
Инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната 
асоциация на строителните предприемачи:

Ефективната борба с корупцията 
преминава през намаляването на 
административната тежест

FIEC публикува 
Пакт за умения в 
строителството

Финтех компания с 
помощта на ЕИФ ще 
осигурява мостово 
финансиране на МСП 
в строителството

ИНТЕРВЮ FIECСЕДМИЦАТА  стр. 6-7  стр. 9 стр. 3

Десислава Бакърджиева 

Сред приоритетите на МРРБ 

и правителството е създаването 

на фонд, чрез който да бъдат фи-

нансирани инвестиции в общини-

те. Това стана ясно след среща 

на вицепремиера и министър на 

регионалното развитие и благо-

устройството Гроздан Караджов 

и екипа му с ръководството на 

Националното сдружение на об-

щините в Република България 

(НСОРБ). Очаква се до края на 

февруари министър Караджов да 

представи на НСОРБ за послед-

ващо консултиране с местните 

власти проекта за създаване на 

Фонд за регионално развитие. 

Той ще е с бюджет от 1 млрд. лв. 

и ще предоставя средства за ши-

рок кръг от общински инвести-

ции. Визията на МРРБ е чрез по-

мащабни и комбинирани проекти 

да бъдат подкрепяни паралелно 

ВиК и пътни СМР, както и благо-

устройствени дейности, водещи 

до цялостно обновяване на на-

селените места, съобщават от 

НСОРБ. Критериите за подбор 

на проектите по бъдещия фонд, 

който ще оперира на принципа на 

програмите на ЕС, но с намалена 

административна тежест, са в 

процес на подготовка. Предим-

ство при кандидатстването ще 

имат проекти в по-слаборазви-

тите райони – Странджа, Севе-

розападна България и Родопите, 

допълват от Сдружението.

На срещата е коментирано и 

отражението на ръста на цени-

те в строителството върху ре-

ализацията на проектите с евро-

пейско и държавно финансиране и 

възможните решения за изход от 

ситуацията.

МРРБ и НСОРБ са обсъдили възможностите за компенсиране на ръста на цените 
в строителството по проекти, реализирани с европейски и национални средства
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

-
-

-

  www. euromarket.bg      construction@euromarket.bg      02/ 97 67 100

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...“

15 февруари
Инж. Живко Ангелов, член на УС на КСБ

16 февруари
Инж. Борислав Крушкин, член на Комисията за воденето, поддържането и 

ползването на ЦПРС

Екипът на в. „Строител“ Ви желае здраве, 

сили и вдъхновение, за да реализирате 

всички настоящи и много бъдещи проекти. 

И нека успехът съпътства начинанията Ви! 

Хубав празник!

Уважаеми г -н Пейновски,

От името на УС и КС на НКСВ най-сър-

дечно Ви поздравяваме по случай Вашия 

петдесетгодишен юбилей!

Изразяваме нашето уважение и бла-

годарност за приноса Ви в утвържда-

ване и издигане ролята и авторитета 

на Националния клуб на строителите 

ветерани!

Пожелаваме Ви крепко здраве, творче-

ски успехи и дълги години да работим за-

едно в интерес на строителния бранш!

11.02.2022 г. Управителен и 

             Контролен съвет на НКСВ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

НКСВ
До
Г-н Любомир Пейновски, член на УС на КСБ

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
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Групата на ЕИБ е подкрепила българската икономика с 948 млн. евро през 2021 г.

петък, 11 февруари 2022 Ñòðîèòåë

Мирослав Еленков

Национална компания „Български държав-

ни железници“ (НК БДЖ) ще обедини „Холдинг 

БДЖ“, „БДЖ-Пътнически превози“ и „БДЖ-То-

варни превози“. Това съобщи министърът на 

транспорта и съобщенията Николай Събев 

на нарочна пресконференция. „Целта е път-

ническите превози да са чисти, безопасни и 

приятни. Променяме компанията така, че да 

се върне и на пазара на товарните превози“, 

каза той. „Европа е на релси, Европа е „зе-

лена” и усилията са насочени България да е 

там“, допълни министърът.

Николай Събев даде заявка до края на 

2023 г. да бъде постигнато стабилно финан-

сово състояние на железопътната система. 

Позицията на МТС е, че приходите в НК БДЖ 

трябва да се реализират чрез увеличение на 

пазарния дял и разходите трябва да се упра-

вляват много повече от ефективно. „Зало-

жили сме много ясни параметри, чрез които 

ще следим финансовото и функционалното 

състояние на системата“, посочи Събев. Той 

обяви, че се планира в началото на 2024 г. НК 

БДЖ да излезе на българските и междуна-

родните капиталови пазари.

По време на събитието Николай Събев 

представи и екипа си. Зам.-министри в Ми-

нистерството на транспорта и съобщения-

та са Владимир Върбанов, който ще отговаря 

за водния транспорт, Илия Илиев – за желе-

зопътен транспорт, Стоян Новаков – авто-

мобилен транспорт, и Дилян Берковски – за 

телекомуникациите.

Снимка авторът

Мирослав Еленков

През 2021 г. Групата на Ев-

ропейската инвестиционна 

банка (ЕИБ), която включва 

Европейската инвестицион-

на банка (ЕИБ) и Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ), е 

предоставила заеми, гаранции 

и ангажименти за дялово учас-

тие на стойност 948 млн. евро 

за различни проекти в България. 

Така общият размер на финанси-

рането отбелязва ръст от 114% 

спрямо 2020 г. Това стана ясно 

на пресконференция, на която 

Ивайло Яйджиев, зам.-министър 

на финансите, и Лиляна Павлова, 

вицепрезидент на ЕИБ, напра-

виха общ преглед на основните 

дейности през 2021 г. на Група-

та в България и обсъдиха стра-

тегическите перспективи на 

банката на ЕС за настоящата 

година. На събитието бе отче-

тено, че 

през 2021 г. заемите от ЕИБ 
за България възлизат на 
176 млн. евро. 

Те са отпуснати за устой-

чива инфраструктура, за „зеле-

но” развитие на градовете и за 

стопански субекти. Обърнато 

бе внимание и че се очаква под-

крепата по линия на Европей-

ския гаранционен фонд (ЕГФ) 

да привлече в България 2,7 млрд. 

евро за МСП, които се борят с 

последствията от пандемията 

от COVID-19. 

„През 2021 г. Групата на 

ЕИБ увеличи над два пъти дей-

ностите си в страната спрямо 

2020 г. Близо 6000 дружества 

в България се възползваха от 

финансиране при изгодни усло-

вия с цел запазване на работни 

места и продължаване на сто-

панската си дейност. В допъл-

нение - ЕИБ е важен източник 

на подкрепа за инвестиции в 

устойчива инфраструктура, а 

чрез консултантските ни услуги 

спомогнахме за задвижването 

на проекти и превръщането им 

в кредитоспособни начинания. 

Искам да благодаря на всички 

наши партньори за отличното 

сътрудничество при създаване-

то на работни места и условия 

за просперитет в България”, за-

яви Лиляна Павлова.

Ивайло Яйджиев подчерта, 

че ЕИБ има важа роля както в 

изпълнението на инициативите 

на ЕС, така и на националните 

мерки, свързани със справяне с 

кризата. 

В рамките на пресконфе-

ренцията ЕИФ и финансовият 

стартъп CFN АД подписаха 

гаранционно споразумение по 

линия на ЕГФ, което ще даде 

възможност за осъществява-

не на мостово финансиране на 

компании в сектора на инфра-

структурното строителство 

посредством 

факторингови сделки на 
стойност до 150 млн. евро. 

Дейността на CFN е насо-

чена към етапно и дългосрочно 

подкрепяне на МСП, каквито ре-

ално са над 70% от изпълните-

лите и подизпълнителите във 

финансираните от държавата 

инфраструктурни проекти. По-

ради спецификите на сектора и 

прекомерната си задлъжнялост 

по-малките компании срещат 

трудности при достъпа до фи-

нансиране от основни достав-

чици на факторинг услуги. Така с 

помощта на ЕИФ CFN ще подо-

бри достъпа до финансиране на 

този пазарен сегмент, който в 

момента не се обслужва от фи-

нансовата система в България.

Изп. директор на CFN АД 

Филип Генов заяви, че рядко се 

случва една нова финансово-

технологична компания да на-

влезе на пазара едновременно с 

три неща – изключително нужен 

финансов инструмент, абсо-

лютно иновативна технология 

и също толкова иновативен 

подход към оценката и управле-

нието на рисковете. „Предос-

тавянето на нови възможности 

за оборотно търговско финан-

сиране на компаниите в инфра-

структурното строителство е 

отдавна назряла необходимост. 

На практика продуктът дава 

възможност да се съкрати с 

месеци времето, в което компа-

ниите ще получават парите си 

за вече изпълнените дейности, 

а огромната част от тях ще 

имат достъп до такова финан-

сиране за пръв път. Всичко това 

се доставя чрез най-доброто 

решение за мобилен факторинг, 

налично в глобалната финтех 

индустрия днес“, изтъкна той.

Освен подобряване на лик-

видността на дружества в 

строителния сектор на Бълга-

рия CFN 

ще стартира и процеса по 
дигитална трансформация 

и внедряване на иновативни 

мобилни технологии във финан-

сирането на сектора. Клиен-

тите на CFN ще са сред пър-

вите в България и региона, 

които ще имат възможност-

та да бъдат обслужвани по 

изцяло дигитален процес във 

всеки един етап от тяхното 

факторингово финансиране.

Снимка Владимир Ангелов
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От НСОРБ са алармирали, че 

заради повишаването на цените на 

строителните материали и разходи-

те за труд е застрашено реализира-

нето на проектите на общините. Те 

изпълняват дейности на стойност 

2,2 млрд. лв. национално и европейско 

финансиране. Данните на Сдруже-

нието сочат, че само по оператив-

ните програми „Регионално разви-

тие“ (ОПРР) и ОП „Околна среда“ 

(ОПОС) местните администрации 

реализират 390 проекта, за които 

осигуряват 840 млн. лв. съфинанси-

ране от бюджетите си. „По проекти, 

включващи строителство, най-вече 

по Програмата за развитие на сел-

ските райони, които стартираха по-

късно, няма кандидати за изпълните-

ли на СМР или избраните отказват 

сключването на договори. НСОРБ 

вече близо година търси решение 

на проблема и е провело множество 

срещи с министри от двата служеб-

ни кабинета, с Камарата на строи-

телите в България, с настоящите 

парламентарни комисии по бюджет, 

регионална и социална политика. 

Проблемът е дискутиран и с членове 

на сегашното правителство, които 

потвърждават констатациите на 

НСОРБ „за замразяването“ на редица 

строителни обекти“, са заявили на 

срещата от Сдружението. 

Данните от проучване на НСОРБ 

показват ръст от 30 - 40% на стро-

ителните материали и дейности, 

като за покриването му по 103 об-

щински проекта на 71 администра-

ции са необходими около 65 млн. лв. 

От тях 41 са проблемните проекти 

по ОПРР, в които недостигът на 

средства е около 36 млн. лв. Изход 

от ситуацията Сдружението виж-

да в осигуряването на допълнителни 

средства от националния бюджет, 

и то в кратки срокове, за да не се 

компрометира строителен сезон 

2022 г. 

Министър Караджов е инфор-

мирал кметовете, че МРРБ също е 

сред потърпевшите от ръста на 

цените в строителството, особе-

но по проектите, реализирани от 

ВиК дружествата, които се финан-

сират от ОПОС. Там под риск са 

260 млн. лв. По думите му сходни 

проблеми имат и други министер-

ства. Караджов е заявил, че се тър-

си законодателно решение, което 

да позволи на програмите на ЕС да 

завишат европейския и кореспон-

диращия му национален принос по 

бъдещите и настоящите проекти. 

Към Министерството на финансите 

вече е създадена междуведомствена 

работна група, която има за задача 

да разработи методология за инде-

ксиране на ръста на цените в стро-

ителството и механизъм за това, е 

съобщил министърът. 

Зам.-министърът на регионал-

ното развитие и благоустройство-

то Деляна Иванова е споделила, че 

е проведена среща между ръковод-

ствата на програмите с европейско 

финансиране, на която е обсъждано 

индексиране. Според нея Управлява-

щите органи и в частност ОПРР 

имат готовност след разработва-

нето на компенсаторния механизъм 

експедитивно да осъществят пре-

глед на всички проблемни проекти 

и да ги анексират. Нагласите са 

механизмът да се прилага както за 

нетъргувани проекти, така и за не-

изпълнените дейности по вече склю-

чени договори.

Десислава Бакърджиева
 

Процедура за близо 70 милиона евро 

(136 226 120 лв.) ще стартира до месец по Опе-

ративна програма „Иновации и конкурентоспосо-

бност“ (ОПИК). Тя ще подкрепя малките и средни 

предприятия (МСП), като целта е да се увеличат 

инвестициите в енергийно ефективни техноло-

гии. Това е съобщил министърът на иновациите 

и растежа Даниел Лорер по време на заседание 

на парламентарната Комисия по икономическа 

политика и иновации. Средствата за процедура-

та по ОПИК са от транша за 2022 г. на инстру-

мента REACT-EU. Планира се да бъдат използва-

ни при възстановяването на инвестиционната 

дейност на МСП, сериозно възпрепятствана от 

ограничителните мерки във връзка с COVID-19, и 

при справянето с прехода към „зелена” икономика. 

Мярката е от особено значение и в контекста на 

значителното увеличение на цените на електро-

енергията и природния газ.

„Още близо 10 млн. лв. са осигурени по проце-

дурата за т.нар. Големите малки компании, като 

по този начин над 170 фирми от резервните спи-

съци по нея ще могат да получат финансиране“, е 

допълнил Лорер.

Той е подчертал, че Министерството на ино-

вациите и растежа ще подкрепи общата цел за 

въвеждането на качествени стандарти за оценка 

и контрол на програми, инструменти и проекти, 

свързани със стимули за бизнеса, като се облекчи 

процесът на достъп, кандидатстване и управление 

с цел елиминиране на корупцията и подобряване на 

икономическата среда. Даниел Лорер е изтъкнал 

още, че ведомството ще работи за ефективно и 

ориентирано към резултатите използване на фон-

довете за конкурентоспособност на ЕС и Нацио-

налния план за възстановяване и устойчивост.

 от стр. 1 Ренета Николова

Домакин на срещата бе 

зам.-министърът на финансите 

Андрей Цеков. В нея се включи-

ха и зам.-министрите на реги-

оналното развитие и благоу-

стройството Явор Пенчев, и 

на транспорта и съобщенията 

Илия Илиев, Галина Симеонова, 

ръководител на УО на ОПОС, и 

Таня Жекова, директор дирекция 

„Обществени поръчки и админи-

стративно обслужване“ в НКЖИ. 

КСБ бе представена от предсе-

дателя на УС инж. Илиян Терзиев, 

членовете на ИБ и УС проф. д-р 

инж. Николай Михайлов и инж. 

Иван Моллов, инж. Любомир Ка-

чамаков, председател на ОП на 

КСБ - София, и Савин Ковачев, 

директор на „Правна дирекция“ в 

Камарата. 

На срещата беше обсъдена 

темата за покачването на цени-

те на строителните материали 

и суровини и необходимостта от 

предприемане на мерки, които 

да гарантират реализирането 

на строителните проекти. Ко-

ментиран бе опитът на други 

европейски страни за решава-

не на проблема, като Румъния, 

Люксембург и Хърватска. Учас-

тниците заявиха желанието си 

за обединяване на усилията за 

срочно разработване на обек-

тивна методика за управление 

на инфлационния риск при изпъл-

нението на обществени поръчки 

за строителство. 
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

В Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост (НПВУ) са пред-

видени над 370 млн. лв. за 

енергийно обновяване на 

публични сгради. За енер-

гийно обновяване на много-

фамилните жилища в НПВУ 

са заделени 1,2 млрд. лв. 

Това е съобщил вицепре-

миерът и министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството Гроз-

дан Караджов на среща с 

посланика на Израел в Бъл-

гария Н.Пр. Йорам Елрон. 

От МРРБ съобщиха, че 

двамата са обсъдили об-

ластите от взаимен ин-

терес, в които страните 

могат да си сътрудничат. 

От Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството са 

декларирали, че имат ин-

терес към задълбочаване 

на партньорските връзки 

с Израел в областта на 

строителството, път-

ната инфраструктура, 

регионалната политика 

развитието на градовете 

и други сфери.

„Енергийната ефектив-

ност е приоритет на бъл-

гарското правителство 

във всички сектори, в това 

число и във ВиК отрасъла. 

Целта ни е да подменим 

ВиК съоръженията с енер-

госпестяващи, както и 

да прилагаме иновативни 

решения и технологии за 

намаляване на разходите 

за ток за ВиК услугата“, е 

изтъкнал министър Кара-

джов. Вицепремиерът е до-

бавил, че усилията на еки-

па на МРРБ са насочени и 

към намаляване на загуби-

те на вода по преносната 

мрежа, защото в момента 

те достигат среден про-

цент между 55 и 60, като 

в някои населени места и 

до 85%.

Н.Пр. Елрон е заявил, че 

България може да разчита 

на богатия опит за упра-

вление на водите, който 

израелската страна има. 

Той е обяснил, че в Израел 

от особено значение е про-

следяването и незабавно-

то отстраняване на течо-

ве по водоснабдителната 

система, като в момента 

загубите в някои общини 

там са около 5%.

Министър Караджов е 

информирал, че модернизи-

рането на пътната мрежа 

също е сред основните 

задачи на МРРБ. Той е за-

Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството обяви 

конкурс за трима представители на 

държавата в Съвета на директорите на 

„Автомагистрали“ ЕАД. От МРРБ пояс-

ниха, че членовете на СД на дружество-

то са петима, като двама от тях се 

предлагат от Агенцията за публичните 

предприятия и контрол. Министерство-

то ще приема документи за участие до 

17 февруари. Кандидатите ще трябва да 

представят концепциите си за петгоди-

шен период на управление на „Автомаги-

страли“ ЕАД. Настоящото ръководство 

на дружеството остава на позициите 

си до провеждането на конкурса.

