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В. „Строител“

Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) ще трябва 

да изпълни около 50% повече 

строителни дейности през 

2022 г. Това съобщи вицепре-

миерът и министър на реги-

оналното развитие и благо-

устройството в първото си 

интервю за в. „Строител“. В 

него той представи основни-

те цели пред МРРБ в крат-

косрочен и дългосрочен план. 

„Трябва да продължим приори-

тетните обекти, които вече 

са започнати - магистралите 

„Хемус“, „Европа“ и „Струма“. 

Също така да стартираме 

новото проектиране на АМ 

„Черно море“, на АМ „Рила“ и 

изграждането на аутобана 

„Русе - Велико Търново“. Туне-

лът под Шипка като финален 

етап на обхода на Габрово и 

първи пробив между север и 

юг през Стара планина - това 

са основните задачи, по които 

ще работим“, изтъкна той.

Вицепремиерът коментира 

и редица актуални теми, ка-

саещи строителния сектор, 

законодателството, подобря-

ването на строително-инвес-

тиционния процес, както и 

взаимодействието с КСБ. 

„КСБ е естествен парт-

ньор на МРРБ в оптимизиране 

не само на законовата база, 

но и за осъвременяването на 

редица наредби, част от кои-

то са много остарели. Ще 

съм благодарен, ако Камара-

та със своя експертен потен-

циал участва във всички нови 

работни групи, които ще са 

както по ЗУТ, така и по тех-

ническите наредби“, посочи 

той.

Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов:

През 2022 г. за АПИ са заложени  50% повече строителни дейности 
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Мирослав Еленков

Представители на лозаро-винарския 

сектор отбелязаха празника Трифон Заре-

зан край село Еленово, община Нова Заго-

ра, където бе направено традиционното 

зарязване на лозето. В събитието, което 

се проведе в масива на винарна „Едоардо 

Миролио“, се включиха Ива Митева, зам.-

председател на 47-ото Народно събрание, 

Борис Михайлов, изп. директор на Държа-

вен фонд „Земеделие“, и Владимир Атана-

сов, зам. изпълнителен директор на ДФЗ, 

кметът на Сливен Стефан Радев, зам. 

областният управител на Сливен Пепа 

Генчева, Йордан Чорбаджийски, председа-

тел на Националната лозаро-винарска ка-

мара, и Едоардо Миролио, собственик на 

едноименната винарна. В тържествения 

ритуал участваха и проф. Пламен Моллов, 

ректор на Университета по хранителни 

технологии - Пловдив, и Мариана Кукуше-

ва, председател на Федерацията на хле-

барите и сладкарите в България

Ива Митева пожела на всички лоза-

ри и винари успешна година и „виното 

да бъде по-пивко, по-лудо, така както е 

любовта“, а Едоардо Миролио и Стефан 

Радев се обърнаха към тях с думите: „На 

добър час!”

Йордан Чорбаджийски коментира, че 

предстои неизбежно поскъпване на бъл-

гарските вина заради повишените цени 

на енергоносителите, а най-належащ е 

проблемът със субсидиите на гроздопро-

изводителите. „Трябва да се намери меха-

низъм, с който да се подпомогнат лозари-

те, защото субсидиите, които получават 

те в момента, са колкото за декар паси-

ще – 15 евро“, изтъкна Чорбаджийски. 

Празникът продължи с тържествен 

водосвет, отслужен от Старозагорския 

митрополит Киприян, и фолклорна про-

грама.

  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...“

22 февруари
Инж. Михаил Драганов, председател на ОП на КСБ – Разград

23 февруари
Инж. Любомир Келчев, член на ОблС на ОП на КСБ – Пазарджик

Снимки авторът

Десислава Бакърджиева 

Народното събрание 

прие на първо и второ чете-

не в един ден промени в За-

кона за регистър БУЛСТАТ. 

Измененията предвиждат 

личните данни, които слу-

жат за идентификация, да 

се вписват в регистъра, 

но да не бъдат публично 

достъпни. Такива са ЕГН, 

личен номер на чужденеца 

или друг идентификационен 

номер, достъпът до които 

ще се регистрира и ще изисква иденти-

фикация на заявителя чрез квалифициран 

електронен подпис или цифров сертифи-

кат.

Въвежда се изискване Агенцията по 

вписванията (АВ) да осигурява отдалечен 

достъп до публичната част по интернет 

и чрез автоматизирано подаване на данни 

за вписаните обстоятелства. Създават 

се условия и ред за достъп в регистъра 

до непублични данни. Предвидено е задъл-

жение за АВ да обезпечи техническото 

прилагане на законодателните промени, 

а на вписаните лица се вменява отговор-

ността да заявят адрес за кореспонден-

ция, когато такъв не е посочен, както и 

да обявят интернет страница, ако имат 

такава.

Националната система за оцен-

ка на професионалните компетенции 

MyCompetence вече се използва от над 

30 000 потребители, съобщиха от Ми-

нистерството на труда и социалната 

политика. Тя предоставя стандарти за 

знанията и уменията, необходими за за-

емането на над 500 длъжности в 25 ико-

номически сектора, онлайн инструменти 

за оценка на компетенции, анализ и оцен-

ка на длъжности, академия с електронни 

обучения и др.

О с н о в н и т е  п о т р е б и т е л и  н а 

MyCompetence са предприятия, мени-

джъри и специалисти по управление на 

човешките ресурси, институции, имащи 

отношение към пазара на труда, училища, 

университети, работещи, центрове за 

професионално обучение, заети, безра-

ботни, студени и ученици. От МТСП ин-

формират, че в електронната платформа 

до момента са регистрирани 510 пред-

приятия. Направени са 20 032 тестове 

за оценка на компетенциите, близо 13 500 

души са се записали за електронни обу-

чения.
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Десислава Бакърджиева

Министър-председателят Кирил Петков 

и вицепремиерът Асен Василев са обсъдили 

с представители на Европейската банка 

за възстановяване и развитие (ЕБВР) и на 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) 

стратегическите инфраструктурни про-

екти на правителството в сферата на 

транспорта и енергетиката. От пресцен-

търа на Министерския съвет съобщиха, че 

е дискутирана възможността тези важни 

проекти да бъдат реализирани със съдей-

ствието и по правилата на международни-

те финансови институции във възможно 

най-кратки срокове и в условия на макси-

мална прозрачност. 

На срещата е коментирано и наме-

рението на правителството да бъдат 

привлечени млади образовани българи от 

страната и от чужбина, които да пренесат 

международния опит и добри практики на 

работа при реализирането на проектите, 

заложени в програмата на кабинета.

Емил Христов

„DiscoverEU предос-

тавя възможност на мла-

дежите от държавите 

членки на ЕС да пътуват 

безплатно в Европа, да 

изследват нейното раз-

нообразие, да изучават 

европейското културно 

наследство и история и 

да се свържат с хора от 

целия континент“. Това 

заяви Мария Габриел, ев-

рокомисар по иновациите, 

научните изследвания, 

културата, образование-

то и младежта, по време 

на съвместен онлайн бри-

финг със Сабине Верхайен, 

председател на Комисия-

та по образование и кул-

тура в Европейския парла-

мент.

„Имаме добра новина 

за 18-годишните в Евро-

па. До този момент от 

съществуването на про-

грамата са кандидат-

ствали 600 000 младежи и 

са получени 130 000 карти 

за пътуване. През 2022 г. 

увеличаваме броя на без-

платните карти и ще да-

дем възможност на 70 000 

младежи да придобият 

опит, умения и достъп до 

нови култури“, каза евроко-

мисар Габриел. 

Тя уточни, че са пред-

видени две покани за пред-

ставяне на кандидатури 

– едната през април, а 

другата – през октомври, 

като на всеки кръг ще се 

предоставят по 35 000 

билета. Новост е при-

съединяването на шест 

държави към DiscoverEU 

– Исландия, Норвегия, Лих-

тенщайн, Сърбия, Северна 

Македония и Турция. Мла-

дежите от тези страни 

ще могат да представят 

кандидатури през април, 

а всички получили карти 

ще могат да пътуват и 

до ново включилите се 

държави. Тези, които ще 

разполагат с билет, ще 

имат право и на карта за 

отстъпки в местата за 

настаняване, за културни 

дейности, публичен транс-

порт. 

Мария Габриел отбеля-

за, че с цел споделяне на 

опит между участници-

те в инициативата през 

март е стартирала плат-

форма „Срещи“ на Евро-

пейския младежки портал, 

които ще бъдат органи-

зирани от националните 

агенции по програма „Ера-

зъм +“.

На въпрос на прокури-

ста и главен редактор на 

в. „Строител“ Ренета Ни-

колова дали до DiscoverEU 

ще имат достъп и мла-

дежите с по-малко въз-

можности, еврокомисар 

Габриел  отговори,  че 

включването им е сред 

приоритетите на про-

грамата „Еразъм +“. „Ние 

предлагаме нашата под-

крепа особено към младе-

жите с по-малко възмож-

ности, за да могат да се 

почувстват и те равни 

със своите връстници“, 

поясни тя. Мария Габриел 

добави, че се предвижда 

те да имат право на един 

или повече придружители. 

Десислава Бакърджиева 

Министерството на регионалното раз-

витие и благоустройството (МРРБ) ще 

връчи за шести път Европейски етикет за 

иновации и добро управление на български об-

щини. Присъждането на приза се осъщест-

вява от МРРБ в партньорство с Национал-

ното сдружение на общините в Република 

България. До 10 юни всички общини, които 

прилагат в работата си 12-те принципа за 

добро демократично управление, могат да 

кандидатстват. Те са: честно провеждане 

на избори, представителност и граждан-

ско участие, отзивчивост, ефикасност и 

ефективност, откритост и прозрачност, 

върховенство на закона, етично поведение, 

компетентност и капацитет, иновации и 

отвореност за промени, устойчивост и дъл-

госрочна ориентация, стабилно финансово 

управление, човешки права, културно разно-

образие и социално единство, отчетност.

Инициативата е в изпълнение на Стра-

тегията за иновации и добро управление на 

местно ниво на Съвета на Европа. В Бълга-

рия тя се прилага успешно повече от двана-

десет години. Призът се връчва за период от 

две години на местни власти.

Снимка авторът
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Първите обществени съве-

ти за обсъждане на Националния 

план за възстановяване и устой-

чивост (НПВУ) се проведоха на 

11 февруари в Министерството 

на финансите. По инициатива на 

вицепремиера по еврофондовете 

и министър на финансите Асен 

Василев в две последователни 

дискусии с представители на 

заинтересованите страни бяха 

обсъдени проектите в области-

те „Транспорт“, „Здравеопазва-

не“ и „Енергетика“, като обсъж-

данията бяха излъчени на живо в 

Youtube и Facebook.

„Предали сме на Европейска-

та комисия новите предложе-

ния по НПВУ. Целта на нашите 

дискусии е да видим къде може 

да има подобрения на проекти-

те и да прегледаме реформите, 

които са заложени, защото по 

Плана не получаваме пари, до-

като не направим реформите“, 

заяви Василев. Той добави, че 

срокът за одобрение от ЕК е 2 

- 3 седмици, като подготовката 

на проектите може да започне 

предварително, защото част от 

тези решения вече са закъснели. 

От Министерството на 

транспорта и съобщенията 

представиха подготвените 

проекти в последната версия на 

НПВУ. Четири от тях са свърза-

ни с модернизиране на жп транс-

порта – за покупка на влакове 

и локомотиви. Други два нови 

проекта са за изграждане на ин-

термодален терминал в Север-

на България и за построяване на 

три станции по третата линия 

на Софийското метро.

От Министерството на 

здравеопазването разясниха 

шестте проекта, които са на-

сочени към развитието и мо-

дернизирането на медицинската 

Парламентът прие на второ четене 

законопроекта за изменение и допълнение 

на Закона за електронно управление (ЗЕУ) 

за създаване на Министерство на елек-

тронното управление. Предстои издаване 

на указ на президента Румен Радев за об-

народването на ЗЕУ в Държавен вестник. 

Законът влиза в сила от деня на неговото 

публикуване. 

„Ще изграждаме нова визия на рабо-

тещо електронно управление на съвсем 

различно политическо ниво. В наше лице 

има политическо лидерство за въвежда-

нето и ефективното осъществяване на 

политиката на е-управление в България. 

От тук нататък отговорността е голяма, 

очакванията са огромни, вярвам, че ще ги 

оправдаем. Предстои много работа и се 

надявам в рамките на 2022 г. да имаме до-

бри резултати, с които да се похвалим“, е 

заявил министърът на електронното упра-

вление Божидар Божанов след гласуването 

на закона.

С приетите от депутатите изменения 

и допълнения на ЗЕУ се закрива Държавна 

агенция „Електронно управление“ към МС, 

като всички правомощия се възлагат на 

министъра на електронното управление.

На редовното си засе-

дание Министерският съ-

вет (МС) одобри промени 

в Оперативна програма 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 

– 2020“. От правител-

ствената информацион-

на служба обясниха, че 

изменението предвижда 

част от дейностите по 

проект за изграждане на 

жп линията Волуяк – Дра-

гоман да бъдат финанси-

рани по Програма „Транс-

портна свързаност 2021 

– 2027“. „Това ще осигури 

възможност за успешно-

то изпълнение на 35-кило-

метровия участък от же-

лезопътната магистрала 

до границата с Република 

Сърбия“, поясняват от 

МС.

Към Програма „Транс-

портна свързаност“ се 

прехвърля и проект за 

внедряване на интегри-

рана информационна сис-

тема за управление на 

операции при бедствия 

и аварии в българските 

териториални води на 

Черно море. В обхвата му 

е включено закупуването 

на специализиран кораб за 

търсене и спасяванe, и за 

реакция при комбинирани 

инциденти в морските 

пространства на Бълга-

рия (пожари, замърсява-

ния и др.).

диагностика, болничната, спеш-

ната и психиатричната помощ и 

на здравно-социални услуги.

Министърът на енергетика-

та Александър Николов предста-

ви включените проекти в Плана 

в областта, като подчерта, 

че те са част от дългосрочна 

стратегия, която ще бъде пред-

ставена през март. По думите 

му от предишния вариант на 

НПВУ отпада строителството 

на паро-газова централа. Вмес-

то това се предвижда изграж-

дане на инсталация на батерии 

с мощност 6000 MWh, инфра-

структура за нея и финансиране 

на геофизични проучвания в 6 ре-

гиона за изграждане на геотер-

мални централи.

