерско пространство, 

което служи като релакси-

раща среда за работа, съ-

трудничество и общуване. 

Постигнат е впечатляващ 

дизайн, който е не само 

красив, но и с фокус върху 

устойчивостта.

Свързва и презарежда 

се завърне в кухнята, 

твърдят дизайнери като 

Емили Спанос от Emily 

June Designs. „В резул-

т ат  н а  пан дем и я т а 

много от нас прекараха 

повече време в кухните 

си, затова съвсем ес-

тествено е желанието 

ни  да  направим това 

пространство по-лично 

отвсякога“, казва тя. И 

прогнозира, че не само 

смелата контрасти-

раща цветова палитра 

може да вплете чар и ин-

дивидуалност в цялото 

пространство, но и ком-

бинацията от различни 

покрития, като матови 

и гланц например.

В този смисъл съв-

сем естествено е през 

2022 г. много от соб-

ствениците на нови кух-

ни да заложат и на цвета 

на годината – Very Peri 

(нюанси на синьото с до-

бавени виолетово-черве-

ни подтонове).

Комбинацията 
„старо+ново“

Афинитетът към ан-

тиките и еклектиката 

се завръща, казва инте-

риорният дизайнер Грейс 

Фредерик. Приложението 

на антични и винтидж 

предмети ще добави ин-

тересна история и личен 

щрих към Вашата кухня. 

Един от похватите, кои-

то Фредерик обича да 

прилага в такива дизай-

ни, например е комбини-

рането на традиционни 

парижки кристални поли-

леи над модерен кухнен-

ски остров. А ефектът 

наистина е забележите-

лен!

Котидж звучене

Т.нар. котидж стил 

също се завръща. Поне 

така твърди дизайне-

ръ т  Ш он а  П ъ р с ива л 

от Styleberry Creat ive 

Interiors, според която 

„селското“ звучене на 

градската кухня набира 

все повече скорост. В 

известен смисъл тен-

денцията кореспондира с 

тази на Грейс Фредерик.

Всяко кътче от кухня-

та има значение, а дори 

и най-малкото простран-

ство може да бъде реше-

но интелигентно, обясня-

ва Пърсивал. Според нея 

това се постига най-лес-

но чрез винтидж стила: 

уютно живо усещане, 

което те кара да искаш 

да си останеш вкъщи…

Зелен ренесанс

Ц я ло с т н ат а  те н -

денция към празнуване 

на историята и ориги-

налността на нашите 

домове измества ултра-

модерната естетика и 

острите линии, тъй като 

всички ние търсим да съз-

дадем по-уютни, цветни, 

по-персонализирани прос-

транства, които по-добре 

отговарят на нашия начин 

на живот. Затова според 

дизайнера Клер Зиннекер 

(Claire Zinnecker Design) зе-

лените нюанси в кухнята 

ще продължат да бъдат 

водещи и през 2022-ра.

„Ние жадуваме за спо-

койствие, а зеленото носи 

точно това“, споделя Клер 

и прогнозира, че „зелени-

ят ренесанс“ ще бъде 

в разгара си до края на 

следващата година както 

в боята, така и в декора 

на домовете ни.

сетивата

Вдъхновен от местно-

то наследство, както и от 

изкуството и мебелите 

от 70-те години на мина-

лия век, дизайнът съчета-

ва използването на килими, 

картини и стенописи, ге-

ометрични форми и смели 

цветове.

Пространството е на 

четири нива, в които са 

разпределени заседателни-

те зали, работните къто-

ве и зоните за отдих. Има 

и такива, които могат да 

се използват за спорт или 

уелнес процедури. Всеки 

етаж, макар в абсолютен 

синхрон с останалите, има 

и своята идентичност 

като отговор на специ-

фичното му използване. Ця-

лостната визия носи рет-

ро нотки, които напомнят 

именно за времето на съз-

даването на зданието. Топ-

лите цветове са съчетани 

с тактилни материали, за 

да инспирират естетика, 

много различна от тради-

ционния офисен дизайн.

Emily June Designs 

Claire Zinnecker Design

Grace Frederick Design

Styleberry Creative Interiors

И през 2022 го-

дина  кухнята  ще 

продължи да бъде 

най-използваното 

място, в което не 

само готвим, но и 

работим или учим 

при необходимост, 

смятат водещи ар-

хитекти и интери-

орни специалисти. 

Ето някои от тен-

денциите, на които 

световните дизай-

нери залагат:

Изобилие от цве-
тове

Я р ко с т т а  щ е 
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В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ СПЕЦИАЛЕН 
ГОСТ

СТРОИТЕЛ

Инж. Ивелин Лозев, 
председател на ОП 
на КСБ - Силистра

Нотариус 
Камен Каменов

Цветелина Димитрова, 
„Аква конструкшън“ 
ЕООД

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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Уважаеми г -н Топалски,

от името на Управителния 

и Контролния съвет на 

Национален клуб на строителите ветерани

по случай Вашия рожден ден приемете сърдечни 

пожелания за крепко здраве, дълголетие, успехи и все 

така да продължим да работим заедно за проспери-

тета на нашата организация!