Вицепремиерът и министър на реги-

оналното развитие и благоустройство-

то Гроздан Караджов е възложил одит 

на държавното дружество. Той ще се 

извърши от дирекция „Вътрешен одит“ 

в МРРБ и ще обхване периода от сключ-

ването на първите инхаус договори през 

2018 г. до края на 2021 г. Одиторите ще 

направят анализ и оценка на финансо-

вото управление на „Автомагистрали“ 

ЕАД и ще проверят изпълнението на 

сключените договори чрез така нарече-

ното вътрешно възлагане. „Целта е да 

се установи законосъобразността на 

управленските решения в дружеството, 

свързани с разходването на средства и 

изпълнението на сключените инхаус до-

говори“, поясняват от МРРБ.

Близо 38 млн. евро ще бъдат инвестирани в пог-

раничните региони на България и Сърбия в следва-

щите седем години. Това предвижда Програмата за 

трансгранично сътрудничество за периода 2021 - 

2027 г., проектът на която е публикуван за общест-

вено обсъждане преди изпращането й за одобрение 

от ЕК. Сред основните цели са подобряване на кон-

курентоспособността на микро-, малки и средни 

предприятия (ММСП), създаване на работни места 

в тях, насърчаване на съвместното предлагане на 

туристически услуги, както и управление на риска 

при бедствия.

Над 8 млн. евро от ресурса са предвидени за 

предварително определения от двете страни стра-

тегически проект, свързан с подготовка на населе-

нието за действия при бедствия и за подобряване 

капацитета на професионалните екипи и добровол-

ците за реагиране при извънредни ситуации. Пове-

че от 6 млн. евро са предназначени за проекти на 

ММСП за модернизация на технологичния процес, 

оптимизация на производството, дигитализация, 

обучения на служителите и намирането на нови 

пазари. Около 23 млн. евро ще се насочат за разра-

ботването на съвместни регионални туристиче-

ски продукти, реставрация, опазване и представя-

не на обекти на културното наследство, укрепване 

на връзките между природни и културни ценности, 

включително чрез подобряване на велосипедната 

мрежа и свързващата пътна инфраструктура и др.

Общественото обсъждане на Програмата за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП 

„България – Сърбия 2021-2027“ ще се проведе онлайн 

на 22 февруари.

За подобряване енергийната ефективност 
на публични здания са заложени над 370 млн. лв.

познал посланика на Израел 

със стратегическите ин-

фраструктурни проекти, 

които правителството е 

заложило за изпълнение и 

проектиране. Сред тях са 

завършването на автома-

гистралите „Хемус“, „Евро-

па“, „Струма“, „Черно море“ 

и „Рила“ и на скоростния 

път Видин – Ботевград, 

както и изграждането на 

АМ „Русе – Велико Търново“ 

и разширяване на пътните 

връзки с Република Северна 

Македония. „С цел подобря-

ване на свързаност та пра-

вителството планира из-

граждане и на три тунела 

под Стара планина – „Шип-

ка“, „Петрохан“ и „Черно 

море“ – по протежението 

на едноименната автома-

гистрала“, е посочил още 

Гроздан Караджов.
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Издаването на разрешение за строеж в Руанда отнема до 21 дни, а в България 2 - 3 години

Инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните         

Ренета Николова 

Инж. Шопов, какви са приори-
тетите в работата на Национал-
ната асоциация на строителни-
те предприемачи (НАСП) за тази 
година? Какви са предизвикател-
ствата, пред които бизнесът в 
сектора е изправен? 

Имаме краткосрочни и дълго-

срочни цели. Ще започна с кратко-

срочните. Най-важната от тях е 

намаляването на административ-

ната тежест, защото тя е нега-

тив за всички в обществото. Тя е 

негатив за нас, защото ни пречи да 

работим и използваме огромен ре-

сурс за преодоляването й. Тя е про-

блем и за самата администрация, 

защото и на нея й пречи да работи. 

Проблем е и за обществото, защо-

то то получава по-малко и по-скъп 

продукт. 

Новото правителство заяви, 

че се бори за никаква толерант-

ност към корупцията е за нулева 

корупция. По цял свят е факт, че 

корупцията се поражда от админи-

стративната тежест. Защо това 

е така? Защото толкова бавно и 

трудно стават нещата, че капита-

лът е принуден да прибягва към мол-

би, даване на услуги, на средства, 

за да може да работи. В САЩ са ус-

тановили, че за успешната борба 

с корупцията не са толкова важни 

агенциите и наказанията, а това 

да няма административна тежест. 

Това е негативно явление за 

цялото ни общество, а в нашия 

бранш ние сме най-заинтересовани 

нещата да бъдат законни. Защото 

ако например имаш сгрешено стро-

ително разрешение и ти вкараш в 

един обект милиони, а след това по 

жалба той бъде спрян, потърпевши-

ят си ти. Глобата за администра-

цията е 1000 - 2000 лв., а щетите 

за инвеститора или предприемача, 

или за гражданина, който си е вло-

жил парите, са милиони. 

За това е от особено общест-

вено значение да се намали адми-

нистративната тежест. В момен-

та, за да извадим едно строително 

разрешение на жилищна сграда, са 

ни необходими три години. А когато 

нещо се случва много трудно, пред-

лагането става по-малко от тър-

сенето и цените се качват. Това е 

причината и цените на жилищата 

30 години да се качват. Търсене-

то е по-голямо от предлагането. 

Има, разбира се, някои фактори, 

на които не можем да влияем. На-

пример поскъпването на ел. енер-

гията, световната инфлация, но 

има и параметри, на които можем 

да повлияем, така че жилищата да 

станат по-достъпни, и един от тях 

е именно административната те-

жест. С оглед на всичко това наши-

те основни усилия са насочени към 

нейното намаляване, и то не през 

кадрови промени, както се опитва-

ше няколко пъти администрацията 

да направи. Това не води до нищо. 

Няма значение кой е администрато-

рът. Има значение какъв е законът 

и каква е административната про-

цедура, по която той се прилага. 

Именно заради това сме се кон-

центрирали върху промени в Закона 

за устройство на територията и 

нормативната уредба, свързана 

с него. Имаме в писмен вид в Ми-

нистерството на регионалното 

развитие и благоустройството 

предложени няколко варианта за 

опростяване на процедурите, които 

са съгласувани и с Консултативния 

съвет на браншовите организации 

в сектор „Строителство“, който 

създадохме. Той е между всички 

заинтересовани субекти в стро-

ителния бранш. Идеята е предло-

женията, които правим, да не са 

еднозначни и лобистки, а да бъдат 

продукт на диалог между всички 

участници, за да може, когато те 

се приемат, да бъдат устойчиви. 

Далай Лама е казал, че победа, по-

стигната с насилие и от страна на 

силата, е загуба, защото е крат-

ковременна. Именно това доказа 

падането на чл. 184 от ЗУТ в Кон-

ституционния съд. Когато използ-

ваш своето парламентарно мнозин-

ство без съгласуване и участие на 

участниците в процеса и налагаш 

нещо, то много бързо след това 

пада. Както и се случи. Затова ние 

искаме нещата, които предлагаме, 

да са устойчиви и да са в интерес 

на всички. Само тогава те ще зара-

ботят. В противен случай ще може 

да променим с много усилия някакъв 

текст. При следваща администра-

ция той пак ще бъде променен. Това 

не води до нищо хубаво. ЗУТ е про-

менян 108 пъти. Нещо, което толко-

ва много пъти се променя в процеса 

на неговото прилагане, показва, че 

то не работи.

Понеже заговорих за кратко-

срочните ни цели. Най-съществе-

ната и важната това е чл. 145, ал. 2 

на ЗУТ, която излезе от Камарата 

на архитектите като предложение. 

Какво се оказа? Дори в действащия 

в момента ЗУТ законотворецът е 

заложил администрацията да не 

е обременена с отговорността 

по цялата проектна документа-

ция. Нещо, което е изключително 

натоварващо и го няма никъде по 

света. В другите страни админи-

страцията единствено проверява 

съответствието на проекта със 

строително-регулационния план 

и параметрите на общия устрой-

ствен план. А в момента нашата 

администрация в стремежа си да 

защити интереса на граждани-

те поема ненужна отговорност 

да проверява абсолютно цялата 

проектна документация по всички 

части - инсталации, предварител-

ни договори. Но администрацията 

няма достатъчно капацитет. Това 

е неработещо и невъзможно. Раз-

товарвайки общината от излиш-

ните отговорности, ще й дадем 

възможност да се фокусира върху 

важните неща – развитието на 

града, инфраструктурата и, разби-

ра се, проверката на проектната 

документация, но само в частта, в 

която е компетентна - строител-

ния и регулационния план. Остава 

въпросът кой ще носи останалата 

отговорност - надзорната фирма, 

както е заложено в сега действа-

щия закон. Това, което казвам, то 

е записано в закона - чл. 145, ал. 2 

от ЗУТ, където ясно и точно се каз-

ва всичко, но просто не се прилага. 

Администрацията трябва само да 

регистрира, че има доклад за съот-

ветствие, без да е необходимо да 

проверява и да го чете. А този, кой-

то го е направил и е получил пари за 

това, носи отговорността относ-

но спазването на нормите по На-

редба 7 и другите, които са към ЗУТ. 

Ние искаме да разширим този член 

със задължителна застраховка. Съ-

ответната надзорна фирма да има 

за всеки обект търговска застра-

ховка. Ако обектът е 5 млн. лв., 

застраховката да е за 5 млн. лв. 

Защото ако има допусната греш-

ка волно или неволно и се получи 

проблем и не може да се реализира 

сградата, гражданинът, който е ин-

вестирал в тази сграда, през нас 

трябва да си получи обратно сред-

ствата. В момента никой не носи 

такава отговорност. На граждани-

на, който си е дал парите на живо-

та, за да получи апартамент, това, 

че общината е сбъркала и е издала 

грешно строително разрешение и 

главният архитект ще бъде нака-

зан с 1000 лв. или ще бъде уволнен, 

на него не му върши работа. Той е 

осъден да няма жилище цял живот. 

Ако се въведе застраховката, коя-

то ние предлагаме, то застрахо-

вателят ще възстанови сумите и 

човекът ще си купи имот на друго 

място. 

Това много ще засили контрола 

върху нас с проверки, защото нали 

си представяте как архитектите 

и екипът на застрахователите ще 

проверяват един обект, когато зад 

него стои полица за 5 млн. лв. Но е 

хубаво, защото на нас ще ни даде 

сигурност, че обектът, в който 

инвестираме парите на гражда-

ните, може да се реализира, а ако 

има грешка, ще има кой да поеме 

финансовата отговорност. Всъщ-

ност ще има и още един положите-

лен ефект - ще изчисти от бранша 

недобросъвестни и не толкова ком-

петентни колеги предприемачи.

Нужна ли е промяна на ЗУТ, за 
да се реализират Вашите предло-
жения? 

По отношение на отговорно-

стите на администрацията по 

тръжната документация – не е 

необходимо да се променя ЗУТ. Този 

текст го има в него, но просто не 

се прилага от общините. Доста-

тъчно е едно писмо от МРРБ, в кое-

то се указва, че този член трябва 

да се прилага. Всичко е написано. 

А относно застраховките ще 

трябва промяна на член в Закона за 

устройство на територията и най-

вече застрахователите да предло-

жат такъв продукт. Имаме разго-

вори със застрахователи. По целия 

свят по този начин работи систе-

мата и този продукт за тях не е 

нещо ново. В Германия и Франция се 

предлага такава услуга, въпросът е 

да се адаптира за нашите условия и 

да излезе на пазара тук, така че да 

може да бъде вписано като задъл-

жение в ЗУТ – наличие на търговска 

застраховка. Това е също една от 

краткосрочните ни цели.

Кои са другите приоритетни 
краткосрочни цели?

Друга много важна наша цел е 

решаването на проблема с част-

ните имоти при строителство 

на улици. Това е нещо, което спъва 

развитието на града, както и мно-

го инвестиции - не само частни, но 

и обществени. Знаете, че заради 

проблемите с отчуждаването на 

частни имоти за улици не могат 

да се построят детски градини и 

други важни обекти. Това е недора-

зумение, което се случи от еуфори-

ята при промяна на системата по 

директивата „Лучников“. Тогава без 

анализ се връщаха имоти в реални 

граници. Говорим за проблем, който 

30 г. не успяхме като общество да 

решим. Много варианти сме предла-

гали и на администрацията и на ми-

нистерството. В момента сме се 

консолидирали на варианта за връ-

щане на механизма на уличната те-

гоба, който е работел от Търнов-

ската конституция до 1998 г. Той 

е доказан и смятам, че неговото 

прилагане с малки промени би реши-

ло този казус за обществото, и то 

по един справедлив начин. Това не е 

отчуждаване. Това е размяна. Час-

тникът дава част от имота си на 

общината, но получава многократ-

но увеличаване на стойността му, 

защото той ще бъде захранен с 

комунални услуги, ще има улица и 

ще бъде парцел. Консултирали сме 

се с конституционни съдии, които 

казват, че няма да има проблем за 

въвеждането на механизма. Това е 

нещото, което ще отпуши много 

градове, предимно София, за реа-

лизация на инфраструктура в тях. 

Нещо, което е голям проблем за 

Снимка Калоян Станчев
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         предприемачи:

града ни. Друга краткосрочна наша 

цел е Наредбата за достъпна сре-

да, върху която има мораториум в 

момента. Той изтича през март. 

Промяната в наредбата беше едно 

недоразумение под натиска на не-

правителствени организации, без 

необходимия технически анализ и 

консултация с браншовите орга-

низации. Беше много бързо приета 

промяна, която не води до полза за 

никого, най-вече за хората в нерав-

ностойно положение. Не води и до 

полза за клиента. По никакъв начин 

не улеснява битието и живота. За 

предприемачите оскъпява продукта 

и усложнява нещата, за проектан-

тите по същия начин, а за граж-

даните е най-неприятно, защото 

с 20 - 30% прави по-скъп продукта 

жилище, който е стока от първа 

необходимост. Предишното ръко-

водство на МРРБ прояви разбиране 

и обяви едногодишен мораториум, 

като междувременно бяха промене-

ни някои от текстовете в диалог с 

нас. Публикувани бяха на сайта на 

министерството. Общественото 

обсъждане вече премина и остава 

да бъде приет текстът, за да за-

работи като ефикасен механизъм 

и действително да има полза за хо-

рата с увреждания, а не самоцелно 

да променяме закони и наредби и да 

отбиваме номера. Това са кратко-

срочните ни цели за тази година. 

Извън тях имаме може би предло-

жени 12 промени в ЗУТ на конкрет-

ни членове, които са обсъдени и 

съгласувани с Консултативния съ-

вет. Предстои следващата или по-

следващата седмица да ги внесем 

официално в Министерството на 

регионалното развитие и благоу-

стройството.

А какво залагате в дългосроч-
на перспектива? 

Дългосрочната ни цел, която е 

може би най-важната, е да проме-

ним отношението на обществото 

към строителния бранш. За да кажа 

колко важен е той, ще спомена само 

няколко цифри. 7% от БВП се дъл-

жат на строителството. Това е 

произведено в страната, което е 

страшно много и означава, че все-

ки 14-и – 15-и гражданин изхранва 

семейството си благодарение на 

строителство. Не е нормално тол-

кова важен сектор за икономиката 

и обществото, който има и социа-

лен ефект относно заетостта, да 

работи с такава неработеща нор-

мативна база. 

Отношението към строител-

ните предприемачи е негативно в 

нашето общество, нещо, което ис-

каме да променим. На нас се гледа 

не като на производственици, кои-

то създават работни места и реа-

лен жилищен продукт, необходим за 

обществото, а като на мошеници. 

За съжаление негативът от това 

е, че се затруднява самият процес 

и пак същите граждани получават 

по-скъп продукт. Много пъти ни об-

виняват за действащия строите-

лен план на територията на София. 

Той не е наш продукт, а е на обще-

ството и много години обсъждания 

и промени. Хората са отговорили 

къде какво да се строи. Ако на ня-

кого не му харесва, то трябва да се 

атакува Общият устройствен план 

(ОУП) на града, който е общест-

веният договор. А когато ние го 

изпълняваме, ни обвиняват, че пре-

застрояваме. Вината не е при нас. 

Трябва да се променят тези пла-

нове. В тази връзка искам да кажа 

нещо много важно, че по-зелен град 

от София с над 1 млн. души няма по 

света. Това много лесно може да се 

провери в Google. Там може да се 

видят огромните зелени площи в 

София – нещо, което трябва да се 

запази и е много положително. Но 

да се говори, че София е преуплът-

нена, е несериозно. Плътността и 

интензивността за София е 2500 

човека на кв. км. В Атина е 17 000, а 

в Париж е 20 000. Тоест 7 - 8 пъти 

повече. Което не означава, че тряб-

ва да презастроим София, но такъв 

разлят и неуплътнен град е много 

скъпо да се поддържа. Защото мал-

ко хора трябва да плащат за огро-

мна инфраструктура, ВиК, електро. 

Трябва да се мисли в тази посока, 

когато се говори за презастроява-

не. И като заключение - всички ис-

каме върховенство на закона. И ако 

има приет строителен план, който 

е обществен договор - той трябва 

да е закон. А не, когато започне да 

се прилага този план, да се започне 

с протестирането. Обществото и 

рационалността не функционират 

по този начин. Наша основна задача 

е да покажем на гражданите колко 

пари вкарва в бюджета строител-

ството и че част от тези сред-

ства отиват за детски градини, за 

полиция, за поддържане на пътища, 

за безопасност. Строителството 

е нещо полезно за обществото, а 

не вредно.

Как изглежда пазарът на не-
движими имоти през очите на 
строителните предприемачи?