Вицепремиерът Асен Васи-

лев предложи да се проведат и 

отделни срещи в отговорните 

министерства, за да се преци-

зират част от дейностите по 

проектите, включени в Плана.
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Със заповед на 

п р е м и е р а  Ки р и л 

Петков за зам.-ми-

нистър на регио-

налното развитие и 

благоустройството 

е назначен Стефан 

Аспарухов. Той е до-

цент в Университе-

та по архитектура, 

строителство и ге-

одезия. От 2009 г. до момента е работил като 

архитект-проектант и консултант в сфера-

та на строителството. В периода 2016 г. - 

февруари 2020 г. е главен архитект на община 

Елин Пелин. Висшето си образование получава 

в УАСГ. Притежава и магистърска степен по 

икономика от УНСС.

В интервю за в. „Строител“ вицепреми-

ерът и министър на регионалното развитие 

и благоустройството Гроздан Караджов съ-

общи за първи път, че новият зам.-министър 

ще отговаря по въпросите на ЗУТ, жилищ-

ната политика и строителството, както и 

за дигитализацията на сектора. „Основните 

задачи, с които ще бъде натоварен зам.-ми-

нистърът, ще са да проведе работни групи 

по основните промени в ЗУТ, по дигитализа-

цията и опростяване на административните 

процедури в инвестиционния процес“, заяви 

той.

Приходите от електронни 

винетки и тол за 2021 г. са над 

452,5 млн. лв., съобщиха от Ми-

нистерството на регионалното 

развитие и благоустройството 

(МРРБ). Издръжката на Нацио-

налното тол управление (НТУ) 

е била малко над 84,4 млн. лв. 

„Данните доказват, че НТУ не 

работи на загуба. Приходите 

постъпват в държавния бюджет 

и по силата на европейското и 

българското законодателство 

се инвестират единствено за 

поддръжка и изграждане на ре-

публиканската пътна мрежа“, 

посочват от ведомството.

Екипът на МРРБ подготвя 

нормативни промени, които да 

разрешат проблемите с грешки 

при въвеждане на данни в е-ви-

нетките и в тол таксуването. 

Освен това на базата на заклю-

ченията от възложената пълна 

ревизия от МРРБ на дейността 

на тол системата от създава-

нето й до 31 декември 2021 г. 

също ще бъдат предложени про-

мени за подобряване на работа-

та й.

Прогнозната стойност на търга е над 41 млн. лв.
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) стартира 

открита обществена поръч-

ка за поддържането на 56 км 

от автомагистрала „Стру-

ма“. Участъкът преминава 

през територията на об-

ластните пътни управления 

София, Перник и Кюстендил 

и е от км. 0 – при връзката 

със Софийския околовръстен 

път, до тунел „Блатино“ (км. 

56+170) в област Кюстен-

дил. Прогнозната стойност 

на търга е 41 018 177,50 лв. 

без ДДС, а срокът на дого-

вора ще е 3 години. От АПИ 

съобщиха, че дейностите в 

обхвата на процедурата ще 

се финансират от държавния 

бюджет и в съответствие с 

разчетените в бюджета на 

Агенцията средства за вся-

ка година.

Изпълнителят ще осигу-

рява дейностите по поддър-

жането на участъка от ма-

гистралата – текущо, зимно 

и ремонтно-възстановител-

ни работи при аварийни си-

туации. В текущия ремонт е 

предвидено отстраняване на 

отделни повреди по пътното 

платно, възстановяване на 

разрушени отводнителни съ-

оръжения, запълване на фуги, 

укрепване на откоси, профи-

лиране и оформяне на бан-

кети, почистване на малки 

свлачища, срутища и наноси 

и др. Заложените гаранцион-

ни срокове на изпълняваните 

работи са: за ръчно изкърп-

ване на единични дупки и 

деформации в настилката 

с плътна асфалтобетоно-

ва смес – шест месеца; за 

машинно изкърпване на еди-

нични дупки и деформации на 

настилката с плътна асфал-

тобетонова смес –2 г.; за 

машинно полагане на плътна 

асфалтобетонова смес – 3 г. 

В поръчката са заложени из-

исквания за осигуряване на 

качество на изпълнението 

и приемане на извършената 

работа на база лабораторни 

измервания от сертифицира-

на лаборатория. 

Обществената поръчка 

ще се възложи въз основа на 

икономически най-изгодната 

оферта. Срокът за подаване 

на документи по открита-

та процедура е до 14 март 

включително. Действащият 

в момента договор за под-

държане на 56-километровия 

участък изтича на 28 февру-

ари тази година. За да оси-

гури поддържането на тра-

сето от автомагистралата 

до избора на нов изпълнител 

за следващите три години, 

АПИ публикува поръчка по 

реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от 

ЗОП - събиране на оферти с 

обява. Срокът за изпълнение 

по реда на тази разпоредба 

от ЗОП ще бъде пет месеца, 

а прогнозната стойност е 

269 999 лв. без ДДС. Сумата 

е определена на базата на 

ограничения обем от дейнос-

ти, които ще се възлагат до 

сключването на 3-годишния 

договор по обявената от-

крита процедура. Офертите 

могат да се подават до 21 

февруари.
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През март предстои обявяване на 
над 100 обществени поръчки за 
основни ремонти на пътища

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

Ренета Николова

Г-н Караджов, в нача-
лото на първото Ви ин-
тервю за в. „Строител“ 
приемете поздрави от 
КСБ, Съвета на директо-
рите на в. „Строител“ 
и екипа на изданието за 
назначаването Ви за ви-
цепремиер и министър на 
регионалното развитие 
и благоустройството, 
както и нашите поже-
лания за успех. Поехте 
едно от най-важните, но 
и най-трудни министер-
ства. Макар че са мина-
ли само 2 месеца, имате 
ли вече пълна картина за 
състоянието на сектора, 
проблемите и предизви-
кателствата, с които 
ще трябва да се справи-
те?

Благодаря за пожела-

нията, надявам се да оп-

равдая доверието, с кое-

то съм избран на тази 

позиция – министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството. Като 

най-голямо предизвикател-

ство приемам на първо 

място да направя всичко 

възможно да не спира нито 

един от проектите, които 

са в ход, въпреки заварени-

те проблеми с договорите 

за ин хаус, с надскочените 

многократно средства за 

текущ ремонт и поддръж-

ка. На второ място ще по-

соча развитието на стра-

тегическите обекти. За 

някои от тях има договори, 

а за други предстоят. На 

трето място е осигуря-

ването на възможността 

строителният сектор да 

работи при много по-ни-

ска административна те-

жест от страна на общи-

ни и държава. На следващо 

място е инициативата на 

Камарата на строители-

те в България, която ме 

е сезирала да се осигури 

справедлива индексация 

по договорите за строи-

телно-монтажни работи, 

предвид рязко повишена-

та цена на строителните 

материали. Това са основ-

ните приоритети за тази 

година.

Правителството за-
яви много амбициозна 
програма за развитието 
на инфраструктурата 
за следващите 4 години. 
Кои ще бъдат основните 
сфери и конкретни про-
екти, които ще бъдат 
включени в нея? Кое е ре-
алистично да се случи в 
този 4-годишен период?

Една от най-важните 

задачи, която намирам за 

абсолютно реалистична, 

е да се опитаме да под-

новим поне половината, 

дори 60%, от пътища-

та от републиканската 

пътна мрежа, така че да 

имаме инфраструктура, 

на каквато се радват дру-

гите европейски държави. 

Конкретно това означава 

ясна и видима маркировка, 

която е с добри светлоот-

разителни качества при 

шофиране през нощта и 

при лошо време. На второ 

място - пътища с непро-

тиворечиви и видими от-

далеч знаци, с мантинели, 

които спасяват животи, и 

най-вече с пътна настил-

ка, чието сцепление отго-

варя на всички стандарти 

за безопасност на движе-

нието. Защо смятам това 

за реалистично? Ние ус-

пяхме да извоюваме много 

по-добър бюджет за Аген-

ция „Пътна инфраструк-

тура“ точно за основен и 

текущ ремонт на пътища. 

Заложили сме програма 

от около 3000 км, надя-

вайки се естествено, че 

обществените поръчки, 

които предстои да обявим, 

ще доведат до конкурент-

ни цени на полагане на км 

асфалт. Естествено за 

нас е много важно да пока-

жем различно отношение 

към тези поръчки, защо-

то до момента такива са 

правени за нищожни суми 

по т.нар. текущ ремонт 

и поддържка. Обикновено 

са били за 250 млн. лв. в 

началото на годината, а 

след това договорите са 

били анексирани до 1 - 1,5 

млрд. лв. – практика, коя-

то е в пряко нарушение на 

закона. 

Другата промяна при 

основните ремонти по 

пътната инфраструктура, 

е, че ще се работи по от-

делни договори, които ще 

бъдат с предварително 

изработени строителни 

книжа и издадени разре-

шения за строеж. Досе-

га това се е правило без 

надлежната строителна 

документация. 

Тази година ще бъде 

критична за АПИ, защо-

то заложената задача е с 

около 50% по-висока като 

обем от обичайните те-

хни строителни задачи. 

Ако Агенцията се справи и 

през ноември, българските 

пътища в онази си част, 

която е ремонтирана, 

рязко се отличават като 

качество, вид, мантинели, 

пътна маркировка, това 

ще означава, че АПИ е 

повишила капацитета си 

и за следващата година 

би могло да й се гласува 

доверие за още по-висок 

размер на средствата за 

основен и текущ ремонт. 

Това намирам като едно 

от сериозните предизви-

кателства, които са не 

само пред мен като ми-

нистър, но и пред стро-

ителния сектор, защото 

за първи път българските 

пътностроителни фирми 

ще бъдат изправени пред 

50% по-висок обем работа 

за вършене. Това ще бъде 

тест и за тях. Надявам се, 

че ще го издържат успеш-

но.

Направихте публична 
дискусия относно със-
тоянието на ключови 
пътни проекти. Какво 
сочи обобщението на 
изнесените данни – кои 
проекти могат да стар-
тират в рамките на 
тази година, кои – в мал-
ко по-дългосрочен план, и 
кои са в съвсем начален 
етап? Къде очаквате 
проблеми? 

Не е спирала работа-

та по строителството 

на оставащите 240 км 

от АМ „Хемус“ и пътната 

отсечка между Видин и 

Ботевград. И двата обек-

та са разделени на по 10 

подучастъка, като напре-

дъкът на всеки един е раз-

личен по редица причини. 

Конкретно за магистрала 

„Хемус“ - 1, 2 и 3 участък 

вероятно ще станат го-

тови през пролетта и до 

края на следващата годи-

на. Тоест от април 2023 г. 

до ноември 2023 г. очак-

ваме тези три лота да са 

завършени. По участъци 4 

и 5 имаме да развързваме 

проблема със строител-

ството без разрешения. 

Има наличие на незаконно 

строителство и този про-

блем вероятно ще трябва 

да бъде отнесен, както и 

целият казус с ин хаус до-

говорите, до Народното 

събрание, за да се вземе 

решение дали тези обек-

ти ще бъдат разрушава-

ни и преизграждани, така 

както предвижда законът, 

или ще се направи някакво 

изключение за тях.

Вторият въпрос, кой-

то трябва да бъде решен, 

е дали ин хаус договори-

те ще бъдат продълже-

ни в този им вид, също 

по изключение, или ще се 

отиде към тяхното пре-

кратяване и обявяване на 

нови процедури по Закона 

за обществените поръчки. 

Това са ключови въпроси, 

по които според мен НС 

трябва да се произнесе. 

През тази година пред-

стои да бъде сключен до-

говорът за тунела под 

връх Шипка. По оферта 

проектирането и стро-

ителството ще отнеме 

4 г. и 2 месеца. 

Надяваме се да стар-

тира и строителството 

на частта от магистрала 

„Струма“ при Кресна. 

Очакваме да се разре-

ши въпросът за това къде 

ще се изгради вторият 

мост при Русе над р. Ду-

нав, защото това ще е и 

нулевият км на АМ „Русе - 

Велико Търново“. Там също 

имаме добра готовност 

да започнем на инжене-

ринг строителството на 

първите две отсечки. Съ-

щият аутобан ще пресече 

и АМ „Хемус“. Това ще бъде 

много важно за трафика, 

който идва от север на 

юг, за преразпределение в 

западна и източна посока 

по скоростни трасета.

През тази година ще 

стартираме още проект-

ните проучвания на АМ 

„Черно море“, включително 

и тунелно съоръжение под 

Стара планина и втори 

мост, успореден на Аспа-

руховия мост, който да ми-

нава над варненското Бе-

лославско езеро. Така ще 

се направи връзка между 

АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ и 

ще се затвори автомаги-

стралният ринг. Ще стар-

тира и разширено идейно 

проектиране на бъдещата 

АМ „Рила“, която започва 

Снимка Владимир Ангелов
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от границата с Републи-

ка Северна Македония при 

Гюешево, свързва се с АМ 

„Струма“ при Дупница, про-

дължава в посока Самоков 

и Ихтиман, следва връзка 

с АМ „Тракия“ и още едно 

продължение на север до 

магистрала „Хемус“. Това 

също ще бъде своеобразен 

ринг, който рязко ще подо-

бри движението от запад 

към изток. Ще отвори и 

скоростен път към РСМ, 

което е по стратегиче-

ския за България Коридор 

№8.

Последният обект, за 

който ще направим през 

тази година разширен иде-

ен проект, е за скоростен 

път или автомагистрала 

от София през Петрохан 

- с тунелно съоръжение 

по това трасе, с връзка 

до Монтана, където ще 

се свърже със скоростния 

път от Видин до Ботевг-

рад. Това са проектите, 

които трябва да старти-

раме през тази година.

Няма как да не задам 
въпроса за лот 3.2 на АМ 
„Струма“. Години наред 
експертната общност 
работи за намирането 
на най-добро решение 
за преминаването през 
Кресненското дефиле. И 
сега след някои публични 
изказвания остава усе-
щането, че проектът се 
връща едва ли не в изход-
на позиция. Каква е Ваша-
та визия за реализацията 
на тази част от трасе-
то?