9 февруари 2022 г.   УС и КС на НКСВ 

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИНКСВ

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

Държавният фолкло-

рен ансамбъл „Филип Ку-

тев“ става на 70 години. 

За изминалото време той 

не спира да възражда, 

съхранява, да интерпре-

тира творчески и да по-

пуляризира българската 

фолклорна култура както 

в Европа, така и в Азия, 

Африка и Америка. През 

февруари ДФА „Филип Ку-

тев” ще чества своя юби-

лей с три ярки концерта. 

Първият, озаглавен „Нача-

лото”, ще се проведе на 

18 февруари. Той ще пред-

стави музикални и тан-

цови произведения, съх-

ранени от основаването 

на ансамбъла през 1951 г. 

до 1985 г., включително и 

емблематичната поста-

новка „Тракийска сватба”.

На 19 февруари след-

ва „Пътят”, когато по-

читателите на българ-

ския фолклор ще могат 

да видят премиерата на 

три нови произведения 

на ДФА „Филип Кутев”. В 

концерта ще участват и 

професионалните ансам-

бли „Пирин“ и „Тракия“.

Последното предста-

вление „Наследството“ 

ще се състои на 20 фев-

руари. В него специални 

гости ще бъдат ученици 

от Националното учили-

ще за танцово изкуство 

– София, Националното 

училище за фолклорни из-

куства „Филип Кутев“ – 

Котел, и НУФИ „Широка 

лъка“.

И в трите концерта 

заедно с оркестър и хор 

на ансамбъла ще се вклю-

чи певицата Петя Пане-

ва. Събитията по повод 

юбилея ще сложат нача-

лото на национално тур-

не на ДФА „Филип Кутев” 

през 2022 г.

На 4 февруари вирту-

озният майстор на катас-

трофичните блокбастъри 

„Денят на независимост-

та“, „След утрешния ден“ 

и „2012“  Роланд Емерих ще 

отведе зрителите на зре-

лищното киноприключение 

Moonfall. В него носител-

ката на „Оскар“ Хали Бери, 

Патрик Уилсън („Заклина-

нието“, „Аквамен“) и Джон 

Брадли („Игра на тронове“) 

ще се отправят на опас-

на мисия до естествения 

спътник на Земята.

В Moonfall мистериозна 

сила изкарва Луната от 

орбита и я запраща към 

неизбежен сблъсък с пла-

нетата ни. Джо Фоулър 

(Хали Бери) – ръководител 

Художествена галерия „Владимир Димитров – Май-

стора“ в Кюстендил отбелязва 140 години от рождение-

то на своя патрон със специална изложба. Тя включва 

300 картини, като 14 от тях не са показвани досега. 

Експозицията представя Майстора в много широк спек-

тър – творбите му са изпълнени с разнообразни техники 

(масло, акварел, молив) в различни периоди от живота му.

Изложбата бе открита на 1 февруари - на рождената 

дата на Владимир Димитров, и може да бъде разгледана 

до 1 август.

Ясни са номинациите на му-

зикантите и групите, които ще 

бъдат въведени в американската 

Зала на славата на рокендрола 

през 2022 г. Музикалната ин-

ституция, базирана в Кливланд, 

щата Охайо, обяви, че кандидати-

те са 17. Сред тях са Доли Партън, 

Еминем, Лайънъл Ричи и Duran Duran, 

които за първи път получават шанс 

да влязат в престижната зала. Ос-

таналите номинации са на Judas 

Priest, Rage Against the Machine, Пат 

Бенатар, Дион Уоруик, Карли Сай-

мън, Бек, Кейт Буш, Devo, Eurythmics, 

Фела Кути, MC5, New York Dolls и A 

Tribe Called Quest.

Задължително условие за попа-

дане в тази класация е изпълните-

лите да са издали първата си плоча 

най-малко преди 25 години. Музикан-

тите, които ще бъдат въведени в 

Залата на славата на рокендрола 

през 2022 г., ще станат ясни през 

май, а самата церемония ще се 

състои през есента. Изборът се 

прави въз основа на продължител-

ността на кариерата на номини-

раните, музикалното им влияние 

и творчеството им чрез гласуване 

на над 1000 музиканти, историци и 

представители на тази индустрия. 

Феновете също участват в опре-

делянето на финалистите, като те 

могат да дадат своя вот до 25 ап-

рил.

в НАСА и бивш астронавт, 

е убедена, че знае какъв е 

ключът за спасението на 

хората, но единствените, 

които й вярват, са стари-

ят й колега Брайън Харпър 

(Патрик Уилсън) и любите-

лят на конспиративни те-

ории К. С. Хаусман (Джон 

Брадли).  Нетипичният 

екип рискува всичко и 

броени дни преди настъп-

ването на глобалната ка-

тастрофа се отправя на 

отчаяна невъзможна мисия 

в Космоса само за да от-

крие, че Луната не е това, 

което си мислим, че е…

Moonfall е бомбасти-

чен екшън със спиращи 

дъха сцени на разрушение 

и зашеметяващи специал-

ни ефекти в комбинация 

с дръзка история с много 

мистерия и провокиращи 

въображението елементи, 

както и с немалка доза ху-

мор и симпатични герои.
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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.