Той изглежда много добре, за-

щото както казах, 30 г. продължа-

ва предлагането да е по-малко от 

търсенето, което води до покачва-

не на цените. Интересът е много 

голям към жилищното строител-

ство, особено в големите градове. 

Първият фактор за това е обек-

тивният, че има необходимост от 

жилища. Всяко човешко същество, 

за да не живее на улицата, има нуж-

да от жилище, независимо дали под 

наем или негово собствено. София 

продължава да се увеличава, тоест 

има миграция от територията на 

България към столицата, а вече и 

от чужбина към града. Имаме на-

блюдения, че доста наши сънарод-

ници, които работеха в чужбина, 

събрали вече пари и достигнали 

определена възраст, се прибират, 

но не в родния си град, а в София. 

Това е така, защото в столицата 

образованието за децата е по-до-

бро, има повече работа. Така те 

купуват жилища и се заселват. Гра-

дът продължава да расте и тези 

хора трябва да живеят някъде. 

От друга страна голяма част от 

сградния фонд в София е морално и 

технически остарял. Визирам пре-

димно панелните комплекси. Тенден-

ция е всеки, който живее в такъв 

комплекс, да събере определени 

средства и да смени панелното 

жилище с ново строителство. Друг 

аспект е чисто икономическият 

фактор. Непрекъснато се печатат 

пари. Четох, че само Европейският 

съюз е напечатал за периода на 

пандемията 23 млрд. евро. Отдел-

но и САЩ правят същото. Всичко 

това води до огромната инфлация, 

която наблюдаваме. Тоест става 

така, че парите все повече нямат 

стойност. Печатат се, за да се да-

дат като помощи, да се отговори 

на кризата, но това ги обезценява. 

Ако беше толкова лесно да се раз-

дават пари, ние нямаше да работим, 

а щяхме да печатаме пари. Това хо-

рата го усещат и понеже не искат 

да загубят своите спестявания, ги 

инвестират в най-доброто, което е 

в момента – жилище в големия град. 

Стойността му се качва, ликвид-

но е. Можеш в рамките на 1 месец 

да го осребриш, а и носи стойност 

за отдаване под наем и живеене в 

него. Всичко това обуславя едно по-

вишено търсене, на което ние като 

бизнес не можем да отговорим.

Какво сочат данните за ръста 
на цените на строителните ма-
териали и как това се отразява 
на строително-инвестиционния 
процес?

Ние сме направили много точен 

анализ колко е инфлацията при нас. 

Тя е 27% за момента. Това означава, 

че ако със 100 лв. съм можел да по-

строя нещо, то тази година ще ми 

трябват 127 лв. Всичко това е про-

диктувано от много фактори, пре-

димно от голямата парична маса, 

която се пуска в обращение, и спе-

кулативното отношение на търго-

вците към ситуацията, но това са 

реалностите. Себестойността на 

строителния продукт в сградното 

строителство се е качила с 27%. 

Вие казахте, че имате разбив-
ка за цената на отделните мате-
риали. Може ли да споделите с нас 
някои цифри?

Цената на армировката се 

е покачила с 67%, тухлите с 65%, 

дървеният материал е със 100%. 

При транспорта говорим за увели-

чение от 300%. Топлоизолацията се 

е качила с 28%. Сега, като добавим 

и цената на електроенергията. 

Строителството е много енерго-

емък процес. Говоря не за самото 

построяване, а добиването на ма-

териалите, които са необходими. 

Те са свързани с използването на 

огромно количество електричест-

во. Примерно за добива на цимент, 

направата на бетон, създаването 

на хидро- и топлоизолационни мате-

риали. Добавяйки стойността на 

енергията, съответно и тяхната 

стойност се покачва. 

Асоциацията е част от Кон-
султативния съвет на браншови-
те организации в сектор „Строи-
телство“. Имахте наскоро среща 
с народните представители от 
Комисията по регионална полити-
ка, благоустройство и местно са-
моуправление в Народното събра-
ние. Какво е Вашето впечатление 
от тази среща? 

Впечатлението ми е изключи-

телно оптимистично. Има жела-

ние и воля за промяна. Става дума 

за промяна в посока нулева коруп-

ция, което означава намаляване 

на административната тежест. 

Когато волята я има, нещата се 

случват. Всички сме убедени, че 

дори самата администрация е за-

интересована тази чудовищна ад-

министративна тежест да падне. 

Защото тяхната работа също е 

трудна и тежка в тези условия. 

Всеки е заинтересован. Просто до 

момента нищо реално не се праве-

ше. Аз имам лично убеждение след 

разговора с депутатите, че точно 

сега е дошъл моментът най-после и 

в България това да се случи. Имай-

те предвид, че дори в Македония и 

Сърбия от години има електронни 

строителни разрешения. Дори там.

Освен в КС в какви други ини-

циативи си партнирате с Камара-
та на строителите в България?

Много са. Основното е в об-

ласт та на законодателството, 

защото тя е най-важна. Отдел-

но нашата оперативна работа е 

свързана с дейността на КСБ. Все-

ки член на Асоциацията е член на 

Камарата, за да може да работи и 

функционира, ползва нейния ресурс. 

Ние като организация също сме 

колективен член, защото това е 

нашата представителност. Ние 

нямаме статут на Камара, ние 

сме Асоциация, но имаме предста-

вителност на Камара, бидейки член 

на КСБ. Десетки са оперативните 

задачи, по които си партнираме. 

Една от темите, която е мно-
го актуална в момента, е свърза-
на с дигитализацията на строи-
телния сектор. Какво е Вашето 
мнение? Как тя ще се отрази на 
бранша?

Изключително положително. 

Дигитализацията ще опрости и 

намали процедурите, което ще на-

прави по-бързо издаването на раз-

решение за строеж. Това ще доведе 

до повече строежи и нормализиране 

на цените. При пазарната иконо-

мика търсенето и предлагането 

е основният принцип, който влияе 

на цената на продукта. Идеята е 

населението да получава достъпен 

продукт. Много често ни казват, че 

това не е в наш интерес. Не е така. 

Всяка голяма и устойчива компа-

ния се стреми към по-ниски цени 

и по-голям оборот. Помислете за 

големите вериги, които продават 

хранителни продукти. Те се стре-

мят към ниски цени и голям оборот. 

Мобилните оператори работят по 

същия начин. Негативно ще бъде 

за разни търгаши, които ще искат 

да построят една кооперация, да 

спечелят и излязат от пазара. Но 

големите фирми, които са в Асо-

циацията, се стремят към устой-

чивост на бизнеса, който идва от 

голям оборот и по-ниски цени. Това 

позволява дългосрочно планиране и 

управление на финансите.

Ръководите една от най-авто-
ритетните компании на пазара – 
„Тобо Груп“. Работите и зад грани-
ца. Какви проекти реализирате в 
момента? 

В момента правим 8 жилищни 

кооперации, които изграждаме на 

територията на София. За мина-

лата година сме предали 4 с раз-

решение за ползване. По-интерес-

но е, че се опитваме да излезем от 

България. Имаме терени в Белград 

и се надявам, че до половин година 

ще започнем и там да реализираме 

жилищно строителство. 

Миналата година закупихме те-

рен в Кигали, столицата на Руанда. 

Очакваме строително разрешение 

и след това да започнем да изграж-

даме и там. Ако трябва да съпос-

тавя как се случват нещата в тази 

африканска държава и в България, 

мога да кажа, че администрацията 

в Руанда работи много по-добре, 

отколкото тук. Аз се опитвам да 

организирам едно посещение на 

администрацията в нашата сфера 

там, за да видят колко време отне-

ма изработването на регулацион-

ните и кадастралните планове. 

Процедурите при тях са по-облек-

чени и ясни. На всички е много по-

лесно да работят. Мъчно ми е, че 

го казвам, но в момента ние можем 

да се учим в областта на строи-

телството, градоустройството, 

регулирането и администрацията 

от Африка. Хората разсъждават, 

че ако някой иска да инвестира в 

страната им, ще влизат пари, ще 

има и работни места. Искат да му 

помагат да се реализира проектът, 

а не да му се пречи.

Можете ли да ни дадете при-
мер през колко етапа се минава, 
за да се издаде разрешение за 
строеж?

Етапът е един. Има строите-

лен и регулационен план на целия 

град Кигали. Той е правен от хо-

ландска фирма. Дигитализиран е, 

което прави излишно издаването 

на визи и други сложни докумен-

ти. Ясно е какво и къде може да се 

строи. Администрацията е длъж-

на в 21-дневен срок от внасянето 

на документите да издаде строи-

телно разрешение. И този срок се 

спазва. Обикновено в рамките на 

10 дни се издава строително раз-

решение. В България това отнема 

2 - 3 години. Пак ще кажа, че за съ-

жаление ние можем само да се учим 

от тях. 

В Сърбия механизмът също 

работи много по-добре. Там се 

плаща такса „комунале“, която е 

за изграждане на комуналните ус-

луги – ток, вода и подобни. След 

нейното заплащане, което може да 

е разсрочено за периода на стро-

ителството, без инвеститорът 

да прави несвойствени неща, като 

например да проектира и изграж-

да инфраструктура, общината го 

прави. Това много улеснява и дава 

сигурност на инвестиционния про-

цес. По закон предприемачът няма 

право да прави инфраструктура, а 

само общината. В България това 

е изкривено. В нашата страна 

редовно се случва инвеститорът 

да изгражда сам улица и прилежа-

ща инфраструктура, което не е 

нормално. Често се случва и да си 

купиш нов апартамент в хубава 

сграда, но около теб всичко да е 

кал. Това в Сърбия е немислимо.

Според Вас какви стъпки е 
нужно да се направят, за да се 
преодолее проблемът с липсата 
на квалифицирани кадри? Как Вие 
се справяте във Вашата фирма с 
този казус?

Опитваме се да създадем по-

добри условия и дълготрайни отно-

шения със специалистите в стро-

ителството. Не само заплащането 

е важно, а и дълготрайните отно-

шения. Големият проблем с липсата 

на специалисти в строителство-

то е, че ги наемат за даден обект, 

плаща им се добре, но след това ги 

освобождават. Така те една година 

нямат работа и парите свършват. 

Затова ние правим много обекти, 

за да можем да им осигурим не-

прекъснато работа и заетост. 

Отделно вдигаме квалификацията 

през по-старите и по-опитните. Те 

на място учат по-младите. Много 

е похвална инициативата на КСБ 

за провеждане на курсове по ква-

лифициране на работници в тази 

област. 

Какво мислите за в. „Стро-
ител“? Полезно ли е за Вас изда-
нието? Какво ще пожелаете на 
читателите ни? 

Да, чета всеки брой. Освен че 

ми е полезно, ми е и приятно. Искам 

да пожелая на Вашите читатели 

здраве.
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GC БАГЕРИ САТ

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

София:
Бургас:
Варна:
Ст. Загора:

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

Надеждни  
Достъпни  
Икономични

330 GC 336 GC

Еврокомисар Мария Габриел: 

„Публикуваният от Европейската 

комисия Осми доклад за сближаването 

показва, че през последните три години 

политиката на сближаване е спомогна-

ла за намаляване на териториалните и 

социалните различия между регионите в 

ЕС“, информираха от институцията. Бла-

годарение на финансирането по линия на 

политиката на сближаване БВП на глава 

от населението в по-слабо развитите 

региони се очаква да нарасне с до 5% до 

2023 г. Същите инвестиции са допринес-

ли и за намаляване с 3,5% на разликата в 

БВП на глава от населението между 10% 

най-слабо развити региони и 10% най-раз-

вити региони.

Докладът също така показва, че 

благодарение на гъвкавостта си поли-

тиката на сближаване е предоставила 

мигновено на държавите членки и регио-

налните и местните власти така необ-

ходимата подкрепа в условията на ико-

номически спад и на най-тежката криза 

в последно време.

С новите програми на политиката 

на сближаване за периода 2021 - 2027 г. 

продължават инвестициите в реги-

оните и хората в тясна координация 

с финансовия капацитет на пакета 

NextGenerationEU.

по програма „Хоризонт Ев-

ропа“ с общ бюджет от над 

10 млрд. евро за периода до 

2027 г. От пилотната си 

фаза през 2018 г. до момен-

та ЕСИ е подпомогнал 5000 

стартъпи и дружества с 

инвестиции над 4,3 млрд. 

евро.

„Това е най-мащабният 

годишен бюджет в подкре-

па на новаторите, пред-

приемачите и бъдещите 

технологични „шампиони“. 

Стремим се да адресира-

ме две основни предизви-

кателства. Първо, важна е 

подкрепата ни за компани-

ите в критичния момент 

на тяхното разрастване. 

Второто е фрагментира-

ността на иновационната 

екосистема и разделението 

в областта на иновациите. 

Ето защо ЕСИ ще стимули-

ра потенциала за иновации 

във всички региони в Евро-

па“, е заявила Габриел. 

Еврокомисарят е обър-

нала внимание върху но-

востите в работната 

програма. Тя е откроила 

инициативата Scale-up 

100 за идентифициране на 

100 високотехнологични 

дружества от ЕС с потен-

циал да станат „еднорози“ 

(дружества с оценка над 1 

млрд. евро). Освен това за 

първи път инструментът 

„Ускорител“ ще предостави 

възможност на компании, 

работещи по технологии 

от стратегически евро-

пейски интерес – квантови 

технологии или изкуствен 

интелект, да кандидат-

стват за капиталови ин-

вестиции на стойност над 

15 млн. евро. 

 „Насочваме 500 млн. 

евро към водещи до пробив 

иновации за екологичния 

преход, за стратегиче-

ските квантови и здравни 

технологии. Това ще укрепи 

технологичния суверени-

тет на Европа по отноше-

ние на веригите за създа-

ване на стойност. Очаквам 

бизнесът да се възползва 

максимално от възмож-

ностите, които предоста-

вяме“, е посочила още Мария 

Габриел.

49 на сто от българите смя-

тат, че членството в ЕС е нещо 

добро, а 13% се отнасят към него 

отрицателно, сочи ново проучва-

не на Евробарометър, възложено 

от Европейския парламент. 

Българските граждани виж-

дат ползите от ЕС основно като възмож-

ности за работа, подобряване на сътруд-

ничеството между страната ни и другите 

европейски държави и поддържане на мира. 

Като основни приоритети анкетираните по-

ставят върховенството на закона и свобода-

та на придвижване – с еднакъв резултат от 

32%, а на второ и трето място се нареждат 

зачитането на националната 

идентичност, култура и тра-

диции в членките на ЕС и соли-

дарността между държавите и 

регионите в общността.

Българите възприемат об-

щественото здраве като осно-

вен приоритет на политиката на Европарла-

мента с 53% заедно с борбата с бедността 

и социалното изключване – 51%.

Подкрепата за икономиката и създаване-

то на нови работни места е на трето мяс-

то с дял от 48%. Едва 16% от анкетираните 

българи смятат изменението на климата за 

приоритет.

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Еврокомисарят по ино-

вациите, научните изслед-

вания, културата, образо-

ванието и младежта Мария 

Габриел обяви на пресконфе-

ренция в Брюксел работна-

та програма на Европейския 

съвет по иновациите (ЕСИ) 

за 2022 г. Тя предоставя въз-

можности за финансиране в 

размер на 1,7 милиарда евро 

за новатори и стартъпи с 

цел разрастване и създава-

не на нови пазари. 

ЕСИ е нова инициатива 
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Едновременно транспортиране
и полагане на бордюри, плочи и 
павета до 140кг. 

Подходящ за всички видове 
товарачи

Kапацитет : 1 - 1.4 m

Прецизно дозиране и 
разпределение на материала

             Производителност:  до 100 m в час
* Предлага се и с електрическо задвижване PaveJet S19E 

Инициативата е насърчавана от Европейската комисия в рамките на „Програмата за умения на ЕС“

Ренета Николова

В контекста на Дни-

те на индустрията на ЕС 

2022 г. секторните соци-

ални партньори на Европей-

ския съюз в строителната 

индустрия, Европейската 

федерация на строител-

ната индустрия (FIEC) и 

Европейската федерация 

на строителните и дър-

воделските работници 

(EFBWW) в сътрудничест-

во с Европейската конфе-

дерация на строителите 

(EBC) публикуваха Пакт за 

умения в строителството 

– инициатива, насърчавана 

от Европейската комисия в 

рамките на „Програмата за 

умения на ЕС“. Призовавайки 

към конкретни ангажимен-

ти от заинтересовани-

те страни в областта на 

строителството и обра-

зованието на всички нива, 

този Пакт има за цел да мо-

билизира съгласувани усилия 

между частни и публични 

партньори за качествени 

инвестиции в професионал-

ното образование и обуче-

ние (ПОО), както и в зна-

ния, умения и компетенции 

в полза на работна сила на 

строителния отрасъл.

„Строителната индустрия 
на ЕС представлява  
9,5% от БВП на ЕС  
(1324 млрд. евро) 

и 6,1% от общата зае-

тост в ЕС (12,7 млн. работ-

ници, ангажирани в около 

3,2 млн. предприятия). Зна-

чението й за европейска-

та икономика и общество 

е факт, още повече като 

се има предвид ключовата 

роля за осъществяването 

на екологичните, цифрови-

те и здравните цели в Зеле-

ния пакт на ЕС“, посочват 

от FIEC. „В същото време 

строителните компании се 

сблъскват с трудности при 

намирането на работници с 

необходимите умения и сек-

торът става все по-малко 

привлекателен, особено за 

млади хора и жени“, конста-

тират от европейската 

федерация. 

В продължение на де-

сетилетия индустрията 

непрекъснато се развива и 

адаптира, внедрявайки „зе-

лени”, дигитални, безопас-

ни и здравословни условия, 

които отварят изцяло нова 

гама от кариерни и предпри-

емачески възможности. За 

да ги популяризират по-

добре, FIEC, EFBWW и EBC 

съвместно са разработили 

Пакта за умения в строи-

телството. Той

идентифицира 5 ключови 
принципа за подобряване 
на качеството и броя на 
уменията:

- Изграждане на силни 

партньорства, включител-

но с институции за ПОО;

- Мониторинг на пред-

лагането/търсенето на 

професионална дейност и 

предвиждане на нуждите 

от знания, умения и компе-

тенции;

- Работа срещу дискри-

минацията;

- Привличане на повече 

млади хора и жени в секто-

ра;

- Насърчаване на култу-

ра на учене през целия жи-

вот, подкрепена от адапти-

рани стимули.