Вече доста години на-

зад експертната общност 

в България търси най-оп-

тималния вариант за пре-

минаване през Кресненско-

то дефиле. То наистина е 

уникална природна даде-

ност. Тя трябва да се ос-

тави в същия вид, в който 

сме я намерили. През го-

дините голяма част от 

експертната общност е 

достигнала до извода, че 

има три варианта за пре-

минаване през дефилето. 

Единият е тунел от 13 

до 15 км в зависимост от 

подвариантите. 

Вторият е за трасе, 

което е изцяло върху за-

падните склонове на Пи-

рин, заобикалящо Креснен-

ското дефиле. 

Има и междинен вари-

ант, при който едното 

платно в посока от Гър-

ция към България е магис-

трален път по западните 

склонове на Пирин, а южно-

то направление на магис-

тралата остава долу ни-

ско по сегашния път през 

дефилето.

За този вариант има 

влязъл в сила ОВОС още 

от 2017 г. Това е и най-

икономичният вариант. 

По оценки отпреди на-

растването на цените 

на строителните мате-

риали стойността му е 

около 1 млрд. лв., докато 

пресмятанията за тунел 

стигат до 4 млрд. лв., а за 

варианта извън дефилето 

сумата е около 3 млрд. лв. 

От гледна точка на бъл-

гарския интерес и заради 

екологията, за да има ми-

нимално строителство в 

целия район, най-добре би 

било да се използва сегаш-

ното трасе. Тоест да не 

се извършват нови тежки 

строителни дейности, а 

да се построи само едно 

платно с три ленти за 

пътя юг - север по запад-

ните склонове на Пирин. 

Това е и най-икономично-

то за България решение, 

защото всяка магистрала, 

мост или тунел се проко-

пават не само на базата 

на екологични основания 

или за решаване на соци-

ални проблеми, а и с ико-

номическа оценка. Цената 

има значение. Заради това 

лично аз като министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството бих 

се застъпил да се направи 

най-бързият, най-иконо-

мичният и най-щадящият 

природата вариант. Ва-

риантът с ОВОС - с едно 

трасе в дефилето и едно 

по западните склонове на 

Пирин - може да бъде го-

тов в края на 2027 г.

В момента има три ра-

ботни групи - две в МРРБ 

и една в МОСВ, които са в 

резултат на препоръките 

на Бернската конвенция. 

Надявам се, че в следва-

щите два месеца тези 

работни групи ще излязат 

със становище относно 

екологичната, социалната 

и икономическата страна 

на вариантите. Би тряб-

вало МОСВ и МРРБ да 

бъдем посъветвани кой 

от вариантите да бъде 

избран. Аз чакам с не-

търпение, защото имаме 

осигурено финансиране и 

готов проект. Нямаме ни-

каква причина да забавяме 

строителството. 

Тъй като от самото 
начало на дискусията за 
намиране на най-добър 
вариант за лот 3.2 ак-
тивно отразяваме всич-
ко свързано с напредъка 
на проекта, си позволя-
вам да Ви предоставя 
няколко публикации във 
в. „Строител“ - те са от 
2015 и 2016 г. и в тях е 

представена позицията 
на експертната общ-
ност, вкл. на световно 
известни експерти, кои-
то са дали своето стано-
вище. Надявам се да са Ви 
полезни при вземането на 
окончателно решение. 

Благодаря Ви. Като 

виждам от Вашите ме-

дийни публикации, че 2015 

и 2016 г. сме били на съ-

щата точка за „Струма”, 

ще бъде смешно след още 

5 - 6 години моите наслед-

ници да четат същите 

тези публикации и отново 

да продължават да се вър-

тят в един и същи кръг. 

Считам, че рано или къс-

но този Гордиев възел ще 

трябва да бъде разсечен, 

и се надявам това да се 

случи до два месеца.

АМ „Хемус” е другата 
„гореща тема“. Толкова 
много неща се изгово-
риха за магистралата, 
която е изключително 
важна както за Северо-
източна България, така и 
за цялата страна. Какво 
решение предлагате за 
„Хемус“?

За да стигнем до ре-

шението, може би трябва 

първо да повторя казу-

са, с който съм сигурен, 

че Вашите читатели са 

много добре запознати. 

Още през 2018 г., когато 

според мен предизборно се 

решава да се ускори стро-

ителството на АМ „Хе-

мус“, тогавашните упра-

вляващи се изправят пред 

един нерешим казус – как 

това да стане за 4 - 5 г. и 

в същото време да не се 

наруши законът. Ясно е, че 

няма как магистралата да 

се случи преди 2027 г., ако 

се спазят всички процеду-

ри. Заради това те изби-

рат да заобиколят закона 

и възлагат на „Автомаги-

страли“ ЕАД да я построи 

по т.нар. ин хаус договори. 

Те казват, че „Автомаги-

страли“ ЕАД е фирмата, 

която без да участва в 

състезателни процедури 

по ЗОП, ще изгради АМ 

„Хемус“, като реализира 

абсолютно сама 80% от 

строително-монтажните 

работи. Това обаче още 

тогава е било ясно, че не 

е възможно, защото за-

почва трескаво събиране 

на оферти от подизпълни-

тели. В договорите е запи-

сано, че те ще осигуряват 

наем на техника и достав-

ка на материали. Реално 

„Автомагистрали“ ЕАД 

задържа едва 10% средно 

от сумата, която получава 

за строителство от АПИ. 

По различните договори са 

8%, 12% или 14% от сред-

ствата. Останалите суми 

са за подизпълнителите. 

Това очевидно показва, че 

е заобиколен ЗОП и догово-

рът, който е сключен меж-

ду „Автомагистрали“ ЕАД 

и АПИ, е трябвало още 

тогава да бъде обявен за 

нищожен, и то в полза на 

държавата. Оттам и до-

говорите, производни на 

този договор, е трябвало 

да паднат, съответно да 

се разплати направеното 

между „Автомагистрали“ 

ЕАД и подизпълнителите 

и да се върнат авансите. 

Такова нещо не е сторено. 

Все пак са изпълнени зна-

чителен обем строител-

но-монтажни работи. Над 

60% от участък 1 на ма-

гистралата са изградени, 

около 30% от участък 2, 

от лот 3 също са над 50%. 

Така че стои казусът дали 

да се прекратят с днешна 

дата всички договори меж-

ду „Автомагистрали“ ЕАД 

и подизпълнителите на 

дружеството, съответ-

но - да търсим връщане 

на авансите и да обявим 

нови процедури по ЗОП. Тук 

възниква въпросът как-

ви рискове ще претърпи 

бюджетът и дали изобщо 

авансите ще се върнат, 

защото договорите не 

предвиждат връщане. Така 

държавата може да загуби 

35% от 4,5 млрд. лв., кое-

то е доста сериозна сума. 

Вторият риск е, че фирми-

те могат да търсят неу-

стойки, предвидени в дого-

ворите, които са в размер 

на 15%. Министерският 

съвет пое щафетата и 

възложи изготвяне на юри-

дическо становище, фоку-

сирано върху рисковете за 

държавата и национални-

те интереси. Ако рискове-

те и загубите, които ще 

претърпи бюджетът, са 

твърде високи, решение-

то, което аз неведнъж съм 

споделял и в Парламента, 

и пред други медии, е, че с 

тези въпроси ще трябва 

да се занимае Народното 

събрание. Казусът ин хаус 

договори се разпростира 

както върху АМ „Хемус“, 

която е стратегически 

обект, така и върху другия 

такъв обект – скоростния 

път Видин - Ботевград. 

Въпросът изобщо не е за 

пренебрегване и наистина 

е от калибъра на Народно-

то събрание. 

Това са двете възмож-

ности. Предполагам, че до 

един месец ще имаме яс-

нота и предвид рисковете 

ще комуникираме с обще-

ството и парламента по-

нататъшните си стъпки.  стр. 8

Наскоро беше обсъде-
но и бъдещето на проек-
та за тунел под Шипка. 
С румънските Ви колеги 
дискутирахте и възмож-
ностите за реализиране 
на нови мостове над р. 
Дунав. Кое е най-важно-
то, което трябва да зна-
ят браншът и нашите 
читатели след тези две 
събития? 

Консорциумът, който е 

спечелил търга за послед-

ния 5-и етап от обхода на 

Габрово и тунел под връх 

Шипка, потвърди писмено 

офертата си от 2019 г. 

По сега действащия ЗОП 

няма възможност да се 

актуализират заложени-

те в ценовото предложе-

ние стойности, така че 

трябваше да поискаме 

официално потвърждение. 

В момента се работи по 

оформяне на договорните 

отношения между АПИ и 

консорциума. 

П о  о т н о ш е н и е  н а 

мостовете по време на 

срещата с румънския ми 

колега Сорин Гриндяну се 

обединихме, че ще следва-

ме меморандума от 2019 г. 

В него е записано, че за из-

граждане на ново мостово 

съоръжение ще бъдат про-

учени 5 възможни локации. 

Това са Оряхово - Бекет, 

Никопол - Турну Магуреле, 

Свищов - Зимнич, Русе - 

Гюргево и Силистра - Къ-

лъраш. След като бъде 

съгласувано между двете 

държави, ще започнат и 

планове от наша страна 

за изграждане на трети 

мост, тъй като той е ос-

новно от интерес за Бъл-

гария и не толкова за Ру-

мъния. Вероятно ще бъде 

изграден изцяло с наше 

финансиране. От румънска 

страна ще очакват от нас 

конкретни стъпки по ут-

върждаването на проекта 

Fast Danube, който е за 

превръщането на р. Дунав 

в целогодишен плавателен 

път. 

Един от основните 
проблеми, бих казала най-
важният в момента пред 
строителния бранш, е за 
повишаващата се цена на 
строителните материа-
ли и необходимостта от 
индексация на сключени-
те договори за изпълне-
ние на различни обекти. 
Какви действия предпри-
ема МРРБ за преодолява-
не на този проблем? По 
отношение на договори-
те по проекти с европей-
ско финансиране какви са 
възможните стъпки? 

Министерството на 

финансите е водещо по 

темата за индексиране-

то, като там вече е съз-

дадена междуведомствена 

работна група, в която е 

представено и МРРБ. Ние 

събираме информация от 

фирмите и браншовите 

организации като Камара-

та на строителите в Бъл-

гария и други сдружения. 

Становищата ще бъдат 

обобщени и предадени на 

МФ. От там ще очакваме 

предложение за механизъм, 

по който да става инде-

ксирането по отношение 

на новите процедури. Об-

мисля се методика, която 

да се базира на статис-

тиката, и индекс, който да 

показва обективно какъв е 

темпът на нарастване на 

инфлацията на цените при 

строителните суровини и 

материали. На дневен ред 

е и въпросът за договори-

те, които са в изпълнение, 

и за вече проведените при 

определени цени общест-

вени поръчки. Ако още по 

време на процедурите е 

била включена клауза за 

индексация и е бил посочен 

механизмът на индексира-

не, към момента нямаше 

да имаме проблем. За съ-

жаление масовият случай 

е, че проектите за СМР, 

включително и с европей-

ско финансиране от 2018 

- 2019 г., нямат клаузи за 

корекция спрямо инфлаци-

ята и трябва да се намери 

вариант за реализацията 

и довършването им. На-

мирането на решение за 

адекватен отговор на на-

расналите цени ще даде 

възможност и за реша-

ването на такива случаи, 

в които има откази на 

строители да изпълняват 

проекти, въпреки че са 

спечелили конкурси или са 

подписали договори, тъй 

като цените, на които са 

търгувани, са вече мно-

го под себестойността. 

Надявам се, че по този 

въпрос скоро ще имаме но-

вини от МФ и че освен за 

бъдещите проекти, ще се 

намери решение и за зава-

рените такива. 

Наскоро имахте сре-
ща с НСОРБ. Какво Ви ка-
заха от там по въпроса 
за трудностите при реа-
лизирането на общински-
те проекти?

На срещата с Нацио-

налното сдружение на об-

щините в Република Бълга-

рия си говорихме същото. 

Те споделиха притесне-

нията на браншовите ор-

ганизации, че цените на 

строителните материали 

са се вдигнали между 20 и 

50% и трябва да се тър-

си изход от създалата се 

ситуация, тъй като имаме 

случаи на отказващи се 

фирми. Аз и на тях казах, 

че до момента, в който 

съм бил в тези разгово-

ри, се говореше основно 

за случаите занапред, но 

ще бъда на страната на 

бранша, виждайки колко е 

тежка ситуацията. В раз-

говорите, които накрая ще 

проведем, ще настоявам 

пред МФ да се приложи ме-



8 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 18 февруари 2022

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

 от стр. 7

ханизмът и за заварените 

случаи. 

Едно от предложения-
та на бранша за бъдещи 
договори е да се прила-
гат правилата на FIDIC, 
където индексацията е 
регламентирана. Какво е 
Вашето мнение?

Правилата на FIDIC и в 

момента могат да се при-

лагат по договори. Никой 

никому не е забранил да 

ги използва. Това, което 

може би имате предвид, 

е, че държавата не ги е 

предвиждала в рамките на 

своите обществени по-

ръчки. Това е една възмож-

ност, която е пропусната 

от страна на публичните 

възложители. Мисля, че в 

проекти с повишена труд-

ност може да се използват 

спокойно правилата на 

FIDIC. Но искам да подчер-

тая още веднъж, че те и 

към момента не са забра-

нени. Тоест спокойно мо-

гат да бъдат инкорпорира-

ни в условията на която и 

да е обществена поръчка. 

Всъщност изпълните-
ли са споделяли, че про-
блемът е, че дори когато 
се използват договори на 
FIDIC, специфичните ус-
ловия се променят така 
от възложителите, напр. 
АПИ, че цялата отговор-
ност се прехвърля на из-
пълнителя. 