Инициативата предла-

га всички заинтересовани 

страни в сферата на стро-

ителството и образование-

то да поемат конкретен 

ангажимент в изпълнение 

на ключовите принципи на 

Пакта. Като се има пред-

вид тяхната структура и 

обхват, независимо дали 

на европейско, национал-

но, регионално или мест-

но ниво, включилите се в 

инициативата ще изберат 

най-подходящите дейст-

вия, които да отговарят на 

собствените им нужди по 

отношение на повишаване 

на квалификацията и прек-

валификация. FIEC, EFBWW 

и EBC ще отчитат напре-

дъка на годишна база. Не-

зависимо че ситуацията по 

отношение на липсата на 

кадри варира значително 

в страните от ЕС, амби-

цията е през следващите 

5 г. да се повиши квалифи-

кацията и да се преквали-

фицират 25% от работна-

та сила в строителната 

индустрия, като целта е 

да бъдат обхванати 3 млн. 

работници.

 „Строителството има 

нужда от добре обучени 

хора. Навлизането на нови-

те технологии и климатич-

ните цели на ЕС показват 

нуждата от придобиването 

на нови умения от работни-

ците или да подобрят тези, 

които притежават”, е зая-

вил Никола Шмит, евроко-

мисар по работни места и 

социални права.

„С този Пакт ние при-

зоваваме всички заинте-

ресовани страни - както 

публични, така и частни, 

на всички нива да се при-

съединят към нас и да се 

ангажират да създадат 

правилните условия, които 

ще позволят повишаване 

на квалификацията и прек-

валифициране на работна-

та сила в сектора. Това е 

предпоставка за постигане 

на целите на Зеления пакт 

на ЕС“, е споделил президен-

тът на FIEC Томас Бауер.

 „Строителният сектор 

е изправен пред недостиг 

на работна ръка от много 

години. Има спешна нужда 

от привличане на повече 

млади работници, повече 

жени и квалифицирани хора 

в сектора. Пактът за уме-

ния е възможност за пос-

тигането му“, е подчертал 

Йохан Линдхолм, президент 

на EFBWW.

„Пактът е от решаващо 

значение, тъй като бележи 

нов кръг от конкретни ан-

гажименти за подобряване 

на строителните умения в 

Европа“, е коментирал Ри-

налдо Инчерпи, президент 

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

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

Огромният проблем на фирмите е критичната липса на кадри
Росица Георгиева
Елица Илчева

Инж.  Лозев,  каква 
беше 2021 г. за Вас като 
председател на ОП на 
КСБ – Силистра? А също 
и за структурата, която 
ръководите, и за сектор 
„Строителство“ във Ва-
шия регион?

Прекалено динамична и 

интересна, за съжаление и 

драматична.

Какви са специфич-
ните проблеми и труд-
ностите,  с  които се 
сблъсква браншът на 
местно ниво?

В края на краищата 

живеем в една и съща 

страна – България, и осо-

беностите на отделните 

области не би трябвало да 

предполагат големи раз-

личия. Но за съжаление ще 

Ви дам само един пример, 

който може да Ви убеди, че 

в някои региони, включтел-

но и нашия, нещата наис-

тина са по-сложни. Имам 

предвид резултатите от 

последното преброяване, 

които директно говорят 

за това какви трудности 

се налага да преодолява 

строителният бранш в 

Силистра. По памет ще 

цитирам данните на НСИ, 

които сочат, че в нашата 

област за последните 4 

години само прирастът 

на населението е минус 

14 процента. При изграж-

дането на нови жилища 

се говори за минус 80 

процента. Което значи, 

че строителството при 

нас е сведено до критич-

ния минимум с всички по-

следици от това. Няма 

никакъв растеж на раз-

ходите за придобиване на 

дълготрайни материални 

активи (ДМА) от 2016-а 

година, чуждестранните 

инвестиции клонят към 

нула, а реализираните от 

туризъм нощувки са на 

минус с 16 процента, и то, 

забележете, към 2020 г., 

т.е. преди пандемията.

Всъщност трудно-

стите са характерни за 

професията ни и не би 

трябвало да хленчим и се 

оплакваме от всякакви 

нови предизвикателства, 

неприятното е обаче, ко-

гато своите те преда-

дат.

Какво означава по-
следното?

Че представителите 

на местната власт, а и 

голяма част от хората в 

държавните институции 

на територията на об-

ластта игнорираха въз-

можностите и капаците-

та на местните фирми и 

използваха категорично 

вратичките и шанса, да-

ден им от ЗОП, за да се 

„доверят” на външни под 

натиска на най-различни 

фактори. Отново ще се 

опра на статистиката - 

за отминалия програмен 

период над 80 процента 

от финансираните про-

екти са спечелени от 

несилистренски фирми, 

като изключваме, разбира 

се, пътностроителните 

обекти, където това е 

нормално, защото изис-

кванията са по-високи.

Последствията от 

това обаче ще изплуват 

на повърхността съвсем 

скоро, защото стотици 

квалифицирани строител-

ни работници от об ласт-

та потърсиха съвсем 

закономерно прехраната 

си в чужбина или големи-

те градове. Компаниите 

с персонал над 20 човека 

вече се броят на пръсти-

те на едната ръка, а при 

липсата на обекти тех-

никата и оборудването 

остаряват и от тук ната-

тък, каквото и да излезе 

по-мащабно като стро-

ителство или ремонти, 

ще бъде невъзможно да се 

изпълнява от тукашните 

фирми. Изобщо влизаме в 

Параграф 22, но това е по-

ложението.

В контрапункт на това 

бих изказал адмирациите 

си и респект към местния 

бизнес от останалите 

браншове, които продъл-

жават да се доверяват на 

нашите строители.

А как се промениха 
условията на работа 

вследствие от продъл-
жаващата втора година 
пандемия и кои са основ-
ните цели, които си по-
ставяте за 2022 г.?

Не бих казал, че точно 

пандемията повлия реша-

ващо негативно на ситу-

ацията в бранша.

А колкото до очаквани-

ята, надявам се на такова 

разместване на нещата, 

което да доведе прилив на 

свежи попълнения и свежи 

капитали.

Според Вас към как-
ви проблеми в сектор 
„Строителство“ трябва 
приоритетно да насочи 
вниманието си ръковод-
ството на КСБ?

В контекста на инфла-

цията в световен аспект, 

затруднената логистика 

и предстоящите по-скоро 

непредсказуеми процеси 

от всякакъв характер по-

вишаването на цените на 

основните строителни 

материали е сред основ-

ните предизвикателства 

пред Камарата, но все пак 

е по-малкото зло. Огро-

мният проблем по мое мне-

ние си остава дефицитът 

на човешки ресурс - кри-

тичната липса на кадри, 

било квалифицирани или 

неквалифицирани.

А инфлацията, да, за-

труднява вече сключени 

договори с клаузи, невъз-

можни за предоговаряне, 

но вярвам, че всички въз-

ложители ще подходят с 

разум, а не само с тра-

диционните прехвърляния 

на отговорности към съ-

ответната оперативна 

програма, Управляващия 

орган, Сметната палата.

Всъщност може би тук 

е моментът да споделя и 

още нещо, което създава 

безкрайни трудности – ка-

пацитетът на институ-

циите, който така и не се 

изгради трайно и устойчи-

во и в следващите години 

вероятно още по-рязко ще 

усетим тази празнота.

Нещата, към които 

трябва да се насочи ръ-

ководството на КСБ, са 

ясни: съвместна работа с 

другите браншови струк-

тури за категорично чис-

то нови закони, касаещи 

строителната дейност, 

и справедливото разпре-

деление на публичните 

финанси в сектор „Стро-

ителство”.

Трябва и да се измие 

срамът от „етикета“, 

който се лепна на стро-

ителите като цяло зара-

ди някои дребни заиграв-

ки между псевдоколеги и 

псевдоуправляващи. Това, 

разбира се, не означава да 

влизаме в „режим на оп-

равдания“, а да защитим 

името и професията си. 

Какво си пожелавате 
за настоящата година?

След двете години на 

почти нулев организацио-

нен живот, следствие от 

пандемията, и 10-те го-

дини почти нулев диалог с 

местните власти - лично 

аз си пожелавам повече от-

кровени разговори вътре в 

град Силистра. Могат да 

ги организират както об-

щината, така и държавни-

те институции, а и сами-

те браншови организации.

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

Да. Чета го с удо-

волствие. Вестникът е 

истински необходим на 

хората от нашия бранш и 

все по-добре отговаря на 

нашите нужди. Желая Ви 

успех! И бъдете здрави.

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
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Цветелина Димитрова, „Аква Конструкшън“ ЕООД:  

Отличието „Най-добър строител“ в категория „Малки предприятия“ на ОП – София, 
е мотивация да продължим напред с пълни сили

Ренета Николова 

Уважаема г-жо Дими-
трова, приемете поздра-
ви от екипа на в. „Стро-
ител“  за  получената 
престижна награда на ОП 
София „Най-добър строи-
тел“ в категория „Малки 
предприятия”. Какво озна-
чава за Вас това отличие 
от колегите Ви?

Целият екип на „Аква 

Конструкшън“ ЕООД ра-

ботихме усърдно и знаем 

колко усилия, време и труд 

сме посветили, за да го 

заслужим. За нас това не 

е просто поредната гра-

мота, която сме закачили 

на стената, а признание за 

перфектно свършената ра-

бота през годините. Също 

и мотивация да продължим 

напред с пълни сили! 

Посвещаваме награда-

та в памет на управите-

ля на „Аква Конструкшън“ 

ЕООД Анчо Димитров.

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

Изминалата 2021г. 

беше осеяна с немалко 

трудности, които пребо-

рихме с постоянство и 

много работа. Завършихме 

доизграждането на пре-

чиствателна станция за 

отпадни води с довеждащи 

комуникации и реконструк-

ция на главен колектор 

IX - Ямбол. Приключихме и 

проекта на инженеринг за 

компостираща инсталация 

за разделно събрани зелени 

и биоразградими отпадъци 

на Ямбол.

Работихме и очакваме 

да реализираме в най-крат-

ки срокове през 2022 г. ре-

конструкцията и разшире-

нието на водопроводна и 

канализационна мрежа на 

Ямбол, реконструкцията на 

пречиствателна станция 

за отпадни води в Сливен 

и проект със същото зада-

ние за Нова Загора. 

Считаме, че всички из-

пълнени обекти, както и 

текущи такива си имат 

собствена специфика, по-

ради което е трудно да 

класифицираме най-ус-

пешния проект. Всички 

са еднакво значими и са 

ни направили по-опитни и 

рутинирани в сферата на 

строителството.

Разкажете ни малко 
повече за историята на 
компанията и най-инте-
ресните обекти през го-
дините. С кой от тях се 
гордеете най-много? 

Започвайки от нулата, 

успяхме да изградим строй-

на структура от добре 

обучени професионалисти, 

които гарантират качест-

во и бързина в изпълнение-

то на обекти от всякак-

во естество – от високо 

строителство до инфра-

структура. Първият об-

ществено значим проект, 

който изпълнихме, беше 

изграждането на ПСОВ 

Кубрат през 2012-а, поради 

което смеем да твърдим, 

че това е най-голямата ни 

гордост! Станцията няма 

забележки по изпълнение-

то - като целият процес 

е автоматизиран и се 

управлява дистанционно 

с лекота. През годините 

фирмата ни може да се 

похвали и със следните 

обекти: „Инженеринг – ра-

ботно проектиране, вклю-

чително авторски надзор, 

строителство, доставка 

и монтаж на техническо 

оборудване, обучение на 

експлоатационния персо-

нал, единични, комплексни и 

технологични изпитвания 

и пуск на разширението 

на ПСОВ гр. Кубрат“; „Из-

граждане на многофункцио-

нална спортна зала – гр. 

Кубрат“; Дейности, свър-

зани със строителството, 

доставката и монтажа на 

оборудване и съпътстваща 

техническа инфраструк-

тура за обект: „Строи-

телство и реконструкция 

на вътрешна ВиК мрежа 

на гр. Кубрат“. Изгради-

хме модерна птицеферма 

за отглеждане на пилета 

бройлери в землището на 

с. Сушево, община Завет, 

област Разград, направи-

хме площадка за товарене 

и транспортна мрежа за 

извозване на торова маса 

и готова продукция към 

функционираща птицефер-

ма за отглеждане на пиле-

та бройлери в ПИ №075015 

по КВС на с. Сушево.

И още „Животновъден 

комплекс за пилета-брой-

лери – П.И. 12108.237.214‘‘, 

с. Врабево, община Троян; 

„Многофамилна жилищна 

сграда с подземни и над-

земни паркоместа“, град 

София, ул. „Михаил Сара-

фов” 4.

В началото на новата 
година какви са планове-
те и целите, които си по-
ставяте?

Започваме 2022 г. с все 

така усърдна работа, като 

цел с най-висок приоритет, 

разбира се, са текущите 

ни проекти и започването 

на нови.

Как се отразява пови-
шаването на цените на 

суровините и материали-
те на работата Ви?

 Както виждаме, дори в 

световен мащаб сътресе-

нията в икономически план 

не са малки, но дългогодиш-

ният ни опит ни е направил 

гъвкави – готови да прео-

долеем и тази трудност.

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

 Предизвикателства 

винаги е имало и винаги ще 

има, но това не ни е спи-

рало и не планираме да се 

отказваме и сега – даже 

напротив, колкото повече 

са, толкова повече страст 

влагаме в каузата си, неза-

висимо дали работим сами 

или в партньорство с други 

строители. 

Вие сте член на най-

голямото Областно пред-
ставителство на Камара-
та, това в София. Какви 
трябва да бъдат основ-
ните приоритети на ОП 
и на Камарата като цяло 
през 2022 г.? 

Във фирмата ни дейст-

вията припокриват ми-

рогледа и ценностите на 

нашия управител – прозра-

чен подбор на изпълнители 

на обектите и следене за 

качественото изпълнение 

на всяка стъпка от плана. 

Съветваме и ОП и Камара-

та да следва нашия пример 

за по-добри резултати в 

бъдеще. Считаме за целе-

съобразно да бъдат акту-

ализирани стойностите 

на договорите за изпълне-

ние на текущите проекти 

предвид растящите цени 

на суровините и матери-

алите и да се настоява за 

допълнително финансиране 

от държавата с цел опти-

мизация на строителните 

разходи.

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

В заключение първо ис-

каме да благодарим на це-

лия ни екип и всички наши 

работници и партньори 

за непрестанната усърд-

на работа, която кипи на 

обектите ни, и да си поже-

лаем да бъдат все така це-

леустремени и всеотдайни. 

А на читателите и екипа 

на в. „Строител“ пожелава-

ме най-искрено през 2022 г. 

да посрещнат много успе-

хи, да не спират да се бо-

рят с трудностите и най-

важното в тези времена 

- да се радват на отлично 

здраве и благополучие! ПСОВ – Ямбол

Спортна зала – гр. Кубрат

ПСОВ – гр. Кубрат

Птицеферма, Сушево

Снимка Румен Добрев
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В съвместната ни работа със 
строителите доверието е взаимно и 
е пример за лоялни делови отношения

Нотариус на 2021 г. Камен Каменов:

Ренета Николова

Нотариус Каменов, 
приемете в началото на 
нашето интервю специ-
ални поздрави за избора Ви 
за Нотариус на 2021 г. Как 
приемате тази награда? 

Наградата е признание 

за работата на всички ко-

леги и знак за това, че ние 

като нотариуси активно 

участваме в различните 

обществени и социални 

проекти и със своята дей-

ност подпомагаме държава-

та, гражданите и фирмите.

Разкажете ни малко 
повече за историята и 
как са се развивали компе-
тентностите на нотари-
уса през годините?

Нотариусът с латин-

ското наименование „писар” 

е започнал като архивар, во-

дещ бележки, като първите 

нотариуси са завършили 

най-стария съществуващ 

университет в Европа - 

Болонския университет 

– преди 10 века. Нотариус-

ът изгражда доверие, като 

съхранява и изяснява воля-

та на всеки, за да може да 

се стигне до най-доброто 

решаване на съответния 

казус, и гради доверие - той 

е един добросъвестен съ-

ветник на страните, „съдия 

в преддверието”, спомагащ 

със своята превантивна 

дейност, безпристраст-

ност и компетентност в 

охранителното производ-

ство. 

Латинските нотари-

уси, каквито сме и ние чрез 

предоставените ни от дър-

жавата доверие и публични 

функции, осигуряват със 

своята юридическа компе-

тентност защитата на 

правните субекти, за да 

може по възможност да се 

предотвратят исковите 

производства и да не се 

стига до съд.

По време на Второто 

българско царство е на-

мерен – най-вероятно в 

местността Герлово – и 

изложен в музея в гр. Търго-

вище пясъчен камък на 750 

години, който според проф. 

Казимир Попконстантинов 

е нотариален акт за сделка. 

Двама мъже през 1281 г. си 

поделят гора и го докумен-

тират върху него, като го 

поставят точно по среда-

та на имота. 

За начало на Българския 

нотариат след Освобожде-

нието се считат Времен-

ните правила за устрой-

ство на съдебната власт, 

утвърдени от княз Алек-

сандър Дондуков – Корса-

ков през 1878 г. Те полагат 

основата на създаването 

на традиции от латински 

тип в правоприлагането 

с прехода от тапията и 

крепостния акт към нота-

риалния акт, което дава 

възможност за усъвър-

шенстване и доразвиване 

на нотариалното право. Ро-

лята и функциите на нота-

риуса растат с неговия ав-

торитет в обществото и 

доверието на държавата и 

гражданите към него. Сега 

тези отношения изглеждат 

развити и без съвременния 

нотариус публичната пре-

венция би била немислима. 

Днес нотариусът е 

лице, на което държавата 

възлага извършването на 

определени нотариални 

действия. Нотариусът е 

независим и при изпълнение-

то на своите функции се 

подчинява само на закона. 

Нотариусът е задължен да 

пази професионална тайна, 

води самостоятелен и не-

прикосновен служебен ар-

хив. Той е длъжен да изясня-

ва волята на страните, има 

право на свободен достъп в 

съдебните и администра-

тивните служби, да прави 

справки и да получава доку-

менти и сведения с предим-

ство, да представя актове 

и документи за вписване. 

При изпълнението на слу-

жебните си функции нота-

риусът е безпристрастен 

и не може да взема страна.

 За да се предотвра-

тят измамите, но та риу-

сът има право на достъп 

до Националната база дан-

ни „Население“, поддържана 

от Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството, както 

и до Националния автома-

тизиран информационен 

фонд за българските лични 

документи – „Национален 

регистър на българските 

лични документи“, при ус-

ловия и по ред, определени 

с акт на Министерския 

съвет. Доизграждането на 

системата на имотния ре-

гистър и кадастър заедно с 

правната история на имо-

та и тяхното откриване на 

едно място би дало по-пъл-

на гаранция за гражданския 

оборот.

 

Казват, че превантив-
ността на нотариалното 
производство е алтерна-
тивно правосъдие. Защо?

Нотариалното произ-

водство често може да се 

разглежда и като алтер-

нативно или превантивно 

правосъдие. Затова то се 

нарича и охранително в 

Гражданския процесуален 

кодекс (ГПК). Примери за 

това са действията на но-

тариуса по изясняване воля-

та на страните, даването 

на указания за това как да 

се избегне един имущест-

вен спор (например при 

доброволната делба, извън-

съдебните споразумения, 

брачния договор) и по прин-

цип търсенето на спогод-

ба. Нотариусът има тази 

предохранителна функция, 

която когато е възможно, 

страните използват, за да 

си спестят бъдещи съдеб-

ни разходи и време. Стра-

ните могат свободно да 

определят съдържанието 

на договора, доколкото то 

не противоречи на повели-

телните норми на закона 

и на добрите нрави. Тук е 

заложена възможността с 

помощта на правилния кон-

султант да се сключи един 

добър договор, който да не 

може да бъде оспорен и да 

не се стига до съд.

В Закона за задължени-

ята и договорите е дадена 

и възможността, когато 

има някакъв спор или нере-

шен проблем, да се използ-

ва нотариалната покана 

за доброволно изпълнение. 

Трябва да отбележим, че 

нотариусът е овластен да 

извършва и други действия, 

които са от неговата ма-

териална компетентност, 

но не се провеждат в но-

тариални производства по 

смисъла на ГПК. Такива са 

т.нар. други действия на 

нотариуса - ако му е възло-

жено от страните, нотари-

усът може във връзка с но-

тариалните производства 

да изготвя и да проверява 

проекти за документи, да 

дава устни и писмени кон-

султации, да посредничи за 

изясняване волята на стра-

ните, да прави справки, да 

набавя документи, книжа 

и други, както и да бъде 

изпълнител на завещание 

или управител на имуще-

ство. Друго действие на 

нотариуса е и присъстви-

ето на Общото събрание 

на акционерите по чл. 232, 

ал. 4 от Търговския закон 

(ТЗ), както и на други съби-

тия, като съставянето на 

констативен протокол по 

ГПК е типично нотариално 

действие, което завършва с 

удостоверително изявление 

на нотариуса.

Нотариусът е и вид 

медиатор в своята компе-

тентност.

Съзнанието на човека е 

водещо за избягването на 

съдебните спорове. Дали 

правосъдието ще бъде ал-

тернативно, или ще бъде 

едно препускане в съдебни-

те зали, зависи и от това 

дали човек е склонен към 

компромис и споразумява-

не. За това може да помог-

не всеки един компетентен 

юрист, който да подскаже 

добросъвестно кой е крат-

кият правен път към реша-

ването на спора. Латин-

ският нотариус, какъвто е 

и българският, е тази необ-

ходима гаранция за защита 

интересите на страните и 

предотвратяването на бъ-

дещи съдебни спорове.

Светът все повече 
се глобализира и връзки-
те между нотариатите 
на различните страни са 
много важни, за да могат 
гражданите и бизнесът да 
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се разпореждат спокойно 
със своята собственост. 
Къде се намира Български-
ят нотариат в междуна-
роден аспект? 

Българският нотариус 

има своята местна компе-

тентност по ГПК. Взаим-

стването на чуждия опит 

ни обогатява и развива.

На 19.10.2004 г. Нота-

риалната камара на Репу-

блика България бе приета 

за пълноправен член на 

Международния съюз на 

нотариусите (UINL) е съз-

даден през 1948 г., в който 

към момента членуват 91 

държави, изповядващи ла-

тински тип право. С влиза-

нето и приемането в UINL 

Нотариалната камара на 

Република България успя да 

постигне една от целите 

след своето основаване 

през 1998 г., а именно да 

бъде участник и да следва 

примера на световната ор-

ганизация, залегнало като 

цел още при конституиране 

на Нотариалната камара в 

Устава и в Етичния кодекс 

на Нотариалната камара. 

Стандартите и изисква-

нията към нас станаха 

по-високи, както и нашата 

отговорност. 

Вследствие приемане-

то на България в Европей-

ския съюз от началото на 

2007 г. Нотариалната ка-

мара на Република България 

беше приета и в Съвета 

на Нотариатите от Ев-

ропейския съюз – CNUE, и 

Европейската нотариална 

мрежа – ENN.

През 2007 г. в резултат 

на активната работа на 

Нотариалната камара на 

Република България ние се 

включихме към системата 

на завещанията, към която 

все повече развити евро-

пейски държави се включ-

ват – ARERT (Асоциация 

на Европейската мрежа на 

Регистрите на завещания-

та). Тя касае завещанията 

с трансграничен елемент, 

завещанията, които са 

правени в друга държава, за 

които трябва да има инфор-

мация на едно място като 

база извън страната, в коя-

то лицето живее. И това е 

смисълът на ARERT. Успяхме 

да включим в Закона за но-

тариусите и нотариалната 

дейност информационна 

система, която се опитва-

ме да развием и обогатим, 

като едно от нещата, кое-

то се регистрира там и 

което се обявява, са заве-

щанията. След това на ба-

зата на тази изградена ин-

формационна система ние 

успяхме да се включим и да 

заработим в международна-

та система ARERT. В наша-

та информационна система 

„Единство” са регистрира-

ни всички завещания от 

1998 г. насам. Сега, когато 

има завещание с между-

народен елемент, може да 

се направи справка напри-

мер от френски, от руски 

нотариус, а ние можем да 

направим справка при тях - 

когато имаме информация, 

че завещанието е оставе-

но в тези държави членове 

на ARERT. По Европейската 

нотариална мрежа (ENN) 

преди няколко години беше 

изградена и Програма „Ев-

ропа – завещания” - портал 

за наследяването, в който 

са разгледани подробно въ-

просите със завещанията 

и наследяването през пра-

вото на 22 от държавите 

- членки на ЕС. 

Към днешна дата реги-

стрираните завещания в 

информационната система 

на Нотариалната камара за 

23-годишната й дейност са 

около 70 000, като в тази 

цифра са включени всички 

завещания: нотариалните 

и депозираните за съхра-

нение при нотариус само-

ръчни завещания, както и 

обявените саморъчни за-

вещания. Предполагам, че 

броят на завещанията ще 

расте като една гъвкава 

форма за разпореждане с 

имуществото.

Вследствие на актив-

ното участие на Нотари-

алната камара на Република 

България чрез своите пред-

ставители в европейските 

и световните нотариални 

институции процесът на 

приобщаване и адаптация, 

както и отговорностите и 

изискванията към българ-

ския нотариус се завишиха, 

което създава и нови перс-

пективи, нови изисквания и 

отговорности към българ-

ските нотариуси. 

Българският нотариус 

е гарант на частната соб-

ственост в Република Бъл-

гария. Всеки правен субект 

се чувства по-защитен 

за своята собственост, 

фирмени и имуществени 

интереси, когато негови-

ят казус или проблем бъде 

предварително съгласуван 

с нотариус. Когато нотари-

усът провери документите 

по една сделка и я изповяда, 

хората се чувстват спо-

койни и сигурни.

Как оценявате сега 
действащото законода-
телство и има ли необ-
ходимост от промени, 
които биха подпомогнали 
работата на нотариуси-
те, като в същото време 
са в полза на гражданите?

Всичко в годините, 

което успя да се изгради 

в съвместната ни работа 

с държавата по отсто-

яване на интересите на 

гражданския оборот, има-

ше своето положително и 

превантивно приложение. 

Израз на доверието на об-

ществото е ролята на но-

тариуса при изповядването 

на сделки с нотариален акт 

с настъпването на вещно-

прехвърлителния ефект 

при нотариуса и това, кое-

то се изгради вследствие 

на наличието на информа-

ционната система „Един-

ство” – собственост на 

Нотариалната камара от 

2009 г., във взаимодейст-

вието с Министерството 

на правосъдието, Нацио-

налното сдружение на об-

щините в Република Бъл-

гария, Министерството 

на вътрешните работи, 

Асоциацията на банките в 

България, като въвеждане-

то в информационната сис-

тема на пълномощните за 

разпореждане с недвижим 

имот; оттеглянето на пъл-

номощни; удостоверявания 

по Търговския закон; банко-

вите пълномощни; пълно-

мощните, удостоверени с 

подпис и съдържание, и до-

кументи за оттегляне на 

пълномощни на органите на 

местната администрация 

с нотариална компетент-

ност. Служебни справки 

от информационната сис-

тема се извършват чрез 

предоставен от Нотари-

алната камара достъп с 

квалифициран електронен 

подпис. Така всеки заинте-

ресован с правен интерес, 

включително и държавните 

органи, могат да проверят 

в нашата система „Един-

ство” за съществуването 

и достоверността на но-

тариално удостоверените 

документи. 

Запазването на компе-

тенциите по прехвърляне-

то на моторните превозни 

средства пред нотариус и 

създадената връзка между 

МВР и Нотариалната ка-

мара чрез нашата система 

„Единство” и обменът по 

електронен път на инфор-

мация за регистрираните 

в страната превозни сред-

ства и сключените догово-

ри гарантира, че всяко едно 

прехвърляне на МПС при нас 

– нотариусите, не убягва 

на МВР и се регистрира по 

електронен път, съответ-

но събират се данъци и не 

може да се изнесе колата 

без контрол извън граница. 

Балансиран трябва да 

е според мен подходът на 

промените, защото кога-

то една система е изгра-

дена и работи в полза на 

обществото и държавата 

и има създадено доверие и 

взаимовръзка, е важно да се 

запази правната сигурност.

Какви са предизви-
кателствата пред бъл-
гарските нотариуси в 
момента? Ковидкризата 
как се отрази на Вашата 
работа? Какви са перс-
пективите за развитие 
на професията? 

Ковидкризата се отра-

зи на всички, включително 

и на нас и нашата работа. 

Ние сме длъжни да спазва-

ме противоепидемичните 

мерки и заради нас, служи-

телите и клиентите, и за 

да защитим интересите на 

обществото, ние трябва да 

работим, чувайки пробле-

мите на всеки един и по-

магайки с каквото можем. 

Както Кенеди е казал „Не 

питайте какво държавата 

може да направи за Вас, а се 

запитайте какво Вие може 

да направите за държавата 

си.“

Българският нотариус 

– латински тип, вече 144 

години спазва изискването 

да бъде полезен на обще-

ството, изпълнявайки въз-

ложените му от държавата 

нотариални действия. Но-

тариус Ди Канио от Латин-

ския нотариат ни запозна с 

факта, че при латинския 

тип нотариус само 4% от 

сделките се атакуват пред 

съда, докато в англосаксон-

ското право те са до 60%.

Публичната функция на 

нотариуса, дадена със За-

кона за нотариусите и но-

тариалната дейност, удос-

товерителната функция на 

нотариуса при различните 

удостоверителни производ-

ства по ГПК е в основата 

на спестяването на време 

и разходи от исковото про-

изводство в гражданското 

право.

Към момента изгра-

дената информационна 

система „Единство” на 

Нотариалната камара на 

Република България работи 

в добро взаимодействие и 

връзка с другите изградени 

системи от държавата. За 

да може да искаме и да се 

утвърждаваме в нашето 

общество и да се затвър-

ди доверието към нас, ние 

трябва да продължим да 

бъдем взискателни към 

себе си, да утвърждаваме 

етичните си стандарти и 

уважението помежду си. 

Доверявайки се в колек-

тивното решаване на въ-

просите на Нотариалната 

камара на Република Бъл-

гария с равно прилагане на 

законовите разпоредби към 

всеки един от нас и адек-

ватно откликвайки на пре-

дизвикателствата, бихме 

увеличили още доверието 

към българския нотариус. 

Тогава ние можем да искаме 

от гражданите, общество-

то и държавата утвържда-

ване и развитие на нашите 

правомощия. Част от ме-

ханизмите за постигане 

на нашите цели са именно: 

отстояване на интересите 

на колегите, държавата, 

гражданите, фирмените 

интереси, включително и 

на строителите, с които 

работим, и гражданския 

оборот. Това може да ста-

не чрез утвърждаване на 

ръководната роля на колек-

тивните органи на Нота-

риалната камара в лицето 

на най-висшия орган – Об-

щото събрание на Нотари-

алната камара и на Съвета 

на нотариусите; участие в 

специализираните работ-

ни групи към Министер-

ството на правосъдието 

и Народното събрание на 

всички, които имат профе-

сионални познания и дават 

своя опит в развитието 

на Нотариалната камара, 

както и взаимодействие с 

другите правни общности, 

спазвайки принципите на 

предвидимост, откритост, 

информираност и прозрач-

ност при равно отстояване 

на правата на всеки нота-

риус. 

Мобилизирането и учас-

тието на всички колеги в 

дейността на Нотариална-

та камара и нашият пример 

за добро и етично взаимо-

действие и работа между 

нас, както и с държавата, 

общините, гражданите, 

фирмите и професионални-

те международни инсти-

туции според мен е пътят 

за обединяване и следване 

на нашите професионални 

интереси.

Нотариуси и строите-
ли имат много допирни 
точки. Къде виждате въз-
можности за развитие на 
сътрудничеството?

Ежедневна е работата 

между строителите и но-

тариусите. От учредява-

нето на правото на стро-

еж върху даден парцел през 

разпореждането с новопос-

троените имоти, както и 

при отпускането на креди-

ти от банковите и финан-

совите институции чрез 

учредяване на договорни и 

законни ипотеки.

Правомощията на нота-

риуса при едновременното 

удостоверяване на подпис и 

съдържание на договорите 

за прехвърляне на дружест-

вени дялове, договорите за 

прехвърляне на търговско 

предприятие, протоколите 

от общото събрание на 

търговските дружества 

при приемането и изключ-

ването на съдружници, 

даването на съгласие за 

прехвърляне на дружествен 

дял на нов член; вземането 

на решения за намаляване 

и увеличаване на капитала; 

избор на управител, както 

и вземането на решения за 

придобиване и отчуждаване 

на недвижими имоти и ве-

щни права върху тях даде 

една нова сигурност на 

фирмите и те са по-спокой-

ни в извършването на своя-

та дейност. Това е и реален 

принос за отпадането на 

т.нар. кражби на фирми.

Доверието в съвмест-

ната ни работа е взаимно 

и то е пример за лоялни де-

лови отношения.

Какъв ще бъде нотари-
усът на бъдещето?

Както споменах, от ве-

кове нотариусът е защит-

ник на гражданския оборот, 

което не му пречи постоян-

но да се променя и развива, 

за да бъде адекватен на но-

вите изисквания и техноло-

гии. Виждам го като онзи 

гарант на правния мир, в 

който се срещат традици-

ите и бъдещето.
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Камен Каменов бе отличен като Нотариус на 2021 година на Деветите национални награди за 
правосъдие
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Кметовете на София Йорданка Фан-

дъкова и на Сараево Бениамина Карич 

подписаха меморандум за сътрудни-

чество между двата града. Двете сто-

лици ще обменят опит в области, като 

култура, историческо наследство, тури-

зъм, спорт, дигитализация, опазване на 

околната среда. На официалното съби-

тие присъстваха Амина Делжкович, съ-

ветник на кмета Карич по култура, об-

разование, спорт, и зам.-кметът на СО 

по „Европейски политики, международна 

дейност и туризъм“ Ирина Савина. 

По време на срещата кметовете са 

обсъдили общите предизвикателства, 

пред които са изправени съвременните 

градове. „В Сараево започна за първи 

път от 60-те години насам реконструк-

ция на трамвайно трасе“, е казала кме-

тът Карич. Фандъкова е акцентирала 

на модернизирането на градския транс-

порт в София и развитието на метрото 

в столицата.

Страницата подготви 
Росица Георгиева

Премиерът Кирил Петков е 

провел среща с кмета на София 

Йорданка Фандъкова, на която са 

обсъдени инфраструктурните про-

блеми на столицата и значението 

на метрото за развитието на 

града, съобщиха от Министерския 

съвет. В нея са участвали зам.-

кметът по направление „Финанси 

и здравеопазване“ Дончо Барбалов 

и Лена Бориславова, говорител на 

правителството.

Кметът Фандъкова е запозна-

ла премиера с проектите, по които 

се работи в настоящия момент за 

доизграждането на подземната 

железница. Двете страни са дали 

заявка, че ще обединят усилията 

си за строителството на двата 

нови участъка от третата линия 

на метрото. „Благодаря за личната 

подкрепа на премиера за новите 9 

километра и за разбирането, че 

това е начинът да намалим тра-

фика и да имаме по-чист въздух. За 

Резервирано е бъдещото 

трасе на метрото през нови-

те квартали на район „Лозе-

нец“. Това стана ясно от пуб-

ликация в социалните мрежи 

на Константин Павлов, кмет 

на „Лозенец“. В перспектива 

след МС „Витоша“ подземна-

та железница ще продължи 

през кв. „Кръстова вада“ до 

кръстовището на бул. „Черни 

връх“ с безименната улица, 

която е продължение на ул. 