АПИ е особен възло-

жител, защото зависи от 

бюджета и промените в 

него. Така че те наистина 

залагат условия в своите 

тръжни процедури, кои-

то са благоприятстващи 

Агенцията. Това е про-

диктувано от бюджетни 

подбуди. Ако не се включи 

дадено условие, може да 

се окаже, че трябва да се 

разплаща в нарушение на 

бюджетната дисциплина 

и някой да се изправи пред 

наказателното съдопро-

изводство само поради 

факта, че са спазени из-

цяло условията по FIDIC, 

запазвайки равноправие-

то на двете страни, без 

да се предвидят резервни 

вратички или договорен 

парашут. 

С т р о и т е л н и я т 
бранш, обединен в Кон-
султативен съвет, изра-
зи категорично станови-
ще за необходимост от 
разработване и приема-
не на нов закон – кодекс, 
който да замени сега 
действащия ЗУТ. Каква е 
Вашата и на ръководено-
то от Вас министерство 
позиция по отношение 
на законодателството, 
регламентиращо стро-
ително-инвестиционния 
процес? Може ли бран-
шът да разчита на Ва-
шата подкрепа за тази 

сериозна стъпка в посока 
на модернизиране и осъв-
ременяване на норматив-
ната уредба?

Строителният бранш 

винаги може да разчита на 

моята подкрепа за осъвре-

меняване на Закона за ус-

тройство на територия-

та. Нещо повече - в МРРБ 

има подготвени вече ня-

колко спешни промени, 

които ще се публикуват 

за обществено обсъждане 

през март. Те бяха дълго 

обсъждани в обществе-

ното пространство през 

изминалата година, но 

поради липсата на парла-

мент не бяха придвижени. 

Веднага след тях започва-

ме работа по по-сериозни-

те промени в ЗУТ, които са 

свързани с приоритетите 

на Коалиционното ни спо-

разумение. Там мисля, че 

вече в условията на ра-

ботни групи по отделните 

глави в закона ще могат да 

се обсъдят и тези осъвре-

менителни текстове на 

бъдещия ЗИД на ЗУТ.

А как гледате в по-
дългосрочна перспекти-
ва на нов закон - кодекс, 
който да събере матери-
ята?

Не бих се възпроти-

вил, ако се окаже възмож-

но и ако в процеса на ра-

бота се намерят сили да 

се извърши тази голяма 

задача. Единственото ми 

опасение е, преследвайки 

идеята за нов кодекс, да 

не се затъне в няколко-

годишна работа и да не 

осъвременим закона. Ко-

гато говоря за сериозно 

осъвременяване на ЗУТ, аз 

имам предвид работните 

групи да извършат рабо-

тата си през тази годи-

на. Иначе написването 

на един кодекс би отнело 

дълго време. В дългосрочен 

план гледам позитивно, но 

нека да направим това 

осъвременяване, от което 

строителният бранш има 

нужда сега. Основната ли-

ния в него е опростяване 

на административните 

процедури и премахване 

на редица от тях, засил-

ване на ролята на надзора 

в проектирането, както 

и на отговорността на 

проектанта, подобряване 

на съответствието на 

законите и подзаконовите 

нормативни актове, елек-

тронизацията на процеса, 

така че от проектиране-

то до получаването на раз-

решение за строеж всичко 

да се извършва електронно 

и прозрачно.

Ще дефинират ли про-
мените ясно отговор-
ността на всеки един 
участник в строително-
инвестиционния процес, 
а не винаги за всичко 
строителят да е вино-
вен? 

Въпросът с отговор-

ността по отношение 

на различните фази на 

инвестиционния процес 

за съжаление от гледна 

точка на държавата стои 

по следния начин - много 

участници, много отго-

ворности в този процес 

и реално накрая няма кой 

да плати сметката. Какво 

имам предвид – имаме про-

ектант, надзор, съответ-

на архитектурна дирекция 

към общината, обикновено 

с подотдели и служби, кои-

то разглеждат в детайли 

проекта, обследват не-

говото съответствие 

към градоустройството 

и действащото законода-

телство, но въпреки това 

продължаваме да сме сви-

детели на драстични на-

рушения както на закона, 

така и на урбанистичните 

показатели. Накрая, ако 

потърсим отговорност, 

кой би платил, от кого 

държавата да търси иму-

ществена отговорност? 

Ако за всички по веригата 

има застраховка, която 

покрива изцяло стойност-

та на проекта, тогава 

вече можем да говорим за 

истинска отговорност. 

Тогава държавата може 

да бъде само контроли-

ращ орган, а не да съгла-

сува всяка една хартийка 

в и без това обемистите 

инвестиционни проекти. 

Надзорникът, като по-

даде своя сертификат и 

гарантира, че са спазени 

и законовите, и урбанис-

тичните показатели, ще 

може да понесе реална 

отговорност до завърш-

ването на този обект, ако 

се случи някакъв проблем. 

Застраховка ще има и за 

работата на проектанта, 

както и за строителя. То-

ест държавата, контроли-

райки и предписвайки, че 

например част от строеж 

трябва да се премахне, ще 

има откъде да вземе па-

рите да го премахне и да 

възцари справедливост-

та. Това имам предвид под 

опростяване на процеса. 

Ясни отговорности. Каква 

е голямата полза на обще-

ството от това, че оти-

ваме и съгласуваме в да-

дена община проекта си? 

Нима това ни гарантира, 

че няма закононарушение? 

Не, напротив, много чес-

то се случва точно обра-

тното. Много често това 

разпалва корупцията. След 

което под прикритието 

на тази корупция всички 

започват да казват, че 

няма отговорен. И хората 

остават с убеждението, 

че няма справедливост и 

няма държава. Това тряб-

ва да се излекува по този 

начин, по който Ви казах. 

Ясна отговорност за все-

ки в процеса и тя да е ос-

новно имуществена. 

Едно от направлени-
ята, в които КСБ влага 
сериозни усилия, е свърза-
но с дигитализацията на 
сектора. Каква ще бъде 
политиката на МРРБ в 
това направление? 

За Вашия вестник оти-

ва да кажа за първи път, че 

буквално днес или утре ще 

бъде назначен трети за-

местник-министър, който 

ще отговаря точно за ЗУТ 

и въпросите на жилищна-

та политика и строител-

ството (на 15 февруари бе 

назначен зам.-министър 

Стефан Аспарухов). Тези 

два месеца сме търсили с 

екипа ми човек, който да 

е изключително отдаден 

на дигитализацията и за 

когото е кауза опростява-

нето на инвестиционния 

процес като администра-

тивни стъпки. Тоест биз-

несът да работи спокойно, 

а администрацията да се 

оттегли на максимално 

далечна дистанция. Това 

естествено да върви със 

засилване на контролна-

та функция на държавата. 

Винаги една либерализация 

върви със засилване на 

държавния контрол. Това 

се има предвид, когато се 

каже силна държава. Сил-

ната държава разполага 

с малка администрация, 

но с изключително висо-

ки контролни функции и в 

същото време изобщо не 

пречи на бизнеса да упра-

влява процесите бързо. 

Основните задачи, с които 

ще бъде натоварен зам.-

министърът, са именно 

да проведе тези работни 

групи по промените в ЗУТ, 

по дигитализацията и по 

опростяване на админи-

стративните процедури. 

Това са процеси, които 

изискват много срещи с 

бранша и потребителите 

на строителния продукт, 

така че да бъдат отразе-

ни интересите им в бъде-

щите промени в закона.

Проектът за държа-
вен бюджет мина на пър-
во четене в НС. За първи 
път се залага реалисти-
чен бюджет за АПИ, в 
това число за ремонт и 
поддръжка на пътната 
мрежа. Удовлетворен ли 
сте от предвидените 
средства за дейността 
на МРРБ? Какви ще бъ-
дат основните направ-
ления, в които ще бъдат 
вложени? 

Да, аз съм удовлет-

ворен от тях. В същото 

време, както казах, това 

е предизвикателство и 

за мен, и за строителния 

бранш в частта пътно 

строителство.  Първо 

трябва да продължим прио-

ритетните обекти, които 

вече са започнати - магис-

тралите „Хемус“, „Европа“ 

и „Струма“. Също така и 

новото проектиране на 

АМ „Черно море“, на „Рила“ 

и да стартираме изграж-

дането на аутобана „Русе 

- Велико Търново“. Тунелът 

под Шипка като финален 

етап на обхода на Габрово 

и първи пробив между се-

вер и юг през Стара пла-

нина - това са основните 

приоритети, по които ще 

работим. Най-главният, 

който съм си поставил, 

е да има видима разлика 

между ремонтираните 

през тази година пътища 

и тези от предишните го-

дини, така че хората да 

усетят наистина, че има 

промяна. Да има нещо, кое-

то да посочат и да кажат 

– това е добро. Това е из-

пит и за мен.

Ще има ли промяна в 
договорите за ремонт и 
поддържане на пътища-
та? 

Тези договори са изте-

кли, след това са анекси-

рани и сега започват да 

изтичат – през февруари, 

април, май до август из-

тичат всички. Въпрос е на 

около 10 дни да се прецизи-

рат условията за поръчки-

те за нов текущ ремонт и 

поддържане на пътищата. 

Там обемът на възложена-

та работа ще бъде около 

1,2 млрд. лв. Така е записа-

но и в проектобюджета в 

частта за АПИ. Новото в 

условията е, че включваме 

за първи път изцяло по-

чистване на пътната мре-

жа. Досега е било само в 

зоните на местата за по-

чивка. От лично мой опит 

съм виждал, че и там не се 

чисти. Другото интерес-

но за новите договори е, че 

за първи път ще бъдат за 

три години, а не за 1, кое-

На 23 декември 2021 г. министър Караджов се срещна с ръководството на КСБ
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то ще даде възможност 

на нови строителни фирми 

да навлязат и да работят, 

защото за 3 г. е възможно 

да се вземе на лизинг тех-

ника, да се обучи персонал 

и да се работи по нов на-

чин. Иначе ще си останат 

все едни и същи абонира-

ни фирми. Това е начин да 

отворим този сектор за 

конкуренция.

Третото е, че текущи-

ят ремонт и поддръжка 

до този момент е бил с 

1 г. гаранция, а сега най-

краткият срок за текущ 

ремонт и поддръжка ще 

бъде 2 г., като при по-се-

риозна намеса, там къде-

то изцяло ще се нанася 

един или два слоя асфалт 

върху пътното платно, 

гаранцията ще е 5 г. До 

този момент е била само 

1 г. Тоест има драстична 

разлика в изискването за 

качество, което ще зало-

жим в договорите. 

Друго нововъведение е, 

че при текущ ремонт от-

сечките, които ще се ра-

ботят, ще бъдат проверя-

вани чрез специални уреди 

за светлоотразителност-

та на знаците. Ще има 

преглед на цялото знаково 

стопанство и подмяна, къ-

дето е необходимо, така 

че наистина да си личи кой 

път е ремонтиран и къде 

тепърва ще се ремонтира. 

Има и други нововъве-

дения. Те са преди всичко 

в посока на повишаване 

на качеството. Ще се 

проверят всички отсечки 

за т.нар. места за аква-

планинг. Това заляга като 

технически изисквания 

към онзи, който ще под-

държа съответния район, 

част от републиканската 

пътна мрежа.

Ще се направи ли това 
разграничение между под-
дръжка и основни ремон-
ти, защото имаше много 
критики, че под шапката 
на текущ ремонт и под-
дръжка се правят основ-
ни ремонти?

Да, още като поех тази 

позиция, помолих да се на-

прави детайлен преглед на 

законодателството от 

страна на ДНСК, тоест 

на контролиращия орган, 

заедно с дирекциите по 

технически стандарти, 

да се даде ясен отговор 

къде свършва техниче-

ският ремонт и къде за-

почва основният ремонт. 

Становището е готово. 

Както казах, текущият 

ремонт ще включва кър-

пенето на дупки, тоест 

най-минималната намеса 

до полагането на един или 

два пласта на износващия 

слой на пътя. Всяко дру-

го пенетриране надолу в 

структурата на пътя вече 

ще е основен ремонт.

През март предстои 

обявяване на втора група 

обществени поръчки за ос-

новни ремонти, които ще 

бъдат над 100. За тях вече 

имаме строителни книжа. 

За някои имаме и разреше-

ния за строеж, а за други-

те се изготвят в момен-

та. Тоест докато тече 

процедурата по избор на 

изпълнители, ще бъдат 

снабдени обектите с раз-

решение за строеж, така 

че да могат фирмите да 

започнат, вероятно през 

май, с основните ремон-

ти. Разграничителната 

линия е има ли разрешения 

за строеж и строителни 

книжа или не. Полагането 

на един износващ слой не 

попада в приложното поле 

на основен ремонт, така 

че то ще бъде изпълнява-

но като текущ ремонт. 

Останалата част от пъ-

тищата, които за тази 

година залягат в списъка 

за ремонтиране на обекти, 

ще бъде основен ремонт. 

Сумата, която сме зало-

жили в бюджета за основ-

ни ремонти, е близо 540 

млн. лв. Тоест заедно със 

заложените по програма-

та за текущи ремонти над 

1,2 млрд. лв. се получават 

около 1,8 млрд. лв., което 

ще бъде целият бюджет за 

текущ и основен ремонт, 

и това е нашият реален 

принос за подобряване на 

пътната инфраструктура 

в страната. Допълнител-

но са заделени и средства 

за ново строителство - 

610 млн. лв. Те са предви-

дени за обекти като АМ 

„Струма” при Кресна, АМ 

„Велико Търново - Русе“ и 

тунела под Шипка. Поради 

различни забавяния - било 

съгласуване с Румъния или 

екологичната дискусия за 

Кресна, която се възобно-

ви, част от тези обекти 

може да закъснеят, но ние 

имаме възможност, сле-

дейки как напредват ре-

монтите, да пренасочим 

средствата там, където 

има разрешение за строи-

телство. Нека да видим с 

колко ремонтирана мрежа 

ще финишираме през но-

ември. 

И браншът, и общи-
ните, и гражданите се 
вълнуват ще продължи 
ли и как програмата за 
саниране?

Програмата за енер-

гийна ефективност ще 

продължи с много сериозно 

финансиране по Плана за 

възстановяване и устой-

чивост. В него за многофа-

милните жилищни сгради 

има заделени 1,2 млрд. лв. 