„Д-р Борис Вълчев“, където има 

идея да бъде първата метро-

станция. След това трасето 

ще завива на изток. Място-

то на втората МС засега е 

ситуирано на кръстовището 

на улиците „Стефан Савов“ и 

„Проф. Васил Арнаудов“, която 

предстои да бъде изградена. 

Третата спирка е планирана на 

кръстовището на бул. „Симео-

новско шосе“ и ул. „Проф. Васил 

Арнаудов“. 

Обявена е обществена 

поръчка за избор на изпълни-

тел на вътрешния ремонт 

на сградата на Столичната 

община на ул. „Доспат“ 70. 

Предвижда се обновяване на 

старите настилки, облицов-

ките, санитарното оборуд-

ване, вратите и прозорците. 

Ще бъдат подменени ВиК и 

електроинсталации и осве-

тителните тела. 

Стойността на дей-

ностите е 416 666,66 лв. без 

ДДС. Срокът за изпълнение 

ще носи 30 т. на кандида-

тите, а предложената цена 

– 70 т. Оферти се приемат 

до 7 март.

новото строителство общината 

осигурява 409 млн. лв., което е по-

вече от половината от нужните 

средства. Първото плащане от 13 

млн. лв. СО ще направи от собстве-

ния си бюджет, за да започнем през 

пролетта изграждането на учас-

тъка през район „Подуяне“, е казала 

Фандъкова. 

На срещата са обсъдени и въз-

можностите държавата да подпо-

могне строителството на детски 

градини в София. По думите на 

кмета на СО 16 са новите сгради, 

които в момента са в процес на 

изграждане, а за още 18 има про-

ектна готовност за стартиране 

на дейностите през тази година. 

Обществените поръчки се правят 

от кметове на райони. Обсъдени са 

били и възможностите за засилване 

на контрола върху тези процедури и 

от страна на общината. 

Йорданка Фандъкова е информи-

рала още, че София ще се включи в 

централизирания държавен търг за 

доставка на електрическа енергия 

на общински структури. Премиер-

ът е изразил воля тази процедура 

да бъде задействана възможно най-

скоро. Така столицата ще е първа-

та местна администрация, която 

заедно с държавата ще премине на 

дългосрочни договори, с които да се 

осигурят по-ниски цени за публични 

нужди. 

По време на срещата са били 

дискутирани и различни възмож-

ности за крайно оползотворяване 

на RDF горивото, което произвеж-

да инсталацията за преработка на 

отпадъци. Йорданка Фандъкова е 

представила и 8 конкретни проек-

та за използване на геотермална 

енергия за отопление основно на 

детски градини и училища.

През 2020 г беше открит първият 
етап от третата линия на метрото

Мирослав Еленков

Столичната община връчи за първи път 

„зелени карти“ за инвеститори. Това ста-

на на официална церемония в Столичната 

общинска агенция за приватизация и инвес-

тиции (СОАПИ). Кметът на София Йорданка 

Фандъкова и председателят на СОС Георги 

Георгиев дадоха сертификати на четири 

компании в присъствието на председате-

ля на Надзорния съвет на СОАПИ Николай 

Стойнев. Общата инвестиция, реализирана 

от дружествата на територията на София, 

е 65 млн. лв.

„В тежките години на пандемия и на 

много кризи София продължава да запазва 

своята конкурентоспособност и това се 

дължи на бизнеса – както на стратегиче-

ските компании, така и на стартиращите. 

Точно стартиращите иновативни компании 

създават екосистемите в града ни, запаз-

ват младите хора в столицата и за нас е 

много важно да ги подкрепяме“, каза кметът 

Фандъкова, която връчи сертификатите на 

„София Мед“ АД и на стартъпа „Елка.бг“.

Георги Георгиев даде „зелена карта“ на 

„Кей Био Индъстри България“ ЕООД, които ще 

създадат високотехнологичния индустриален 

парк „Хемус“ в район „Кремиковци“, и на стар-

тъпа „Дексикон“ ООД, предлагащ цялостно 

интегрирано решение за дигитализация в 

помощ на малкия и средния бизнес. „Инвести-

торите, бизнесът имат нужда от две неща 

– правна сигурност и предвидимост. Такъв е 

смисълът и на „зелената карта“, заяви пред-

седателят на Столичния общински съвет.

Николай Стойнев посочи, че преките 

чуждестранни инвестиции в София към 31 

декември 2020 г. са 13,983 млн. евро. „Панде-

мичната ситуация доведе до спад в иконо-

миката на страната, но в София бизнесът 

продължава да инвестира и ние регистри-

раме макар и малък икономически растеж“, 

допълни Стойнев.
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Блокове в София и Велико Търново са с коренно променена визия 

Георги Сотиров

Националното пред-

ставителство на сту-

д е н т с к и т е  с ъ в е т и 

(НПСС) отправи покана до 

в. „Строител“ да посети 

някои от реновираните 

студентски общежития 

в страната, за да се за-

познае с ползите от свър-

шеното от българските 

строители. Изданието 

прие идеята и негов екип 

веднага се срещна с пред-

седателя на НПСС д-р Да-

ниел Парушев, за да набе-

лежим заедно кои обновени 

обекти да представим във 

в. „Строител“. Той ни по-

срещна в работна обста-

новка в сградата на На-

ционалния студентски дом 

на пл. „Народно събрание”. 

В срещата се включи и уп-

равителят на „Красстрой” 

ООД Красимир Милушев, 

който е и зам.-председа-

тел на Областния съвет 

на ОП на КСБ – София. При-

чината да се присъедени 

към нас бе, че дружество-

то, което ръководи, е из-

пълнител на обновяването 

на някои от студентските 

общежития. 

„В страната студент-

ските общежития са 140 

и в болшинството от тях 

условията за живот, учене 

и отдих са прилични. От 

всичките сгради само око-

ло 20 са в окаяно състоя-

ние. С част от финансира-

нето, което „Студентски 

столове и общежития” 

ЕАД получи от държавата 

през 2021 г., се изпълни 

или се довършва пълното 

реновиране на общежития 

в Пловдив, Велико Търново, 

Русе, Шумен, София и Ста-

ра Загора. Голям дял от 

средствата бяха прехвър-

лени на университетите, 

които стопанисват свои 

сгради, за да могат сами 

да ги обновят”, каза д-р 

Парушев. 

След проведени раз-

говори между Министер-

ството на образованието 

и науката, КНСБ и Съвета 

на ректорите Национално-

то представителство е 

направило анализ на всич-

ки сгради, за които отго-

варя „Студентски столове 

и общежития” ЕАД. Резул-

татите показват, че про-

грамата на държавата за 

реновиране на студент-

ските общежития трябва 

да бъде продължена. Д-р 

Даниел Парушев заяви, че 

в Националния 

план за възстановяване и 
устойчивост са заложени 
почти 150 млн. лв. 

за обновяването на 

около 23 общежития. „Ако 

тези инвестиции се слу-

чат, с увереност ще мо-

жем да твърдим, че сту-

дентската общност ще 

живее и ще се развива в 

подходящи битови усло-

вия. Едно от първите из-

исквания на родителите, 

а и на самите студенти 

при избора на учебното 

заведение са условията, 

в които ще живеят, учат, 

спортуват, забавляват и 

т.н. Нашата мисия е да им 

го осигурим”, подчерта д-р 

Парушев и добави, че ако 

искаме да се сравняваме с 

европейските университе-

ти и с обучението в Запад-

на Европа, трябва да оп-

равим общежитията. Д-р 

Даниел Парушев изрази на-

дежда тази година бенефи-

циентите да усвоят сред-

ствата по Плана и около 10 

000 студенти да живеят в 

много по-добри условия към 

края на 2022 г. Председа-

телят на НПСС уточни, че 

в момента 53 000 са мла-

дите хора, които обита-

ват тези сгради. 

Д-р Парушев обаче 

обърна внимание, че през 

тази година университе-

тите вероятно ще имат 

затруднения с ремонтите 

на своите сгради. „Цени-

те на строителните ма-

териали и на труда нарас-

наха значително и това 

неминуемо ще се отрази. 

А при сегашните цени на 

електроенергията, газта, 

водата и т.н. наемът ре-

зонно няма да покрива раз-

ходите. Трябва да е ясно, 

че общежитията не са 

бизнес организации и от 

тях не трябва да се търси 

печалба“, каза на финала 

д-р Парушев. 

След това с Красимир 

Милушев посетихме 

блок 58 в столичния 
Студентски град, 

който се намира сре-

щу Зимния дворец. Обще-

житието се състои от 

три корпуса, всеки с по 

осем етажа и задачата на 

„Красстрой” ООД е била да 

направи основен ремонт 

на покрива, различни тене-

кеджийски обшивки, нова 

гръмозащитна инстала-

ция, фасадна топлоизола-

ция, подмяна на дограми, 

външни мазилки по цокли-

те, парапетите и т.н. 

„Строително-монтаж-

ните работи на блок 58 

започнаха на 14.04.2021 г., 

извършихме ги  точно 

за 350 дни и предадохме 

обекта предсрочно на 

14.01.2022 г. Отбелязвам 

това специално, защото 

благодарение на стегна-

тата организация, която 

постигнахме, успяхме да 

избегнем поскъпването 

на строителните мате-

риали и на труда”, сподели 

Милушев. 

Той ни разказа за свър-

шената работа и на друг 

обект на „Красстрой” 

ООД – 

блок 1 във Великотърнов-
ския университет „Св. св. 
Кирил и Методий”.

Проектът е включил 

цялостно реновиране на 

зданието, състоящо се 

от три отделни корпуса. 

„Договорът за изпълне-

ние беше на инженеринг, а 

срокът за осъществяване 

на всички дейности - 690 

дни. Нашата организация 

и тук беше много стег-

ната и предадохме обек-

та за 265 дни, считано 

от датата на издаване-

то на разрешението за 

строеж. СМР включиха 

пълна топлоизолация на 

фасадите, отговаряща на 

изискванията за енергий-

на ефективност, подмяна 

на дограма и ремонт на 

покрива, тотално обновя-

ване на 99 апартамента и 

15 стаи. Изцяло направи-

хме нова ВиК, ел. и ОВ ин-

сталации, ремонтирахме и 

оборудвахме санитарните 

възли. Блокът беше и гази-

фициран”, обясни Красимир 

Милушев.

Във Велико Търново 

разговаряхме с техни-

ческия ръководител на 

„Красстрой” ООД инж. 

Георги Георгиев.  Сту-

дентските общежития в 

старопрестолния град се 

намират на хълма Света 

гора. Строителите са се 

съобразили с това визи-

ята на сградата да съ-

ответства на гледката, 

която се открива практи-

чески от цялата терито-

рия на града – от Царевец, 

Трапезица, Арбанаси, Ше-

реметя и, разбира се, от 

Света гора. 

Инж. Георгиев подчер-

та, че блок 1 е построен 

през 1970 - 1972 г. и от то-

гава не е правен ремонт. 

„Искам да обърна внима-

ние, че изградихме газово 

котелно съоръжение за 

всеки корпус. В резултат 

отоплението премина на 

гориво, което освен че е 

относително по-евтино 

от електричеството или 

дизела, e и много по-еколо-

гично и по-функционално и 

не се влияе от атмосфер-

ните условия“, бе кате-

горичен той. По думите 

му през отделните фази 

на ремонта на обекта са 

работили до 110 души от 

различни строителни спе-

циалности. Дейността 

на изпълнителя се е под-

помагала от местната 

структура на „Студент-

ски столове и общежития” 

ЕАД, клон Велико Търново, 

и неговия управител Иван 

Момински.

„Строителите промениха 
коренно визията на трите 
корпуса и на условията за 
живот на студентите. 

Това е от изключител-

на полза за университета, 

който е сред най-търсени-

те висши училища в стра-

ната. Заедно с останали-

те сгради ние можем да 

настаним 1396 младежи, а 

конкретно в блок 1 – око-

ло 420, и то при условия, 

които може да предложи 

един луксозен хотелски 

комплекс”, коментира Мо-

мински.

С Александър Узунов, 

д-р по политология и пред-

седател на Студентския 

съвет на ВТУ „Св. св. Кирил 

и Методий”, разгледахме и 

реновираните корпуси. 

„Позволете  да  из -

ползвам високата профе-

сионална трибуна на в. 

„Строител“, за да изразя 

своята и на колегите ми 

благодарност към държа-

вата, че осигури средства 

за реновиране на студент-

ските общежития в стра-

ната. Ще припомня, че 

досегашните стандарти 

за живот в това здание 

не отговаряха на изис-

кванията на XXI век. След 

ремонта имаме едно стра-

хотно общежитие, което 

е изпълнено по всички 

европейски норми. Благо-

дарност и на българските 

строители за чудесното 

изпълнение“, заяви предсе-

дателят на Студентския 

съвет на ВТУ „Св. св. Кирил 

и Методий”.

Д-р Даниел Парушев, председател на Националното 
представителство на студентските съвети

Санираният бл. 58 в столичния Студентски град

Блок 1 във Велико Търново след основния ремонт

Инж. Георги Георгиев, д-р Александър Узунов и Иван Момински 
от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Управителят на „Красстрой” ООД Красимир Милушев

Снимки авторът
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

конструкции
� Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
� Подпорни скелета и телескопични 

подпори
� Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
� Фасадни рамкови скелета, подвижни 

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Георги Сотиров

Г-н Петров, разкажете 
ни накратко за град Бата-
новци, който е част от об-

щина Перник.
Намираме се само на 

10 км западно от центъра 

на Перник, на 8 км северно 

от Радомир и на 37 км юго-

западно от София. Произхо-

дът на името на града ни 

според местната легенда се 

свързва с Батан, който пред-

вождал заселниците по тези 

земи по време на византий-

ското владичество. Първи-

те писмени сведения за Ба-

тановци са от времето след 

падането на България под 

османска власт и по-точно 

в данъчни регистри от XV в. 

В документ от 1721 г. Ба-

тановци се споменава като 

селище, което дава дервен-

джии – хора, охраняващи 

пътища и проходи. В замяна 

на това те ползвали данъч-

ни облекчения. В източници 

от това време присъства и 

информация за Батановския 

манастир „Успение Богоро-

дично”, който е разрушен от 

османлиите. На неговото 

Кметът Радослав Петров:

място през 1870 г. е изгра-

дена черквата „Св. Спас”, 

като към нея е открито ки-

лийно училище. През 1882 г. 

към манастира е отворено и 

светско училище.

След Освобождението 

икономическият живот на 

Батановци се характеризи-

ра с голям подем. През 1914 г. 

е въведена в експлоатация 

модерна циментова фабрика, 

която след демократичните 

промени вече не функциони-

ра.

Това са по-любопитни-

те факти за Батановци. Ще 

продължа с нещата, които 

заварих като кмет. Без да 

преувеличавам, бях потресен 

от състоянието на сграда-

та на кметството, която е 

лицето на града, на сериоз-

на и отговорна институция. 

Буквално стаите и коридо-

рите приличаха на сметище, 

обзавеждането беше в окаян 

вид, липсваха санитарни въ-

зли. Оказа се, че кметство-

то никога не е било ремонти-

рано. Представете си в XXI 

век в тази обстановка да 

се приемат граждани. След 

среща с кмета на община 

Перник Станислав Влади-

миров се договорихме да ни 

помогне за извършването на 

цялостен ремонт. Посте-

пенно създадохме и ред в об-

служването на гражданите.

Какво е състоянието на 
пътната инфраструктура 
на територията на кмет-
ството. Имате ли проблем 
с поддържането на мрежа-
та към населените места и 
улиците в тях?

Със съдействието на об-

щина Перник и снегопочист-

ващата ни техника успяваме 

да се справим и да осигурим 

проходимост на пътищата 

и улиците навсякъде. Призна-

вам, че имаме сериозни про-

блеми с ремонтите на някои 

улици, такива не са правени 

повече от 20 г. Искам да 

информирам хората, че към 

днешна дата нямаме нераз-

платени задължения. Само за 

една година управление съу-

мяхме да изчистим всички 

наследени стари сметки от 

предишното ръководство. И 

още нещо – доказахме, че и с 

малък бюджет може спокойно 

да се работи, когато подхо-

дът е разумен.

Имате ли проблеми с 
ВиК мрежата, пречист-
ването на водите и как се 
справяте с наводненията, 

характерни за част от те-
риторията Ви?

Доставката на питейна-

та вода, нейното количество 

и качество не представля-

ват проблем за населението 

на града и съставните сели-

ща. Водопроводната мрежа е 

на над 50 години, но екипите 

на ВиК поделението успяват 

да се справят с авариите. 

Самата система частично е 

подменена, но има още много 

какво да се желае.

Най-големият проблем 

са наводненията. През мина-

лата година Батановци за 

шести път беше наводнен 

от реките Стряма и Конска. 

Търпим негативи и заради 

заустването на отпадната 

вода на населението на Пер-

ник в р. Стряма. Тази тема 

е много болна за хората от 

родния ми град. Тя е била на 

вниманието ми и като по-

търпевш гражданин, а сега и 

като кмет. Местните с пра-

во твърдят, че досега никой 

– нито кметовете, нито об-

ластните управители, нито 

ресорните министри, не е 

обръщал внимание на тези 

проблеми. Оставаме си само 

със снимки и шум в медиите 

при поредното бедствие. 

През годините съм писал по-

вече от 20 тревожни писма, 

но няма реакция. За мен това 

е безхаберие, което не бива 

повече да продължава.