без ДДС от Европейската 

комисия. Допълнително 

държавата е предвидила 

да добави като самоучас-

тие над 350 млн. лв. без 

ДДС. Така че с ДДС сумар-

но са около 1,8 млрд. лв. за 

саниране на жилищните 

сгради. Извън тях има още 

370 млн. лв. без ДДС, кои-

то са за саниране на об-

ществени сгради – бизнес 

и публични сгради. Ще има 

диференциация и по-големи 

възможности да се финан-

сират изобщо енергоспес-

тяващи мероприятия. То-

ест не просто да се слага 

стиропор. Част от тези 

сгради изобщо не понасят 

да се слага стиропор, като 

паметниците на култура-

та. Така че санирането 

ще става по способи от 

вътрешната страна. Ще 

има добавяне и на други 

енергоспестяващи сред-

ства като соларни и тер-

мопомпени механизми или 

устройства. Там възмож-

ностите ще са по-широки, 

отколкото при жилищните 

сгради.

Програмата за сани-

ране се радва на огро-

мен интерес от страна 

на гражданите, защото 

тези, които успяха да се 

включат в нея в предиш-

ния програмен период, са 

постигнали до 50 - 60% на-

маление на сметките си. 

Затова и с такава увере-

ност подхождаме към ней-

ното повторение.

Може ли строител-
ният бранш да разчита 
да бъде направено нещо, 
което се чака от годи-
ни – дългосрочна 7- или 
10-годишна план-програ-
ма, която да очертава 
визията на държавата 
за развие на сектора, кои 
проекти ще се изпълня-
ват в годините, така че 
компаниите да могат да 
планират заетостта си, 
техниката и персонала? 

Има такава възмож-

ност. Част от дейността, 

която започнахме буквал-

но от първия ден, е тази 

4-годишна програма за ре-

монтиране на пътищата. 

Естествено в рамките на 

мандата на един минис-

тър 4 г. е максималният 

период, за който той може 

сериозно да се ангажира. 

Вече е въпрос на споделени 

приоритети между различ-

ните политически форма-

ции, за да се постигне та-

кава 7 до 10 г. плановост. 

Наистина би било добре, 

ако можем да начертаем 

една неотменима програ-

ма за инфраструктурно 

строителство за 10 г. на-

пред. Това не просто ще 

ме облекчи като министър, 

но ще ми даде възможност 

и задължение да планирам 

редица проектни дейнос-

ти отсега в бюджета. 

Сега ние разполагаме с 3 

г. бюджетна прогноза и аз 

не смея да планирам или 

проектирам нещо, което 

ще е след 6 - 7 г., по прос-

тата причина, че нямам 

никакво оправдание защо 

започвам проектиране на 

нещо, което се планира 

в дългосрочна перспек-

тива, но за този период 

може да бъде отменено 

няколко пъти. Така че се 

изисква една много по-ви-

сока коалиционна култура 

и национално съгласие по 

доста въпроси, сред кои-

то е именно бъдещето на 

инфраструктурата. Опци-

ите една магистрала да 

мине от някъде или да има 

тунел, или мост, не са чак 

толкова много. Тоест ста-

ва дума за приоритетно 

подреждане, което е важно 

за държавата, базирано на 

социални, икономически, 

екологични, а дори и кул-

турни приоритети. След 

което тази обща визия да 

се заложи в програма и да 

се започне веднага проек-

тирането, така че когато 

се намерят средствата, 

да имаме готов списък от 

проекти, с който веднага 

да можем да стартираме 

реализацията на обекти-

те. Нещо, което на мен ми 

липсва, идвайки тук.

Стартирахте една 
прекрасна инициатива за 
приемни с гражданите. 
Няколко думи да кажете 
за нея. Какво Ви прави 
впечатление при срещи-
те с хората? За какво 
най-често се обръщат 
към Вас?

Надявам се приемните 

да са полезни за хората. 

Всеки идва с някакъв личен 

проблем. Те са полезни и за 

мен, защото научавам от 

живия живот къде законът 

не работи и чиновникът 

притиска отделния граж-

данин. Съответно мога да 

набелязвам как може да се 

подобри административ-

ният капацитет или за-

конодателството. Това, 

което ми прави впечат-

ление до този момент, е, 

че има много хора, които 

са натрупали експертиза 

в отделна област, имат 

познания и опит, и идват 

да го споделят абсолютно 

безкористно и без никакви 

желания да бъдат възна-

градени за това. Аз черпя 

от този опит.

Другото, което ми пра-

ви впечатление, е, че мно-

го хора се оплакват от 

незаконно строителство, 

което на пръв поглед из-

глежда незначително. При-

мерно ограда, навлязла на 

два метра в даден имот, 

или солидна стопанска 

постройка за животни, 

подпряна на зид, която е 

изградена без разреше-

ние за строеж. Дори по-

ставени малки търговски 

обекти, които са сложени 

уж като преместваеми, а 

всъщност имат своите 

бетонови фундаменти, и 

т.н. По всички тези въ-

проси хората трябва да 

се обърнат към местна-

та администрация, която 

всъщност е разрешила или 

си е затворила очите пред 

съответното закононару-

шение. Те се завъртат в 

един омагьосан кръг, къ-

дето различни брокери на 

влияние по места буквално 

ги задушават. Идват тук 

и казват, че не са толко-

ва разочаровани заради 

този 1 м или дадена по-

стройка, а заради цялата 

несправедливост и без-

действие на властите в 

дадения град. Гражданите 

са недоволни и ядосани и 

са готови да си сътруд-

ничат с държавата, за да 

има справедливост. Това 

ме кара да мисля за проме-

ни в ЗУТ, които да върнат 

правомощията на ДНСК за 

4-ти и 5-и клас строежи. 

Извън София, Пловдив, 

Варна и Бургас високо-

то строителство почти 

липсва в малките и средни 

градове. Тоест там основ-

ният тормоз са строеж 

на бараки, стопански по-

стройки, огради. Няма кой 

да отиде да възцари спра-

ведливост. От приемните 

аз вече няколко пъти съм 

изпращал ДНСК на про-

верка и те единственото, 

което могат да напишат, 

са препоръки на кмета и 

на местната служба по 

архитектура и строител-

ство, които пък могат да 

си ги пуснат в кошчето. 

Ето това не е добре да се 

случва. Държавата трябва 

да фигурира със своя кон-

трол във всяко кътче. И в 

най-малкото село трябва 

да може да се оплачеш на 

държавата и тя от своя 

страна да дойде и да за-

стане на страна на хора-

та. Защото малкият човек 

става равен на всеки друг 

само когато държавата е 

на негова страна.

Една от първите ор-
ганизации, с които про-
ведохте работна среща, 
бе КСБ. Кои са основните 
теми, по които ще рабо-
тите с Камарата? Как 
планирате да продължи 
съвместната дейност? 
Използвам възможност-
та да отправя от името 
на председателя на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев 
покана за среща в Кама-
рата. 

Благодаря за поканата, 

ще се възползвам от нея 

в близките 2 -3 седмици. 

Камарата е изразител на 

интересите на строител-

ните фирми. Те най-добре 

знаят и имат най-много 

опит в прилагането на 

ЗУТ. От там аз очаквам 

много предложения и добри 

решения по оптимизиране-

то на ЗУТ. КСБ е естест-

вен партньор на МРРБ 

в оптимизиране не само 

на законовата база, но и 

в осъвременяването на 

редица наредби, част от 

които са много остарели. 

Ще съм благодарен, ако 

Камарата със своя експер-

тен потенциал участва 

във всички нови работни 

групи, които ще са както 

по ЗУТ, така и по техниче-

ските наредби. Разговарях 

с АПИ и администрацията 

на министерството за 

10-ина наредби, в които се 

съдържат основните изи-

сквания за техническото 

състояние на пътищата, 

да бъдат осъвременени 

бързо в рамките на тази 

година, а впоследствие 

да се върви към цялостна 

кодификация и единен дър-

жавен стандарт по тези 

въпроси. За да може, кога-

то се отиде на проверка 

на един път, да се извадят 

формулата и методиката, 

по която се контролира, 

за да сме абсолютно си-

гурни, че измереното по 

тази методика и с тези 

уреди показва точния ре-

зултат. Ако той е задово-

лителен, експлоатацията 

на пътя продължава, а ако 

не е – пътят се записва за 

скорошен ремонт по под-

дръжка. Ето колко важни 

са тези иначе наглед мал-

ки забравени от десетиле-

тия неща.

Четете ли в. „Строи-
тел“? Полезно ли Ви е из-
данието? В началото на 
годината какви са Ваши-
те пожелания към чита-
телите ни?

Разбира се, чета го и 

ми е полезен. От там на-

учавам най-умните идеи 

на хората, които имат за 

своя кауза промяната на 

нормативната уредба, а 

това е нещо, с което се 

занимавам активно. Така 

ми помагате и на мен. Ще 

пожелая на читателите 

Ви да излезем окончателно 

от ковид кризата, защото 

работната сила е много 

важна в този отрасъл и 

трябва хората да могат 

да се върнат пълноценно 

към своята дейност. Сега 

по-често се боледува и 

трудно се осъществяват 

строително-монтажните 

работи. По-трудно се пла-

нира от строителните 

фирми, така че първото, 

което им пожелавам, е 

да излезем това лято от 

ковид пандемията, а след 

това и да има нов ръст на 

строителството както 

на инфраструктурни, така 

и на обекти в частното 

строителство.



СО планира да вземе и заем от 195 млн. евро от ЕИБ за проекта
Страницата подготви 
Росица Георгиева

През изминалата сед-

мица кметът на Столич-

ната община Йорданка 

Фандъкова излезе с позиция 

относно завършването на 

третата линия на Софий-

ското метро, след като се 

срещна с премиера Кирил 

Петков и вицепремиера и 

министър на финансите 

Асен Василев. „Информа-

цията, че в редакцията на 

Плана за възстановяване 

и устойчивост средства-

та за строителството на 

двата нови участъка на ме-

трото са намалени, беше 

сред темите на разгово-

рите ми в последните дни 

с министър-председателя 

Петков и вицепремиера 

Асен Василев. Заложени-

те 360 млн. лв. за разши-

ренията през „Подуяне“ и 

„Слатина“ са намалени на 

217 млн. лв. Редакцията на 

Плана предвижда строи-

телство само на 3-те км 

до кв. „Левски“ и изключва 

участъка през „Слатина“ до 

бул. „Цариградско шосе“, за-

явява Фандъкова. „Катего-

ричната ми позиция, която 

защитих пред премиера и 

министъра на финансите, 

е, че завършването на тре-

тата линия на метрото не 

може да бъде отложено и се 

очаква от стотици хиляди 

софиянци. Освен това от-

рязването на 143 млн. лв. 

е изключително рисково за 

реализацията на Национал-

ния план, защото за разлика 

от всички останали проек-

ти строителството на 

подземната железница е 

напълно готово да стар-

тира“, подчертава кметът 

на София, като добавя, че 

изграждането на първия 

участък започва през март, 

а на втория - през втора-

та половина на годината. 

И двете разширения тряб-

ва да бъдат завършени до 

2026 г., която е последната 

година за инвестиране на 

средствата от Плана.

Фандъкова посочва, че 

Кирил Петков и Асен Ва-

силев са декларирали, че 

подкрепят реализацията 

и на двата нови участъ-

ка. По нейно искане ми-

нистър-председателят и 

вицепремиерът са поели 

ангажимент да осигурят 

от държавния бюджет 

Столичната община 

обяви търг на инженеринг 

за изграждане и ремонт на 

обекти от пътната инфра-

структура на София. Про-

гнозната стойност на дей-

ностите е 47,4 млн. лв. без 

ДДС. Поръчката е разделена 

на 6 обособени позиции (ОП). 

За всяка от тях техниче-

ските показатели ще имат 

тежест 40 т., срокът за 

изпълнение ще носи 10 т., а 

предложената цена – 50 т. 

Оферти могат да се пода-

ват до 14 март.

В Обособена позиция 1 е 

включено изграждане на бул. 

„Рожен“ от надлез над жп ли-

ния до Северната скоростна 

тангента. Стойността на 

дейностите е 13 600 000 лв., 

а срокът за изпълнение е 425 

дни. За обекта е изготвен 

идеен инвестиционен про-

ект през 2017 г., на базата 

на който следва да бъде на-

правен работен инвестицио-

нен проект. 

ОП 2 е за строителство 

на бул. „Копенхаген“ от ме-

тростанция 18 в жк „Мла-

дост 3“ до бул. „Цариградско 

шосе“. Дейностите са на 

стойност 14 600 000 лв. без 

ДДС. Продължителността 

на изпълнение ще е 425 дни. 

Третата позиция е за из-

граждане на източния надлез 

над жп линията при Бакърена 

фабрика. За нея се предвиж-

дат 10 млн. лв. Срокът за 

осъществяване на всички 

дейности е 755 дни. 

Рехабилитацията на 

ул. 5001 от км. 0+000 до км. 

0+430 в район „Искър“ е в об-

хвата на ОП 4. В този про-

Отвориха офертите за два търга за строителство на 

ВиК инфраструктура. Единият от тях е за доизграждане-

то на Интегриран проект за водния сектор на гр. София 

– Дубльор на Ляв Владайски колектор и реконструкция на 

съпътстваща инфраструктура. Поръчката е с прогнозна 

стойност 16 665 000 лв. без ДДС. Предложения за участие 

са подали „Джи Пи Груп“ АД, „Монолит София“ АД, „ИСА 

2000“ ЕООД, „Строймонтаж“ ЕООД и „Парсек Груп“ ЕООД. 

Другият търг е за реконструкция, модернизация и 

доизграждане на СПСОВ – Кубратово. Стойността на 

дейностите е 31 926 858,02 лв. без ДДС. В него се със-

тезават „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД и ДЗЗД „СПСОВ-

Кубратово“, съставено от „ГБС-Пловдив“ АД и „Главбол-

гарстрой“ АД. 

https://www.saracakis.bg Тел.: +35924419930 Email: officebulgaria@saracakis.bg 

БЪДЕЩЕТО В СТРОИТЕЛНАТА ТЕХНИКА

съфинансирането, което 

евентуално ще бъде на-

малено от предвиденото 

в Плана. „Очаквам Минис-

терският съвет да га-

рантира това обещание 

със свое решение, за да 

бъдат сигурни столичани, 

че строителството, кое-

то започваме, ще бъде до-

вършено. Общият размер 

на средствата, които са 

нужни за изграждането 

на 9-те нови километра, е 

769 млн. лв. – от тях 53%, 

почти 410 млн. лв., се оси-

гуряват от бюджета на 

Столична община, а 360 

млн. лв. са заложените в 

Плана“, информира още 

кметът Фандъкова.