Първото нещо, което си 

поставих като новоизбран 

кмет, беше решаването на 

проблемите с наводнени-

ята. Безкрайно радостен 

съм, че начело на община 

Перник стои високообразо-

ван и отговорен човек като 

Станислав Владимиров. В 

негово лице и в работата 

на екипа му батановчани 

виждат нов стил на упра-

вление, съпричастност към 

проблемите на хората и 

лична ангажираност. Почис-

тихме коритото на реката 

още през пролетта на м.г., 

а тръбата за отпадни води, 

която е заустена на метри 

от ПСОВ, ще бъде премес-

тена там, където й е мяс-

Основното училище „Христо Ботев“

Най-хубавата детска градина в община Перник

ОБЩИНИ: КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ
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тото. С това ще постигнем 

и връщането на живота в 

реката, която ще потече 

по-чиста. Сумата за стро-

ително-монтажните дей-

ности е отпусната и сега 

провеждаме необходимите 

процедури. При подходящи 

атмосферни условия ще за-

почнем активна работа и се 

надявам в най-скоро време 

този най-належащ въпрос за 

Батановци да намери свое-

то адекватно решение.

Споменахте, че вече не 
съществува циментовата 
фабрика. Какъв е икономи-
ческият профил на Бата-
новци без него? 

Това беше най-мощният 

производител на цимент в 

страната и структуроопре-

делящо предприятие не само 

за Батановци, но и за цялата 

Пернишка област. На тери-

торията на бившия завод 

сега функционират няколко 

малки промишлени предприя-

тия, в които се пакетира ци-

мент, теракол и всякакъв вид 

мазилки. Те не могат да за-

местят това производство, 

но все пак създават работни 

места и поминък и оползо-

творяват добре инфраструк-

турата наоколо. Разбира се, 

има и други няколко по-големи 

фирми.

Железопътната мрежа, 

която минава през терито-

рията, близостта ни до Пер-

ник и столицата осигуряват 

различни възможности за 

трудова заетост на мест-

ните хора.

Как кметската админи-
страция се грижи за обра-
зователната инфраструк-
тура?

Това е направление, по 

което работим с удоволст-

вие и резултатите са пока-

зателни. Всичко, свързано 

с подрастващите, е обща 

грижа и подлежи на строг 

контрол. Мога да се похваля, 

че нашата детска градина е 

сред най-добрите в община 

Перник. Тя е пълна с малчуга-

ни от града и от съставните 

села, като в нея работи един 

невероятен педагогически 

персонал.

В ОУ „Христо Ботев” се 

провеждат занятия само 

до седми клас. От средно 

политехническо училище и 

техникум в миналото сега 

то е с чувствително свит 

капацитет, но въпреки това 

продължава традициите си 

на знакова образователна ин-

ституция за цялата област, 

в което се обучават над 300 

деца. ОУ „Христо Ботев” е 

иновативно училище.

С помощта на община 

Перник изградихме модерно 

футболно игрище. Подкрепи 

ни и местният бизнес за за-

купуване и монтаж на осве-

тителни тела и сега тере-

нът може да се използва по 

всяко време на денонощието.

Имаше идея за реста-
врирането на старата ту-
хлена фабрика „Струма”, 
която е емблематична за 
производството в града от 
близкото минало?

Сградата сама по себе 

си е уникална със своята 

архитектура и единстве-

на по рода си изградена на 

три нива само от дървена 

конструкция и тухли. Този 

архитектурен шедьовър е 

в плачевно състояние. Тя се 

намира близо до жп гарата 

и всеки ден пътниците от 

преминаващите влакове се 

сблъскват с тази неприят-

на гледка.

За мен фабрика „Струма” 

е проблем без решение. Пра-

вени са много опити за въз-

становяването й, но винаги 

се стига до задънена улица. 

Има много наследници, а през 

годините държавата не взе 

мерки, за да не се стигне до 

рушенето й. Сега вече е мно-

го късно.

Строят ли се нови къщи 
или друг вид обекти на те-
риторията Ви?

Близостта на Батанов-

ци до столицата, красивата 

природа и добрата пътна и 

жп инфраструктура правят 

нашия район предпочитана 

зона и за живеене, и за стро-

ителство на къщи и вили. По-

казателно е, че в момента, 

когато се появи обява или 

за продажба на УПИ, или за 

къща, веднага започват да 

идват кандидати.

Имате ли проблем с 
уличното осветление?

Справяме се добре с 

поддържането на уличното 

осветление. То е поверено 

на общинска фирма, кое-

то е правилното решение, 

защото обслужването на 

мрежата излиза по-евтино и 

специалистите винаги са на 

линия при аварии. Предстои 

да подменим осветлението 

на някои улици с LED крушки. 

Работите ли за разви-
тието на туристическата 
инфраструктура?

Ще започна отговора 

си с новостроящия се храм 

„Св. Успение Богородично”. 

Неговото изграждане става 

с помощта на дарения пре-

димно от гражданите, от 

Сурвакарската група и от 

бизнеса. В самото начало 

на мандата ми се срещнах 

с църковното настоятел-

ство и стана ясно, че само 

с парите от даренията на 

хората такова сложно стро-

ителство няма как да бъде 

реализирано. Затова отпра-

вих призиви за съдействие и 

до всички възможни инсти-

туции – Софийската Света 

митрополия, тогавашното 

правителство и Народно 

събрание, по-специално към 

депутатите от нашия край. 

В резултат на цялата тази 

настойчивост и след раз-

говори с част от ръковод-

ството на Синода стана 

обществено достояние, че 

те се ангажират да подкре-

пят градежа. Разбира се, аз 

от своя страна продължавам 

усилията си да подпомагам 

изграждането на „Св. Успе-

ние Богородично” по всички 

възможни начини. Договорил 

съм се с една фирма да из-

върши окабеляването за своя 

сметка, да осигури и монти-

ра дограмата, църковната 

врата.

За съжаление откъм ту-

ристически забележител-

ности не сме богати. Сега 

насочваме усилията си към 

популяризиране на мана-

стира „Св. Спас”, който е 

занемарен през годините и 

неколкократно ограбван. На 

дневен ред е и изграждане на 

път до това свято за нашия 

град място. 

Тук бих искал да споделя, 

че на 17 септември Батанов-

ци чества Ден на града. На 

тази дата през 1974 г. то-

гавашното село е обявено 

за град. Затова празникът 

на светите мъченици Вяра, 

Надежда, Любов и тяхна-

та майка София е двоен за 

местните жители.

Нека да завършим с 
гордостта на Батановци 
– популярната Сурвакарска 
група, с която сте лично 
ангажиран.

Тя е най-голямата и 

най-силната сурвакарска 

група за цялата област и 

е емблема на града ни. Съз-

дадена е през 70-те години 

на миналия век. В нея само 

от Батановци участват 

над 180 човека. Тази година 

в прекрасните сурвакарски 

дни се включиха повече от 

60 деца от града. 

Аз участвам в групата 

повече от 20 г. и в момента 

съм и неин ръководител. Емо-

цията е много силна.

Новостроящият се храм „Св. Успение Богородично“

Участници в Сурвакарската 
група

И тук се строят нови еднофамилни къщи

Снимки авторът

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ
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6-километровото специализирано съоръжение ще се намира в лесопарк „Боровец“ 
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Първото обособено 

трасе за маунтин байк 

в Ямбол ще стане факт 

само месец след като 

бъде подписан договорът 

за изпълнението му. Това 

се разбра по време на 

представянето на идейния 

проект за бъдещото спе-

циализирано съоръжение, 

което ще се намира на 

територията на лесопарк 

„Боровец”.

На пресконференцията 

в сградата на общината 

присъстваха зам.-кметът 

Енчо Керязов, Данаил Ан-

гелов, член на Управител-

ния съвет на Българската 

федерация по колоездене, 

и Александър Хаджиев от 

ръководството на клуб 

„Райдърс Юнайтед“.

Предвидената дължи-

на на скоростното трасе 

за планинско колоездене е 

близо 6 км, като то ще се 

състои от 3 маршрута. 

Първият от тях е кръ-

гов, той ще е обозначен в 

жълто и най-лек, като ще 

е предназначен за ползва-

не от семейства с деца. 

Втората част ще е мар-

кирана в оранжево и ще 

бъде за изкачване. Тя ще 

е подходяща и за трени-

ровъчния процес на про-

фесионални състезатели, 

както и за провеждане на 

шампионати. 

Третият участък ще 

е пистов и в синьо. Ще 

има още зона за спускане, 

маркирана в червено, „рок 

гардън“ (препятствия от 

наредени множество ка-

мъни в различни размери), 

виражи, пъмп и други. 

След изграждането на 

съоръжението ще следват 

етапи за по-нататъшно-

то му модернизиране, за 

да може Ямбол да дома-

кинства държавни и меж-

дународни спортни прояви. 

Според община Ямбол 

това трасе ще бъде един-

ствено по рода си в Бъл-

гария и с него градът ще 

стане още по-привлекате-

лен за спортен туризъм. 

„За нас е изключително 

важно да продължим раз-

витието на колоезденето 

в Ямбол. Ще припомня, че с 

местна фирма вече напра-

вихме пъмп трак писта, 

която се оказа невероят-

но привлекателна за мла-

дите”, подчерта зам.-кме-

тът Енчо Керязов.

Комисия, назначена със 

заповед на министъра на 

културата, е приела рабо-

тата по реставрацията 

на фасадата на Къщата 

на художниците „Верен 

Стамболян” - културна 

ценност с категория „на-

ционално значение“, част 

от Архитектурно-истори-

чески резерват „Старинен 

Пловдив”. 

Строена през втората 

половина на XIX век, сгра-

дата на Джамбаз тепе е 

емблематична за града. Тя 

е двуетажна и симетрич-

на, с внушителни размери, 

със забележителна външна 

и вътрешна декорация. От 

70-те до края на 90-те го-

дини на миналия век е била 

предоставена за творче-

ска база на СБХ и зато-

ва става известна като 

Къщата на художниците. 

През 2001 г. мазилката 

на богато декорираната 

й фасада е подменена с 

нова, но изписването не е 

възстановено. От 2010 г. 

в нея е разположена посто-

янната експозиция с плат-

на на известния местен 

художник Димитър Киров 

- Де Киро.

През 2021 г. Общин-

ски институт „Старинен 

Пловдив“ сключва договор 

с Министерството на 

културата за предоста-

вяне на целева финансова 

подкрепа за извършване на 

консервационно-реставра-

ционни работи на фасада-

та на стойност 101 000 лв. 

След проведена обществе-

на поръчка за изпълнител 

е избрана фирма „Рест-

строй“ ЕООД. Дейности-

те, върнали къща „Верен 

Стамболян” в оригиналния 

й блясък, са извършени от 

екип с ръководител Елена 

Кривошиева по проект на 

Никола Стоянов и са при-

ключени в края на ноември 

миналата година.

Ремонтираната улица 

„Алеко Константинов“ в 

Бургас става простран-

ство за базар и изложения 

на художници и занаятчии. 

Мястото се намира в бли-

зост до площада на кате-

дралния храм „Св. св. Кирил 

и Методий“. Там на откри-

то артистичните общно-

сти ще показват своето 

творчество, съобщиха от 

пресцентъра на местната 

администрация. 20-метро-

вата отсечка в супер цен-

търа на морския град бе 

преобразена изцяло с фи-

нансиране от бюджета на 

община Бургас. Стойност-

та на проекта е 563 хил. лв. 

Вече са отправени по-

кани към Дружеството на 

бургаските художници, Ре-

гионалната камара на за-

наятчиите, филиала на На-

ционалната художествена 

академия и всички частни 

галерии на територията 

на града. Първото арт из-

ложение е планирано за 3 

март. Общината предвиж-

да още на това място ор-

ганизиране на обучителни 

семинари, в които занаят-

чии, художници и препода-

ватели да демонстрират 

интересни и автентични 

техники.

Миналата година в община Тервел са 

възложени обществени поръчки за близо 

3 604 000 лв. Проведените процедури са 

61 и повече от половината за строителни 

дейности, е равносметката на местната 

администрация. През годината строите-

лите са работили на 35 общински обекта, 

финансирани от местния и централния 

бюджет, както и със средства на Евро-

пейския съюз. 

С подкрепата на Оперативната про-

грама „Околна среда 2014 – 2020“ с ресурс 

от 1 131 000 лв. е закрито и рекултиви-

рано старо общинско депо. По Програ-

мата за развитие на селските райони е 

обновен площад „Старият дъб“, изграден 

е Център за социални услуги в с. Безмер, 

спортна площадка в с. Нова Камена, ре-

монтирани са улици и други. След ура-

ганен вятър, причинил големи щети, са 

възстановени покривите на училищните 

сгради в Тервел и Нова Камена, както и 

на кметството в с. Каблешково. С реше-

ния на Министерския съвет са осигуре-

ни средства за укрепване на свлачището 

край с. Войниково.

От община Тервел съобщиха, че е го-

тово конструктивното обследване на 

сградата на бившия комитет на БКП в 

Тервел, която в последните 20 години 

се руши. Целта му е да даде информация 

дали и доколко зданието е годно да бъде 

преустроено в жилищен блок и оценката 

е положителна. Предстои местната ад-

министрация да възложи проектиране за 

преустройството. Паралелно с това се 

търсят възможности за външно финан-

сиране, тъй като строителните работи 

са в обем, който предполага средства, 

надхвърлящи възможностите на общин-

ския бюджет.

Сградата, строена в периода 1982 

- 1983 г., е масивна триетажна със за-

строена площ 831 кв. м на терен от 5700 

кв. м. Общината става неин собственик 

по силата на решение на Министерски 

съвет от 4 декември 2020 г.

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

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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Проектите на шест общини ще се финансират по 

процедурата за използване на геотермалната енергия 

за отопление или за отопление и охлаждане в сгради 

държавна или общинска собственост, финансирана по 

линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия ме-

ханизъм на Европейското икономическо пространство 

2014 – 2021 г. Велинград, Ямбол, Поморие, Бургас, Стрел-

ча и Столичната община ще получат финансиране меж-

ду 200 хил. евро и 400 хил. евро.

Проектът на Велинград е за възобновяема енергия в 

общинската образователна инфраструктура. Ямбол и 

Поморие ще въведат мерки за използване на геотермал-

на енергия за отопление или за отопление и охлаждане 

в две детски градини - „Слънце“ и „Веселушко“. Бургас 

инвестира в ясла №3, Стрелча - в общинско училище, 

а Столичната община - в две детски градини в район 

„Кремиковци“.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Инвестиционна концеп-

ция за изграждане на въгле-

родно неутрална индустри-

ална зона подготвя община 

Габрово. Идеята е да се про-

учат възможностите за про-

изводство на енергия чрез 

фотоволтаици във фабрики 

от Северната индустриал-

на зона на града. Освен това 

ще бъдат извършени техни-

чески одити за постигане 

на проектна готовност за 

енергийно обновяване на 60 

многофамилни жилищни сгра-

ди, както и предварителни 

проучвания за въвеждане на 

енергоефективни мерки в 

публични сгради за достига-

не до енергиен клас „А“.

От местната админи-

страция съобщиха, че ин-

вестиционната концепция 

ще включва икономически, 

правен и инженерен анализ, 

структура и принципи на 

управлението, финансова 

стратегия и пътна карта 

за изпълнение и мониторинг. 

Целта е да се подпомогне 

достъпът до различни из-

точници на финансиране в 

бъдеще както за общински-

те обекти, така и за соб-

ствениците на апартамен-

ти, и за местния бизнес.

Документът трябва да 

бъде готов до есента на 

тази година. Той се разра-

ботва в рамките на проект 

по Европейския механизъм за 

градско развитие (European 

City Facility), за който об-

щина Габрово има подписан 

договор на стойност 60 000 

евро.

Община Перник обяви 

обществена поръчка за 

избор на изпълнител на 

обновяването на Регио-

налния исторически музей. 

Прогнозната стойност е 

250 000 лв. Дейностите 

включват ремонт на по-

крива, чиято конструкция 

е значително компроме-

тирана, и такива за от-

веждане на подпочвени-

те и повърхностни води 

в дъждовната/битовата 

канализация. Предвари-

телно трябва да се про-

вери нивото на дъното на 

шахтата, в която трябва 

да се заустят тръби в 

дъждовната канализация. 

При липса на техническа 

възможност заустването 

може да се извърши и в би-

товата канализация, тъй 

като предполагаемото ко-

личество на подпочвените 

води е незначително.

Завърши първият маща-

бен ремонт от създаването 

на зоопарка в Стара Загора 

през 1957 г. По проекта е 

обновена инфраструкту-

рата на цялата зона на 

зоологическата градина 

в съответствие със съ-

временните стандарти за 

отглеждане на животни и 

повишаване привлекател-

ността му за посетители. 

Преустроени и разширени 

са клетките, поставени са 

нови мрежи и дървени об-

шивки. Изцяло са подменени 

ел. инсталация, канализация 

и водопровод. Изградено е и 

ново съоръжение с обучите-

лен корпус, където ще има 

възможност за работа с 

деца и изнасяне на беседи.

Проектът е изпълнен с 

финансиране от Фонда за 

устойчиви градове в раз-

мер на 4,2 млн. лв., от които 

2,48 млн. лв. са съфинанси-

ране от Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 - 2020“.

Зоопаркът в Стара За-

гора е вторият в страната 

след софийския. На площ от 

70 дка могат да се видят 

над 400 животни от 80 вида 

от почти всички континен-

ти. 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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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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Хибридната конструкция е впечатляваща 
симбиоза между ландшафт, 
инфраструктура и архитектура

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Австралийските ар-

хитекти  от  B rea r le y 

Architects + Urbanists за-

вършиха проекта за нов 

пешеходен мост, който 

свързва китайската про-

винция Дзянсу и Шанхай.

Прекосявайки езерото 

Юанданг, той предста-

влява хибридна конструк-

ция – впечатляваща сим-

биоза между ландшафт, 

инфраструктура и архи-

тектура. И предлага не 

просто възможността 

пешеходците да преми-

нат залива, но и места за 

отдих, за да се насладят 

на безкрайните природни 

гледки.