На 14 февруари Кирил 

Петков е провел среща и с 

кмета на столичния район 

„Слатина“ Георги Илиев, на 

която премиерът е потвър-

дил, че правителството ще 

предприеме необходимите 

действия и ще подкрепи 

развитието на метрото. 

Двамата са обсъдили раз-

ширението на подземната 

железница през „Подуяне“ и 

„Слатина“. 

Междувременно ста-

на ясно, че Столичната 

община планира да вземе 

дългосрочен заем от Евро-

пейската инвестиционна 

банка, с който да финан-

сира частично разшире-

нието на третата линия 

на метрото. Размерът на 

дълга ще е до 195,5 млн. 

евро. От него 56 млн. евро 

ще се инвестират за тра-

сето от жк „Хаджи Дими-

тър“ до жк „Левски“. Оста-

налите 139 500 000 евро са 

предвидени за участъка ул. 

„Шипка“ – кв. „Гео Милев“ – 

жк „Слатина“ – София Тех 

Парк/зала „Арена Армеец“ 

– бул. „Цариградско шосе“.

ект ще бъдат инвестирани 

2 400 000 лв. без ДДС. Той 

трябва да бъде приключен за 

150 дни. 

Позиция 5 е за рекон-

струкция на ул. „Любляна“ в 

район „Овча купел“. Дейност-

ите са на стойност 5 млн. лв. 

без ДДС, като те могат да 

продължат максимум 190 дни. 

Шестата ОП е за ремонт 

по съществуващо положение 

на ул. „Летоструй“ от ул. „Ви-

тиня“ до бул. „Ботевградско 

шосе“, район „Подуяне“. За нея 

са заложени 1 800 000 лв. без 

ДДС. Срокът на изпълнение 

е 150 дни.
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Иво Тодоров, управител на „Технобиомед“ ЕООД:

Ще разширим обема на работа и качеството чрез интеграция на иновативни технологии 

Росица Георгиева

Г-н Тодоров, приеме-
те поздрави от екипа на 
в. „Строител“ за получе-
ната престижна награда 
на ОП София „Най добър 
строител“ в категория 
„Малки предприятия”. 
Какво е значението на 
това отличие за Вас и за 
Вашите колеги?

Благодаря много за поз-

дравлението. Целият екип 

на „Технобиомед“ ЕООД е 

изключително удовлет-

ворен за отличието на 

най-голямото Областно 

представителство на Ка-

марата на строителите 

в България, тъй като то 

е признание за огромни-

те усилия, старание и 

отношение на фирмата 

към нашите партньори и 

клиенти през изминалата 

година. С две думи бих ка-

зал, че без доверието на 

партньорите ни, екипната 

работа и професионализма 

на колегите ми нямаше да 

успеем да постигнем тези 

резултати. 

Каква беше 2021 г. 
за компанията, кои бяха 
основните обекти, по 
реализацията на които 
работихте? Кое бихте 
посочили като най-голям 

успех?
Обектите, които ре-

ализирахме през измина-

лата година, са главно 

жилищни сгради с РЗП 

между 2000 и 9000 кв. м, 

намиращи се в София. 

Освен тях голямо предиз-

викателство беше и рабо-

тата ни по изграждането 

на предприятие, намира-

що се в Стрелча, което 

довършвахме паралелно. 

За малка фирма организа-

цията и управлението на 

строителните дейнос-

ти, когато обектите са 

толкова разпръснати, не 

е никак лесно и фактът, 

че успяхме да се справим 

с всички наши поставе-

ни цели в срок, считам за 

най-големия ни успех през 

изминалата година.

Разкажете ни малко 
повече за историята на 
„Технобиомед“ ЕООД и 
най-интересните изпъл-
нени обекти през години-

те. С кой от тях се гор-
деете най-много?

Фирмата е сравнител-

но млада, активно се зани-

маваме със строителство 

от 5 години. Гордеем се с 

всеки един от обектите 

ни, тъй като те са отра-

жение на отношението ни 

към клиентите и партньо-

рите, които са ни се дове-

рили. 

Вниманието към детай-

ла и професионализмът на 

колегите ми, които се гри-

жат всички изисквания и 

цели да бъдат постигнати 

в срок, са още някои от 

причините ни да изпитва-

ме задоволство от всичко 

постигнато досега. 

В началото на новата 

година какви са планове-
те и целите, които си 
поставяте?

През 2022 г. имаме за 

цел да капитализираме 

опита и експертизата, 

които сме набрали през 

изминалите години, и да 

ги инвестираме в изграж-

дането на нови партньор-

ства и мащабни проекти. 

Амбициите ни да развием 

компанията са големи, 

като идеята ни е едно-

временно да успеем да 

разширим обема на ра-

бота и качеството чрез 

интеграция на иноватив-

ни технологии. Това ще 

ни направи по-конкурен-

тоспособни и гъвкави на 

този изключително не-

предвидим пазар.

Как се отразява по-
вишаването на цените 
на суровините и матери-
алите на работата Ви?

Във всеки бизнес по-

добно явление има нега-

тивно влияние. Драстич-

ното и продължително 

увеличаване на цените 

на суровините и мате-

риалите, необходими за 

работата ни, имат из-

ключително неприятни 

последици върху маржо-

вете и плановете, които 

всеки един строител си 

е направил в началото на 

инвестиционния процес. 

Тази тенденция внася до-

пълнителна несигурност 

към тромавата админи-

страция и непредвидима-

та политическа и бизнес 

обстановка, с която се 

сблъскваме ежедневно.

Какви са другите пре-
дизвикателства за Вас?

Бих казал, че пробле-

мите ни не са по-различ-

ни от тези, които всяка 

строителна фирма има. 

Бюрокрацията, корупция-

та, неясните наредби, не-

сигурната бизнес среда 

са малка част от неща-

та, които пречат на раз-

витието на българските 

компании и в частност на 

малките такива, които 

разполагат с ограничени 

ресурси и възможности.

Вие сте член на Об-
ластния съвет на ОП 
на КСБ – София. Какви 
трябва да бъдат основ-
ните приоритети на ОП 
и на Камарата като цяло 
през 2022 г.?

ОП София и Камара-

та като цяло имат дос-

та ясна представа за 

предизвикателствата, 

пред които са изправени 

строителните фирми в 

България. Мисля, че е из-

ключително важно да се 

работи над изчистване-

то на имиджа на стро-

ителния бранш, който 

беше уронен от сериозни 

критики покрай измина-

лите политически кампа-

нии. Заедно с това мисля, 

че КСБ трябва да се ори-

ентира към промотира-

нето на дигитализаране, 

оптимизиране и олекотя-

ване на административ-

ните процеси, които са в 

тежест на всеки строи-

тел. Това може да стане 

само с активен диалог и 

настоятелна кампания, 

подчертаваща множе-

ството позитиви (ико-

номически, финансови и 

т.н.), обвързани с импле-

ментирането на добре 

организирана дигитална 

инфраструктура (плат-

форма), която внася така 

необходимата прозрач-

ност и ефикасност в ця-

лата администрация.

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

Благодаря на вестник 

„Строител” за възмож-

ността да споделя тази 

награда с читателите. 

Искам да пожелая на всич-

ки от името на целия екип 

на „Технобиомед“ ЕООД да 

са живи, здрави и много 

успешни през 2022 г., коя-

то се надявам, че ще бъде 

изпълнена с приятни изне-

нади, нови възможности и 

щастливи моменти. 
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Сключени договори в 
сектор „Строителство“

По данни на Агенцията 

по обществени поръчки 

(АОП) за 2021 г. са сключе-

ни 3 912 договора в сектор 

„Строителство“ на обща 

стойност 3548 млн. лв., 

което е с 23 млн. лв. по-

малко при обявена про-

гнозна стойност от 3571 

млн. лв. 

В сравнение с 2020 г. 

броят на сключените до-

говори в сектора се увели-

чава с 13,6%, a стойност-

та им намалява с 23,7%. 

✓По стойност
От сключените за 

2021 г. 3912 договора в 

сектор „Строителство“ 

на обща стойност 3548 

млн. лв.:

– До 200 хил. лв. са 2163 

броя за 167 млн. лв.

– От 200 хил. лв. до 
2150 хил. лв. са 1488 броя 

за 884 млн. лв.

– Над 2150 хил. лв. са 
261 броя за 2497 млн. лв.

Сравнителният анализ 

спрямо 2020 г. показва, 

че сключените договори 

през 2021 г. до 200 хил. лв. 

в сектор „Строителство“ 

се увеличават с 29,2% 

(489 бр.), като стойност-

та им също нараства с 

33,6%, което е с 42 млн. лв. 

повече. При сключените 

договори от 200 хил. лв. до 

2150 хил. лв. тенденцията 

е увеличаване на броя с 

1,4% (20 бр.) и намаляване 

на стойността с 12,5% 

(126 млн. лв.). За тези над 

2150 хил. лв. се наблюда-

ва понижаване на броя с 

13,9% (42 бр.) и спад при 

стойността с 29,0% (1020 

млн. лв.).

✓По вид строител-
ство

– „Инженерна инфра-
структура“

Сключените догово-

ри за 2021 г. в инженер-

ната инфраструктура 

са 1377 бр. ,  или 35,2% 

от общо сключените за 

строителство, с обща 

стойност 1753 млн. лв., 

което е 49,4% от общата 

стойност на договорите 

за строителство. 

– „Сградно строител-
ство“ 

Делът на договорите 

при сградното строител-

ство е 45,4% от всички 

сключени, или 1776 бр., на 

стойност 638 млн. лв., 

представляваща 18% от 

общата стойност на 

сключените договори за 

строителство.

– „Енергийна инфра-
структура“

В енергийната инфра-

структура сключените 

договори по обществени 

поръчки са 435 бр., или 

11,1% от сключените за 

строителство, на стой-

ност 336 млн. лв., или 9,5% 

от общата стойност на 

договорите.

– „ВиК инфраструкту-
ра“

При ВиК инфраструк-

турата делът е 8,3% от 

сключените договори в 

сектора, или 324 бр., при 

стойност от 821 млн. лв., 

което е 23,1% дял от об-

щата стойност на дого-

ворите за строителство. 

Данните показват, че 

в „Сградно строителство“ 

и „Инженерна инфраструк-

тура“ са сключени най-

много договори. В „Инже-

нерна инфраструктура“ 

договорите са с най-голя-

ма обща стойност като 

дял от всички сключени 

договори в сектора.

Тенденция при сключените 
договори през 2021 г. 
спрямо 2020 г. по вид 
строителство

– „Инженерна инфра-
структура“ – ръст от 6,3% 

на сключените договори и 

намаляване на стойност-

та с 35,7%. 

– „Сградно строител-
ство“  – повишение от 

36,9% на сключените дого-

вори и понижение на стой-

ността с 26,2%. 

– „Енергийна инфра-
структура“ - спад от 19,6% 

на сключените договори и 

намаляване на стойност-

та с 15,2%. 

– „ВиК инфраструк-
тура“ – ръст от 3,8% на 

сключените договори, как-

то и увеличаване на стой-

ността с 23,3%.

✓ По тип възложите-
ли

– Общини
2 5 07  б р о я  –  15 4 0 

млн. лв. 
– Комунален и общест-

вен сектор
268 броя – 771 млн. лв. 

– Болници и учебни за-
ведения

459 броя – 164 млн. лв.

–  Министерства  и 
агенции

665 броя – 1068 млн. лв. 

– Други
13 броя – 5 млн. лв.

Водещи възложители 

с най-голям брой склю-

чени договори за изпъл-

нение на строителство 

през 2021 г. са „Общини“, 

следват „Министерства и 

агенции“, „Болници и учеб-

ни заведения“, „Комунален 

и обществен сектор“. С 

най-голяма стойност са 

също от „Общини“, след-

вани от „Министерства 

и агенции“, „Комунален и 

обществен сектор“, „Бол-

ници и учебни заведения“.

Сравнителният анализ 
спрямо 2020 г. показва:

„Общини“ – ръст от 

22% на броя сключени до-

говори и от 5,3% на стой-

ността. 

„Министерства и аген-

ции“ – спад от 29,3% на до-

говорите и при стойност-

та от 53,6%.

„Болници и учебни заве-

дения“ – ръст от 75,9% при 

броя договори и при стой-

ността от 16,3%.

„Комунален и общест-

вен сектор“ – ръст от 

45,7% при договорите и 

при стойността от 76,8%.

„Други“ възложители 

– тенденцията при тях е 

увеличаване на договори-

те с 9 броя и намалява-

не на стойността с 305 

млн. лв. спрямо 2020 г. 

Сключени договори в сек-
тор „Строителство“ от 
фирми и консорциуми

От общо 3912 сключе-

ни договори за 2021 г. на 

стойност 3548 млн. лв. с:

Фирми – 3364 броя на 

стойност 2030 млн. лв., 
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Инженерна 
инфраструктура 

Сградно 
строителство 

Енергийна 
инфраструктура 

В и К 
инфраструкура 

Сключени 
договори 

Брой 
Стойност 

млн. лв. Брой 
Стойност 

млн. лв. Брой 
Стойност 

млн. лв. Брой 
Стойност 

млн. лв. 

2020 1 295 2 725 1 297 865 541 396 312 666 

2021 1 377 1 753 1 776 638 435 336 324 821 

Годишен 
темп 

82 -972 479 -227 -106 -60 12 155 

Тенденция при сключените договори през 2021 г. спрямо 2020 г. по вид строителство

64,1%

6,9%

11,7%

17,0% 0,3%
Общини

Комунален и обществен сектор

Болници и учебни заведения

Министерства и агенции

Други

Дял на сключените договори по тип възложители, 2021 г.

 

Общини

Комунален и 

обществен 

сектор

Болници и 

учебни 

заведения

Министерства 

и агенции
Други

2020 1 462 436 141 2 303 310

2021 1 540 771 164 1 068 5

0
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Сключени договори по тип възложители
(стойност, млн. лв.)
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като:

✓Регистрирани в Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя 

(ЦПРС): 

– Големи строителни 

компании (над 250 човека) 

– 165 броя на стойност 

660 млн. лв.

– Средни строителни 

фирми (от 50 до 249 чо-

века) – 1405 броя на стой-

ност 929 млн. лв.

– Малки строителни 

компании (до 49 човека) – 

1676 броя на стойност 429 

млн. лв.

✓ Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 118 броя на 

стойност 12 млн. лв.*

(* Част от договори-

те включват дейности по 

неотложни и възстанови-

телни работи, аварийни 

ремонти, ремонти на по-

криви, ремонтни дейности 

на сгради при незначите-

лен обем, снегопочист-

ване, текущи ремонти и 

поддръжка на същест-

вуващи горски пътища, 

изграждане на пожаро-

известителни системи, 

пробивно-взривни работи, 

производство, доставка и 

монтаж на пътни знаци. В 

3 от договорите, сключени 

с фирми нерегистрирани в 

ЦПРС, има поставени из-

исквания за регистрация, 

но са слючени договори с 

нерегистрирани такива 

или вече заличени в ЦПРС.)

Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – 548 

броя на стойност 1518 

млн. лв., от които 3 склю-

чени договора от консор-

циуми с нерегистрирани 

фирми в ЦПРС на стой-

ност 5 млн. лв.

За 2021 г. фирмите 

заемат 86% дял от склю-

чените договори в секто-

ра и 57,2% от общата им 

стойност, а консорциуми-

те – 14% от броя на склю-

чените договори и 42,8% 

от стойността. Водещи 

както по брой, така и по 

стойност са фирмите. 

За 2021 г. големите 

строителни компаниии 

заемат 4,9% дял от броя 

на сключените догово-

ри от фирми и 32,5% от 

стойността. Средните 

компании са с дял 41,8% 

от общия брой и 45,8% от 

стойността на сключени-

те договори от фирми. Де-

лът на малките компании 

е 49,8% от броя сключени 

договори и 21,1% от стой-

ността. Нерегистрирани 

в ЦПРС фирми – 3,5% от 

броя и 0,6% от стойност-

та на сключените догово-

ри от фирми.

Тенденци ята,  ко я -

то се наблюдава спрямо 

2020 г.: Водещи с най-го-

лям брой сключени дого-

вори от фирми за 2021 г. 

са малките при ръст от 

39,2% (472 бр.) на годиш-

на база и увеличение при 

стойността от 19,8% 

(71 млн. лв.). С най-голяма 

стойност на сключени-

те договори от фирми за 

2021 г. са средните, кои-

то регистрират спад на 

броя от 0,4% (5 бр.) спря-

мо предходната година и 

спад при стойността от 

13,3% (143 млн. лв.). Голе-

мите компании отбеляз-

ват запазване на броя и 

ръст на стойността от 

0,8% (5 млн. лв.). Фирмите 

без регистрация в ЦПРС 

бележат ръст в броя от 

61,6% (45 бр.) на сключе-

ните договори и спад от 

14,3% (2 млн. лв.) на стой-

ността им в сравнение с 

2020 г. При консорциумите 

годишният темп на склю-

чените договори е спад на 

броя със 7,6% (45 бр.), как-

то и при стойността от 

40,5% (1035 млн. лв.).

Сключени договори от 
фирми и консорциуми по 
вид строителство

„Инженерна инфра-
структура“ – 1377 броя 

на стойност 1753 млн. лв., 

от тях:

✓ Фирми – 1192 броя 

на стойност 1047 млн. лв., 

от които:

– Големи строителни 
компании – 116 сключени 

договора на стойност 569 

Тенденция при сключените договори от фирми и консорциуми през 2021 г. спрямо 
2020 г. по вид строителство

 
Инженерна 

инфраструктура  
Сградно  

строителство  
Енергийна  

инфраструктура  
В и К  

инфраструктура 

 Брой 
Стойност 

 млн. лв.  Брой 
Стойност 

 млн. лв.  Брой 
Стойност 

 млн. лв.  Брой 
Стойност 

 млн. лв.  

2020 
Фирми 1 034 1 049 1 119 550 471 278,5 228 221 

Консорциуми 261 1 676 178 315 70 117,5 84 445 

2021 
Фирми 1 192 1 047 1 580 491 354 230 238 262 

Консорциуми 185 706 196 147 81 106 86 559 

Темп  
Фирми 158 -2 461 -59 -117 -48,5 10 41 

Консорциуми -76 -970 18 -168 11 -11,5 2 114 

Процедури на възлагане 
2020 2021 

Брой Стойност, 
млн. лв. Брой Стойност, 

млн. лв. 
Открита процедура 932 3 448 858 2 309 

Публично състезание 1 859 1 002 1 624 891 

Пряко договаряне 54 23 115 58 

Договаряне без предварително обявление 46 71 42 45 

Договаряне без предварителна покана за участие 4 3 7 31 

Договаряне с предварителна покана за участие 80 51 39 75 

Ограничена процедура  141 17 17 2 

Покана до определени лица 20 3 42 5 

Събиране на оферти с обява 309 34 1 168 132 

Общо: 3 445 4 652 3 912 3 548 

Сключени договори в сектор „Строителство“ – процедури на възлагане

Икономически 
най-изгодна 

оферта

"най-ниска 
цена"

406 договора
129 млн. лв.

"ниво на 
разходите"

125 договора
108 млн. лв.

"съотношение 
качество/цена"
2 268 договора
2 825 млн. лв.

липсват 
критерии 

1 113 договора
486 млн. лв.

За 2021 г. Икономически 
най-изгодна 

оферта

"най-ниска 
цена"

50 договора
37 млн. лв.

"ниво на       
разходите"

118 договора
369 млн. лв.

"съотношение 
качество/цена"
2 007 договора
3 576 млн. лв.

липсват 
критерии 

1 270 договора
670 млн. лв.

За 2020 г.

млн. лв.

– Средни строителни 
фирми – 624 сключени до-

говора на стойност 364 

млн. лв.

– Малки строителни 
компании – 425 сключени 

договора на стойност 111 

млн. лв.

– Нерегистрирани фир-
ми в ЦПРС – 27 сключени 

договора на стойност 3 

млн. лв.

✓ Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 185 

броя на стойност 706 

млн. лв. 

„Сградно строител-
ство“ – 1776 броя на стой-

ност 638 млн. лв., от тях:

✓ Фирми – 1580 броя на 

стойност 491 млн. лв., от 

които:

– Големи строителни 
компании – 18 сключени 

договора на стойност 23 

млн. лв.

– Средни строителни 
фирми – 460 сключени до-

говора на стойност 241 

млн. лв.

– Малки строителни 
компании – 1050 сключени 

договора на стойност 221 

млн. лв.

– Нерегистрирани фир-
ми в ЦПРС – 52 сключени 

договора на стойност 6 

млн. лв.

✓ Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 196 

броя на стойност 147 

млн. лв., от които 1 склю-

чен договор от консорциум 

с нерегистрирани фирми 

в ЦПРС на стойност 0,3 

млн. лв.

„Енергийна инфра-
структура“ – 435 броя на 

стойност 336 млн. лв., от 

тях:

✓ Фирми – 354 броя на 

стойност 230 млн. лв., от 

които:

– Големи строителни 
компании – 7 сключени 

договора на стойност 20 

млн. лв.

– Средни строителни 
фирми – 182 сключени до-

говора на стойност 149 

млн. лв.

– Малки строителни 
компании – 132 сключени 

договора на стойност 59 

млн. лв.

– Нерегистрирани фир-
ми в ЦПРС – 33 сключени 

договора на стойност 2 

млн. лв.

✓ Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 81 

броя на стойност 106 

млн. лв., от които 2 склю-

чени договора от консор-

циуми с нерегистрирани 

 стр. 14
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фирми в ЦПРС на стой-

ност 5 млн. лв.

„ВиК инфраструкту-
ра“ – 324 броя на стой-

ност 821 млн. лв., от тях:

✓ Фирми – 238 броя на 

стойност 262 млн. лв., от 

които:

– Големи строителни 
компании – 24 сключени 

договора на стойност 49 

млн. лв.

– Средни строителни 
фирми – 139 сключени до-

говора на стойност 174 

млн. лв.

– Малки строителни 
компании – 69 сключени 

договора на стойност 39 

млн. лв.

– Нерегистрирани фир-
ми в ЦПРС – 6 сключени 

договора на стойност 0,2 

млн. лв.

✓ Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 86 

броя на стойност 559 

млн. лв.

Анализът за 2021 г. 

показва, че при фирмите 

сключили договори малки-

те строителни компании 

доминират по критерий 

„брой“ в „Сградно стро-

ителство“, а големите 

строителни фирми са во-

дещи по критерий „стой-

ност“ в „Инженерна инфра-

структура“. 

При консорциумите 

най-голям „брой” сключени 

договори са регистрирани 

в „Сградно строителство“ 

и в „Инженерна инфра-

структура“, а с най-голяма 

„стойност“ са отчетени в 

„Инженерна инфраструк-

тура“ и във „ВиК инфра-

структура“. 

Тенденция при сключени-
те договори от фирми и 
консорциуми през 2021 г. 
спрямо 2020 г. по вид стро-
ителство

В „Инженерна инфра-
структура“ спрямо 2020 г. 

фирмите отчитат ръст 

от 15,3%, което е със 158 

бр. повече сключени дого-

вори и спад при стойност-

та с 0,2%, или 2 млн. лв. 

Консорциумите регистри-

рат спад на броя от 29,1% 

(76 бр.) и спад от 57,9%, 

или (970 млн. лв. по-малко) 

при стойността от общо 

сключените договори в 

инженерната инфраструк-

тура спрямо предходната 

година.

В „Сградно строител-
ство“ спрямо 2020 г. фир-

мите отчитат ръст от 

41,2%, или сключените до-

говори се увеличават с 461 

бр., и спад при стойност-

та с 10,7%, или 59 млн. лв. 

по-малко. При консорциу-

мите също се наблюдава 

ръст на броя с 10,1% (18 

бр.) и спад на стойността 

с 53,3%, или 168 млн. лв. 

по-малко в сравнение с 

2020 г.

В „Енергийна инфра-
структура“ спрямо 2020 г. 

фирмите регистрират 

спад от 24,8% (117 бр.) 

при броя и намаляване 

от 17,4% (48,5 млн. лв.) 

при стойността.  При 

консорциумите тенден-

цията е ръст при броя с 

15,7% (11 бр.) и спад при 

стойността с 9,8% (11,5 

млн. лв.) на годишна база.

При „ВиК инфраструк-
тура“ – фирмите регис-

трират ръст на броя с 

4,4% (10 бр.) и увеличение 

на стойността с 18,6% (41 

млн. лв.) спрямо 2020 г. При 

консорциумите се наблю-

дава тенденция на ръст 

с 2,4% (2 бр.) при броя на 

сключените договори и 

повишение от 25,6% (114 

млн. лв.) при стойността 

на сключените договори 

спрямо 2020 г.

Сключени договори в 
сектор „Строителство“ – 
критерии за възлагане

Обществените поръч-

ки се възлагат въз основа 

на икономически най-из-

годна оферта, която се 

определя по един от след-

ните критерии за възла-

гане:

– Най-ниска цена;

– Ниво на разходите 

(разходната ефектив-

ност);

– Оптимално съотно-

шение качество/цена.

Според тази норма по-

соченият критерий „ико-

номически най-изгодна “ е 

офертата, която отгова-

ря в най-голяма степен на 

предварително обявените 

от възложителя показа-

тели и тяхната тежест, 

пряко свързани с обекта 

на обществената поръчка 

по отношение на качест-

во, цена, технически пре-

имущества, естетически 

и функционални характе-

ристики, характеристи-

ки, свързани с опазване на 

околната среда, оператив-

ни разходи, гаранционно 

обслужване и техническа 

помощ, срок за изпълнение 

и други. Залагайки този 

критерий, възложителят 

би си осигурил една по-

широка стабилност в из-

пълнението на поръчката.

За 2021 г. данните по-

казват, че от общо 3 912 

сключени договора в сек-

тор „Строителство“ в 

2799 се поставя крите-

рий за възлагане, което 

е 71,5% от общо сключе-

ните в сектора догово-

ри, а в 1113 договора, или 

28,5%, липсват такива. 

Сравнителният анализ на 

годишна база показва, че 

дяловото съотношение е 

 от стр. 13

 
Държавен бюджет 

  
Оперативни програми на 

Европейския съюз 

Брой  Стойност, млн. лв. Брой    Стойност, млн. лв. 

2013 1 846 989 719 3 204 

 2014 2 313 1 234 825 1 828 

2015 2 335 1 136 519 1 538 

2016  2 871 2 025 186 520 

2017 2 170 1 431 645 986 

2018 2 446 1 688 655 1 227 

2019 2 664 5 666 752 2 990 
2020 2 593 1 806 852 2 846 
2021 3 152 1 612 760 1 936 

Сключени договори в сектор „Строителство“ – източници на финансиране
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Брой Стойност, млн. лв.

Сключени договори в сектор „Строителство“, финансирани от държавния 
бюджет, 2013 г. – 2021 г.

Сключени договори в сектор „Строителство“, финансирани по оперативни 
програми, 2013 г. – 2021 г.
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без промяна. 

Сключени договори в 
сектор „Строителство“ – 
източници на финансиране

Броят на сключените 

договори, финансирани 

от държавния бюджет за 

2021 г., възлиза на 3152 на 

стойност 1612 млн. лв., а 

финансирани по опера-

тивни програми на Евро-

пейския съюз са 760 до-

говора на стойност 1936 

млн. лв.

Тенденцията, която 

се наблюдава през 2021 г. 

спрямо предходната годи-

на по начин на финансира-

не, е: намаляване на броя 

с 10,8% (92 бр.), както и 

на стойността с 32,0% 

(910 млн. лв.) на сключе-

ните договори по опера-

тивни програми на ЕС. 

При сключените договори, 

финансирани от държав-

ния бюджет, се регистри-

ра увеличаване на броя с 

21,6% (559 бр.) и намалява-

не на стойността с 10,7% 

(194 млн. лв.). 