Архитектите биха 

могли да  проектират 

просто „класическа“ пра-

ва структура, която да 

съкрати пътя за хората. 

Вместо това обаче те 

залагат на вълнообраз-

на форма, наподобяваща 

змия, която си играе с 

формите, материалите 

и функционалността, за 

да предложи неповторимо 

преживяване. От Brearley 

Architects + Urbanists при-

знават, че за дизайна на 

моста са се вдъхновили 

от традиционни мотиви, 

присъстващи в китайска-

та митология.

Дължината на съоръ-

жението е 586 метра, а 

в най-широките си части 

достига 6 метра, разпре-

делени в 3 ленти. Едната 

е за велосипедисти, вто-

рата – за пешеходци, а в 

третата са зелени зони с 

храсти и дървета. Малки-

те растителни оазиси за-

едно с местата за отдих 

целят да създадат впе-

чатлението за плаваща 

градина.

В центъра на моста - 

в най-широката му част, 

е изграден специално про-

ектиран павилион. Арт 

скулптурата с форма на 

перфорирана и „намачка-

на“ метална конструкция 

изпълнява ролята на дет-

ска площадка. Покрита е 

с фина ламарина с орга-

нични форми, отразяващи 

експеримента на архите-

ктите в областта на съ-

временното математиче-

ско моделиране.

Не само сградите могат 

да получат повече използваемо 

пространство чрез разшире-

ния, но и мостовете. В Мант ла 

Жоли, северозападно от Париж, 

Dietmar Feichtinger Architectes 

добавя към съоръжението над р. 

Сена нова зона за пешеходци и 

велосипедисти.

Така население от 45 000 

души прави важна стъпка в пре-

откриването на крайречните 

брегове като места за разходка 

и почивка. 

Конструкцията е положена 

през р. Сена върху две опори и се 

държи от стоманени диагонални 

конзоли на двата бетонни стъл-

ба на Pont Neuf. Стоманените 

колони са оформени от метални 

листове с променливо напречно 

сечение. Хоризонталните връзки 

поемат силите на опън, създаде-

ни от перваза. Извит трапецо-

виден кух носач от стомана ми-

нава покрай мостовата палуба. 

Подобно на ребрата на гръб-

начния стълб, на разстояние от 

3 м са закрепени конзоли с Т-об-

разно сечение. Архитектите са 

създали разлика в нивата между 

пешеходната и велосипедната 

алея, която образува пейка за 

сядане. Точно по средата над 

реката двете палуби се припо-

криват. Тук мостовата, която е 

покрита с тропическо дърво би-

линга, се разширява, за да пред-

ложи на минувачите гледка към 

водата и бреговете.

Плановете за екокурорта 

Qanat Hotel предвиждат изграж-

дането на хотел на крайбрежна 

пустинна ивица в Югоизточен 

Иран. Освен че се фокусира върху 

екологичните строителни прак-

тики, архитектът Марго Красо-

йевич отдава голямо значение на 

зачитането на културното на-

следство на региона.

Мястото е в близост до съ-

ществуващ канат (древна систе-

ма за добиване на вода, при която 

подземна мрежа от тунели събира 

инфилтрираната вода и после из-

ползва гравитацията, за да я дос-

тави до мястото, където хората 

ще я ползват), и това ще е функ-

ция, която ще залегне в основата 

на сградата. В случая водата ще 

тече под хотела и ще помага за 

естественото охлаждане в пу-

стинната жега – без типичното 

изпарение, което произтича на 

повърхността.

Qanat Hotel ще разчита и на 

вятърна, и на слънчева енергия, и 

на водоносните хоризонти, почи-

тайки традиционното персийско 

строителство, като същевремен-

но ще обслужва ново поколение 

посетители. Голям навес ще бъде 

окачен над атриумния басейн. Той 

ще е гъвкав и ще се движи според 

пустинния вятър, но достатъчно 

стабилен, за да изпълнява двойна 

задача: събиране на слънчева енер-

гия и кондензация. Водата ще се 

влива в него отдолу.

Стаите ще са частично под 

нивото на земята, за да се под-

държат по-ниски температури.

Екип от отдела за цифрови 

строителни технологии (DBT) към 

Университета в Цюрих (ETH Zurich) 

и компанията за възобновяема из-

олация FenX създадоха 3D принти-

рана пяна като алтернатива на 

бетона.

Иновативният материал е 

направен от рециклирани отпа-

дъци и може да бъде отпечатан 

в уникални форми. Според екипа 

получените минерални композит-

ни елементи могат да спестят 

до 70% бетон, по-леки са и имат 

подобрени изолационни свойства. 

Изобретателите представят про-

тотипния материал като следващ 

геометрията на оребрена плоча с 

размери 2х1,3 м с точкови опори 

във всеки ъгъл. Всички парчета от 

пяна са произведени с помощта на 

роботизирана ръка, след което се 

поставят мануално в дървен ко-

фраж преди отливане на бетона, 

армиран с влакна (UHPFRC).

След втвърдяване кофражът се 

отстранява от прототипа и кон-

структивният строителен еле-

мент е завършен.

Този нов подход е предвиден да 

повлияе значително на отговорно-

то и устойчиво потребление на 

ресурси и енергия в строителната 

индустрия. Формите от пяна мо-

гат да се използват като приложе-

ния, които остават на място, или 

да бъдат премахнати и рецикли-

рани за принтиране в следващия 

кофраж.
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Какво е луксът днес – това е 

въпросът, на който изложители, 

дизайнери и трендмейкъри ще се 

опитат да отговорят на мартен-

ското издание на Maison et Objet. 

Най-голямото френско изложение 

за обзавеждане прави констата-

ция, че светът на скъпите пред-

мети преминава през кризата без 

много сътресения. Организато-

рите на салона обявиха, че целта 

им е да анализират именно този 

феномен и да проследят новите 

стратегии, които привличат кли-

ентите.

Двата фокуса са Uber Luxe – 

който обхваща проекти, съчета-

ващи ръчния труд и майсторство-

то на ниво висша мода с високите 

технологии, и Lux Populis – включ-

ващ теми от поп културата и со-

циалните медии.

„Uber Luxe би могъл да се обяс-

ни с желанието в несигурната 

епоха да се докоснем, а защо не 

и да се обградим със скъпоценни, 

виртуозно изработени изклю-

чителни предмети. Здравната 

криза изостри инстинктите ни, 

позволи ни да преосмислим при-

оритетите си, показа ни друга 

гледна точка - животът от да-

деност се превърна в ценност. 

Виждаме красивото и го поже-

лаваме. Търсим уникалното, раз-

личното, ръчно изработеното. 

Новите технологии допълнител-

но разчупват границите на въз-

можното, предлагайки ни все по-

изискани и ювелирни изработки. 

Немислимото вчера се превръща 

в реалност днес“, обясняват ку-

раторите на изложението. 

Посетителите ще могат да 

видят не само последните про-

изведения на именити дизайнери, 

но и да присъстват на много въл-

нуващи събития, като: предста-

вянето на  The Invisible Collection, 

онлайн платформа за дизайн с фо-

кус върху млади таланти; инста-

лацията Moss Garden of Resonating 

Microcosms, преплитаща природа-

та с новите технологии; и раз-

нообразни лекции, конференции, 

срещи с водещи интериорни спе-

циалисти.

Традиционната изложба „Изгря-

ващи таланти“ ще бъде посвете-

на на младите японски дизайнери. 

Жури, съставено от изявени про-

фесионалисти, като Кенго Кума, 

Норико Кауаками и други, е селек-

тирало участниците с желанието 

да представи най-добрите прак-

тики от Страната на изгряващо-

то слънце и тенденциите в разви-

тието на сектора.

„Биофилен дизайн“ е 

плашеща фраза – звучи 

претенциозно, сякаш се 

нуждаем от специални по-

знания, за да я разберем. 

Всъщност тази интери-

орна концепция, която в 

момента е световен хит, е 

доста проста и повечето 

дизайнери в света я при-

лагат в домове, хотели и 

офис пространства. Ясно 

е и защо: след принудител-

ния карантинен период у 

дома и превръщането на 

апартамента отчасти в 

офис жаждата за близост 

с природата, която е гене-

тично кодирана в човека, е 

все по-голяма.

Проф. Едуард Уилсън, кой-

то е автор на концепцията,  

я обяснява и като „вътрешно 

осъзната емоционална свър-

заност на хората с другите 

живи организми“. 

И тъй като днес т.нар. 

естествено местообита-

ние представлява до голяма 

степен изкуствено изграде-

ната среда, в която прекар-

ваме 90% от времето си, се 

предполага, че би трябвало 

тя да ни гарантира и  почив-

ка от съвременния значител-

но натоварен и стресиращ 

начин живот. В този смисъл 

биофилният дизайн се стре-

ми да задоволи вродената 

потребност за контакт с 

природата в сгради и гра-

дове.

За целта е нужно да бъ-

дат изпълнени конкретни 

условия, фокусирани върху 

определени аспекти на 

природата. Основните 

елементи включват из-

ползването на естест-

вени материали, естест-

вена светлина, богата 

растителност и гледки 

към открити простран-

ства. Земната палитра, 

органичните форми на 

мебелите, картините с 

пейзажи и фототапети 

в същия стил са в номен-

клатурата на дизайна. 

Дървени подове и кили-

ми с флорални мотиви са 

основни инструменти за 

постигането на биофилия и 

реализацията на интериор, 

който резонира с вътрешна-

та ни природа.

Група ентусиасти от 

Филипините са намерили 

начин да превръщат яй-

чените черупки в облицо-

въчни плочки. Идеята им 

е хрумнала, след като се 

запознали с американско 

проучване, според което 

всяка година над 8,5 мили-

она тона черупки отиват 

на депата за отпадъци. 

Фирмата се е нарекла 

Nature Squared и работи 

още с миди и пера. От 

тях младежите създа-

ват архитектурни проду-

кти. Неотдавна главният 

„иноватор“ Илейн Ян Линг 

представи Carrele – колек-

ция от плочки на базата 

на яйчения отпадък в раз-

лични цветове и форми.

Той обяснява, че че-

рупките са съставени 

предимно от калций, кой-

то е добър „строителен 

материал“. За да се добие 

достатъчно голямо коли-

чество, фирмата е подпи-

сала договори с местни 

пекарни и кухни. 

Процесът на производ-

ство започва с трошене 

на суровината до размери 

на пясък – около 3 мм. Това 

създава материал с „пет-

нист“ вид. След като се 

комбинират със свързващ 

агент, плочките се офор-

мят на квадрати, право-

ъгълници и триъгълници 

с различни размери и се 

Най-голямото френско изложение за обзавеждане прави 
констатация, че светът на скъпите предмети преминава 
през кризата без много сътресения

оставят да се втвърдят 

при стайна температура.

Композитът придо-

бива различни цветове в 

зависимост от обработ-

ката. За земни неутрал-

ни цветове плочките се 

„препичат“, за да се полу-

чат нюанси, вариращи от 

кремаво до тъмнокафяво. 

В други случаи се добавя 

някакъв пигмент. Черупки-

те на яйцата абсорбират 

добре оцветителите и в 

момента екипът експе-

риментира с естестве-

ни багрила, включително 

индиго, хлорофилин и др. 

Те се добавят към сме-

ста преди изсушаване, за 

да се създадат наситени 

сини, зелени и розови от-

тенъци.



23АКЦЕНТИпетък, 11 февруари 2022 Ñòðîèòåë

В следващия брой очаквайте

КСБ - АНАЛИЗИ НКСВСТРОИТЕЛ

Никита Набатов – 
строителят на 
електроцентрали, 
на 90 г.

Иво Тодоров, 
управител на 
„Технобиомед“ 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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Научнофантастичният епос „Дюн“ 

води класацията за тазгодишните на-

гради на Британската академия за фил-

мово и телевизионно изкуство (БАФТА). 

Блокбъстърът на Дени Вилньов, в който 

играе звезден актьорски състав, включ-

ващ Тимъти Шаламе и Зендая, получи 

11 номинации, сред които за най-добър 

филм, за адаптиран сценарий, за музи-

ка, както и в техническите категории 

– монтаж, специални визуални ефекти, 

кинематография, звук, дизайн на костю-

ми, грим и прически, дизайн на продукция 

и кастинг.

Готическият уестърн с Бенедикт 

Къмбърбач „Силата на кучето“, в който 

популярният актьор изпълнява ролята 

на заплашителен каубой, е с осем но-

минации. Тази продукция също ще се 

състезава за най-добър филм, като в 

същата категория са класирани още 

„Белфаст“, „Не поглеждай нагоре“ и 

„Лакрицова пица“. 

„Белфаст“ на сър Кенет Брана е 

черно-бял разказ за детството му в 

Северна Ирландия. Той е с общо шест 

номинации. Последният филм с Даниел 

Крейг като агент Бонд „Смъртта може 

да почака“ се бори в пет категории, 

включително за най-добър британски 

филм.

Лейди Гага е сред номинираните за 

най-добра актриса в „Домът на Гучи“, 

където играе Патриция Реджани. В 

тази категория тя се конкурира с Ала-

на Хайм за ролята й в „Лакрицова пица“, 

Емилия Джоунс за „Кода“, Ренате Реинс-

ве за „Най-лошият човек в света“, Джо-

ана Сканлан за „След любовта“ и Теса 

Томпсън за Passing.

За „Най-добър актьор“ са номинира-

ни Адил Акхтар за „Али и Ава“, Махер-

шала Али за „Лебедова песен“, Бенедикт 

Къмбърбач за „Силата на кучето“, Ле-

онардо ди Каприо за „Не поглеждай наго-

ре“, Стивън Греъм за „Точка на кипене“ и 

Уил Смит за „Крал Ричърд“.

Статуетките на побе-

дителите ще бъдат връче-

ни на официална церемония 

в центъра на Лондон на 13 

март. Водещите на на-

градите БАФТА ще са Ей 

Джей Одуду и Том Алън.

Научнофантастичният епос се състезава за най-добър филм със „Силата 
на кучето“, „Белфаст“, „Не поглеждай нагоре“ и „Лакрицова пица“

На 31 март ще се състои първият голям концерт за 

годината на супер групата „Фондацията“, а и след нача-

лото на пандемията. Шоуто, озаглавено „Големите БГ рок 

гласове”, ще се състои в Зала 1 на Националния дворец на 

културата. Любимите музиканти на различни поколения – 

Дони, Иван Лечев, Кирил Маричков, Славчо Николов и Венко 

Поромански, обявиха, че подготвят по-различна програма, 

в която няма да липсват и неочаквани комбинации между 

гласовете им. Освен „великолепната петорка” на сцената 

ще се качат Наско от Б.Т.Р. и Звезди от „Ахат”. В концерта 

ще се включат още и тримата финалисти от отбора на 

Мастър Иван Лечев от „Гласът на България” – Борис, Рая 

и Иван. На 31 март „Фондацията“ дава заявка да изпълни 

едни от най-хубавите и любими българи песни.

Проектът „Големите БГ рок гласове” се появи през ля-

тото на миналата година и зарадва феновете с концерти 

на големите открити сцени в много градове в България. 

Идеята е към петимата доказани музиканти да се присъ-

единяват най-мощните и завладяващи рок гласове.

От 28 януари до 29 

май посетителите на 

Долен Белведере в ав-

стрийската столица Ви-

ена могат да разгледат 

изложбата „Дали – Фройд. 

Обсесия”, която е посве-

тена на влиянието на ба-

щата на психоанализата 

върху творчеството на 

ексцентричния испански 

художник. Експозицията 

проследява хронологично 

творчеството на Дали от 

момента, в който той от-

крива Фройд за себе си, до 

тяхното запознанство в 

Лондон. Подбрани са близо 

100 картини, рисунки, пред-

мети, фотографии, филми, 

книги, спи-

сания, пис-

ма и други 

документи. 

Изложбата 

представя 

и  сложни-

те семейни 

отношения, 

о тр а з е н и 

в неговото 

изкуство. 

Х а р а к -

т е рн и  з а 

скандалния испанец са 

картините, където той 

използва двойни изобра-

жения. В зависимост от 

фокуса там могат да се 

видят различни мотиви. 

Една от най-известните 

негови творби с двойно 

изображение, която също 

е включена в експозиция-

та, е „Лебеди, отразени в 

слонове“ (1937). Тази кар-

тина използва елемента 

на отражение в езерото, 

като нарисуваните лебе-

ди виждат себе си като 

слонове, което засилва 

двойния образ и илюзия-

та, типична за творбите 

на сюрреализма.

Лебеди, отразени в слонове © Salvador Dali, 
Fundacio Gala-Salvador Dali /Bildrecht, Wien 2022/ 

Снимка: Robert Bayer, Bildpunkt

Дюн

Силата на кучето Белфаст

Не поглеждай нагоре

Лакрицова пица

Мониторинг на сключените 
договори по обявени обществени 
поръчки в сектор „Строителство“ – 
годишен доклад 2021

На 11 февруари, точно 

навреме за Деня на влюбени-

те, Дженифър Лопес, Малума 

и номинираният за „Оскар“ 

Оуен Уилсън ни предлагат 

едно по-различно романтич-

но преживяване на празника 

с „Омъжи се за мен“. Трога-

телна модерна приказка за 

любовта, която може да срещнеш там, където най-малко 

очакваш – а защо не и в многомилионна публика, която чака 

да стане свидетел на сватбата ти с някой друг. Филмът е 

решен в най-добрите традиции на романтичните комедии, 

като класиките в жанра „Римска ваканция“ и „Нотинг Хил“.

„Омъжи се за мен“ разказва за музикалната звезда Кат 

Валдес (Лопес), която навръх сватбата си научава, че годе-

никът й – новоизгряващата сензация Бастиан (Малума), й 

изневерява с нейната асистентка. Преосмисляйки живота 

си и любовта, Кат взима импулсивното решение да се омъжи 

за напълно случаен човек – учителя по математика Чарли 

Гилбърт (Уилсън). Но това, което започва като неразумна 

реакция, скоро се превръща в неочаквана любов, противно 

на всички пречки.
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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.