Сравнителният анализ 

на годишна база показва, 

че през 2021 г. финанси-

рането на сключените 

договори по обществени 

поръчки в сектор „Стро-

ителство“ със средства 

от държавния бюджет е 

с дял 45,4% при 54,6% по 

оперативни програми. 

Докато през 2020 г. склю-

чените договори, финан-

сирани със средства от 

държавния бюджет, са 

с дял 38,8%, а по опера-

тивни програми на ЕС – с 

61,2%.

Приложимост на изисква-
ния за системи за управ-
ление от европейските и 
международни стандарти 
за 2021 г.:

БДС EN ISO 9001 – Сис-

теми за управление на ка-

чеството – 43,5%;

БДС EN ISO 14001 – 

Системи за управление на 

околната среда – 30,7%;

BS OHSAS 18001 – Сис-

теми за управление на 

здравето и безопасност-

та при работа (до 2018 г.) 

– 4%;

БДС ISO 45001 – Нови-

ят международен стан-

дарт за Системи за уп-

равление на здравето и 

безопасността при рабо-

та (след 2018 г.) – 1,2%;

БДС EN ISO 27001 – 

Системи за управление на 

сигурността на информа-

цията – 0,1%;

БДС EN ISO/IEC 17020 

– Оценяване на съответ-

ствието. Изисквания за 

дейността на различни 

видове органи, извършва-

щи контрол – 1,1%;

БДС EN ISO/IEC 17025 

– Общи изисквания за ком-

петентността на лабо-

ратории за изпитване и 

калибриране – няма изиск-

вания;

Сключени договори в сектор „Строителство“ по вид на финансиране, 2020 г. – 2021 г.

ФИНАНСИРАНЕ 2020 г. 2021 г.

Брой Стойност, 

млн. лв.

Брой Стойност, 

млн. лв.

Държавен бюджет 2 593 1 806 3 152 1 612

Механизъм за свързване на Европа 58 984 54 68

Фонд „Вътрешна сигурност 2014 – 2020“ 14 2 8 6

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ 204 280 183 206

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ 8 544 14 846

„Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ 377 319 268 88

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ 80 530 102 651

INTERREG V-A „Румъния – България 2014- 2020“ 14 23 1 1

INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“ 24 10 9 5

Фонд „Убежище, миграция и интеграция 2014 – 2020“ 9 12 - -

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 1 78 11 9

Национален доверителен Екофонд 2 2 1 0,4

 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 15 14 16 15

Проект „Красива България“ 8 1 33 5

 „Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020” 12 10 9 3,6

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 5 0,6 18 18

Механизъм за гражданска защита на ЕС 1 0,04 1 0,01

Фонд „Радиоактивни отпадъци“ 1 0,6 1 0,2

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 

2020“

15 30 9 2

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на дет-

ски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

- - 18 19

Черноморски басейн 2014 – 2020 - - 2 0,7

Програма „Хоризонт 2020“ - - 1 1

Програма на НАТО за инвестиции в сигурността 1 5 - -

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост 1 0,2 - -

Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020” 1 0,2 - -

Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 1 0,3 1 0,1

ОБЩО: 3 445 4 652 3 912 3 548

Сключени договори по обществени поръчки в сектор „Строителство“ 
на стойност над 5 млн. лв. 

 
 

Фирми 

Консорциуми 
Големи Средни Малки 

Без 
регистрация в 

ЦПРС 

Брой 
Стойност 

млн. лв. Брой 
Стойност 

млн. лв. Брой 
Стойност 

млн. лв. Брой 
Стойност 

млн. лв. Брой 
Стойност 

млн. лв. 

2020 23 543 26 353 2 11 - - 82 2 067 

2021 16 520 26 288 5 31 - - 55 1 146 

Годишен 
темп -7 -23 0 -65 3 20 - - -27 -921 

БДС EN ISO 9606-1 – 

Определя изискванията за 

квалификация изпитване 

на заварчици за заваряване 

чрез стопяване на стома-

ни – 0,1%;

Сключени договори по 
обществени поръчки в 
сектор „Строителство“ на 
стойност над 5 млн. лв.

За 2021 г. сключените 

договори по обществени 

поръчки в сектор „Стро-

ителство“ на стойност 

над 5 млн. лв. са 102 броя 

за 1 985 млн. лв.

По вид строителство
✓„Инженерна инфра-

структура“
За 2021 г. сключените 

договори в инженерната 

инфраструктура на стой-

ност над 5 млн. лв. са 45 

броя за 1189 млн. лв.

✓„Сградно строител-
ство“

За 2021 г. сключени-

те договори в сградното 

строителство на стой-

ност над 5 млн. лв. са 7 

броя за 62 млн. лв.

✓„Енергийна инфра-
структура“

За 2021 г. сключените 

договори в енергийната 

инфраструктура на стой-

ност над 5 млн. лв. са 15 

броя за 149 млн. лв.

✓ „ВиК инфраструкту-
ра“

За 2021 г. сключените 

договори във ВиК инфра-

структурата на стойност 

над 5 млн. лв. са 35 броя за 

585 млн. лв.

Методология и източници 
на информация

Анализът „Мониторинг 

на сключените договори по 

обявени обществени по-

ръчки в сектор „Строител-

ство“ за 2021 г. е изгот-

вен на база данни на АОП, 

обработвани ежедневно 

от експерти към дирекция 

„Анализи, строителство, 

професионална квалифика-

ция и мониторинг“ към Ка-

марата на строителите в 

България. Данните са към 

дата: 28.01.2022 г. В мо-

мента продължава въвеж-

дането на данни.

Методология на обра-
ботка на данните

 Данните се обработ-

ват по:

✓тип строителство: 

– „Сградно строител-

ство“

– „Инженерна инфра-

структура“ 

– „ВиК инфраструкту-

ра“

– „Енергийна инфра-

структура“

✓ по вид възложители
– процедури на догова-

ряне

– критерии на възла-

гане

– източници на финан-

сиране

Източници на инфор-
мация 

Портал за обществени 

поръчки към Агенция по об-

ществени поръчки 
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Георги Сотиров

Г-н Славов, в Бяла има 
много забележителности, 
като Беленския мост, 
църквата „Свети Георги“, 
Часовниковата кула. Съв-
сем скоро се сдобихте и с 
музей на восъчните фигу-
ри. Разкажете ни повече 
за него.

Да, макар и малък град, 

Бяла може да се гордее със 

своите забележително-

сти. Безспорно – Беленски-

ят мост, изграден преди 

повече от 150 години от 

майстор Кольо Фичето, е 

постижение на българско-

то възрожденско инженер-

но-строително и архите-

ктурно изкуство, църквата 

„Свети Георги“ и Часовнико-

вата кула са едни от сим-

волите ни.

Най-новата културна 

ценност в общината е от-

критият през септември 

2021 г. „Арт център“. В 

него се помещава музейна 

експозиция с восъчни фигу-

ри, читалищен салон, арт 

кафе и 3D киносалон. Сред 

експонатите са шест фи-

гури на личности, свързани 

с историята на града. Една 

от тях е на руската баро-

неса Юлия Вревская, вклю-

чила се като доброволка 

по време на Руско-турска-

та война от 1877 - 1878 г. 

и загинала именно в Бяла. 

За нея Виктор Юго е ка-

зал, че е „розата на Русия, 

откъсната на българска 

земя“. Нейното име носи 

болницата в общинския 

център. Сред останалите 

фигури са тази на руския 

император Александър II, 

на майстор Кольо Фичето, 

на революционера Панайот 

Волов, на княз Александър 

Батенберг, който на 20-го-

дишна възраст получава в 

Бяла първия си орден от 

руския император Алексан-

дър II. Шестата фигура е на 

поета Петко Рачев Славей-

ков, който едва 18-годишен 

учителства три месеца в 

града.

Сред най-новите забе-

лежителности не само за 

град Бяла, а и за региона, е 

и изграденият православен 

храм „Св. Пантелеймон”. За 

първи път от 100 г. на те-

риторията на общината е 

построена църква. Стро-

ителството започна през 

2016 г., като се разчиташе 

единствено на дарения.

Новият „Арт център“ 
ще спомогне ли за разви-
тието на туризма в ра-
йона?

Общината се намира на 

централно място и наличи-

ето на културни и истори-

чески забележителности 

предполага развитието на 

туристическата инфра-

структура. Галерията те-

първа ще се развива и счи-

таме, че ще се превърне в 

туристически атракцион и 

ще е притегателен център 

не само за българските, но 

и за чуждестранните ту-

ристи. 

От десетилетия се 
говори за проблемния път 
Русе – Бяла – Велико Търно-
во, където инцидентите 
са ежедневие. Работи ли 
се по решаването на този 
конфликтен участък?

Този проблем е от ком-

петенцията на държава-

та, която предвижда да 

изгради магистрала „Русе 

– Велико Търново“. Община-

та оказа съдействие при 

одобряване на маршрута, 

а процедурите, свързани 

с реализацията й, се осъ-

ществяват от Агенция 

„Пътна инфраструктура“ и 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството.

Нека продължим те-
мата за пътната инфра-
структура в района на 
Бяла – какво е състояние-
то й, как се пътува до Ва-
шите села?

Общинските пътища 

до населените места на 

територията ни са в до-

бро експлоатационно със-

тояние. По проект „Рекон-

струкция и рехабилитация 

на част от IV-класен път 

VTR1233 (№ IV-40964) „Па-

вел – Босилковци – гара 

Бяла” по Програмата за 

развитие на селските ра-

йони (ПРСР) на трасе с 

обща дължина 10 000 м, от 

км. 2+000 до км. 12+000, се 

извърши възстановяване 

и подобряване на транс-

портно-експлоатационни-

те качества и носимоспо-

собността на настилката 

и пътното тяло. Целта 

бе осигуряване на безо-

пасност на движението, 

комфорт на пътуващите и 

добро отводняване. 

Също с финансиране 

по ПРСР се направи ре-

хабилитация на част от 

общински път RSE 1003 

(Ботров – Стърмен – Бяла) 

от км. 13+237 до км. 15+959. 

Имате ли проблеми с 
водопроводната мрежа, 
отвеждането и пречист-
ването на отпадните 
води?

На територията на об-

щината няма недостиг на 

питейна вода. Единствено 

в с. Босилковци има големи 

загуби и местната адми-

нистрация заедно с ВиК 

предприемаме стъпки за 

разрешаване на проблема.

По проект „Интегрира-

но управление на водите на 

територията на гр. Бяла, 

област Русе - етап I” са 

построени пречиствател-

на станция за 14 100 екви-

валент жители, довеждащ 

колектор от кв. „Гара Бяла“ 

до ПСОВ - 4210 м, довеждащ 

колектор от гр. Бяла до 

ПСОВ, пресичане на р. Бе-

ленска - 130 м, доизградена 

е канализационната мрежа 

на гр. Бяла - 17 007 м, извър-

шена е реконструкция на 

водопроводите по съвпа-

дащите с улични трасета 

- 16 711 м. 

Как администрацията 
се грижи за образовател-
ната инфраструктура, 
за читалищата и други-
те структури, свързани 
с културния и социалния 
живот?

За общината подо-

бряването на средата за 

обучение, културната и со-

циалната дейност са сред 

основните приоритети. 

На 16 септември 2019 г. 

ученици и учители от СУ 

„Панайот Волов” в града 

посрещнаха учебната годи-

на в новоизградена сграда. 

Миналата година завър-

ши ремонтът на Начално 

училище „Св. св. Кирил и 

Методий“. Изпълнени са 

енергоспестяващи мерки, 

като топлинно изолиране 

на външните стени и на 

покривите, подмяна на до-

грами. 

През 2020 г. със собст-

вени средства и с осигу-

рено частично финансово 

подпомагане от Министер-

ство на труда и социална-

та политика по Проект 

„Красива България” бе из-

вършен ремонт на сгра-

дата на ДГ „Пролет“ и се 

въведоха различни мерки за 

енергийна ефективност. 

Сред изпълнените стро-

ителни работи са демон-

таж на дървената дограма, 

доставка и монтаж на PVC 

дограма, подмазване, шпак-

ловка, направа на фасадна 

топлоизолация, покрив от 

ламарина върху дървена 

скара, подмяна на улуци и 

водосточни тръби. 

Общината изгради и 

Многофункционална спорт-

на зала „Арена Бяла“ в не-

посредствена близост до 

новата сграда на СУ „Па-

найот Волов”, където се 

провеждат предвидените 

в образователната про-

грама часове за спортни и 

културни занимания на уче-

ниците. Залата се използ-

ва и от спортни клубове за 

тренировки. 

Почти във всички насе-

лени места на територия-

та на общината е извър-

шен ремонт на сградите на 

читалищата. Предстои да 

закупим постройка в с. Бо-

силковци, която да преус-

троим в читалище. 

По отношение на кул-

турната дейност мога да 

кажа, че мероприятията в 

това отношение, които се 

организират на градския 

басейн в летните месеци, 

както и провеждането на 

фолклорни фестивали се 

превърнаха в традиционни.

Какви средства се 
предвиждат в бюджета 
Ви за 2022 г. за строител-
ни дейности?

В него залагаме сред-

ства за рехабилитация на 

основните улични арте-

рии в по-малките населени 

места на наша територия, 

като селата Полско Косово, 

Босилковци, Лом Черковна, 

Ботров. Община Бяла кан-

дидатства и за финанси-

Кметът Димитър Славов:

Историческият музей Бяла

Мостът на Кольо Фичето над р. Янтра край Бяла

Проект за консервация и реставрация на съоръжението

Културен център - град Бяла

Детска градина „Първи юни“
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ране с инвестиционен про-

ект за „Преустройство на 

съществуваща сграда на 

ДГ „Първи юни“ в Център за 

социални услуги.

Какви проекти са пла-
нирани за изпълнение по 
оперативни програми 
през 2022 г.?

Най-важният и значим 

не само за община Бяла, а 

и за целия регион, е „Кон-

сервация и реставрация на 

моста на Кольо Фичето над 

р. Янтра при гр. Бяла и по-

добряване на инфраструк-

турата и туристическия 

достъп до нея“. Подписахме 

договор с Министерство-

то на регионалното разви-

тие и благоустройството 

за предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ 

(БФП) от 8 032 703 лв. за 

финансиране на проекта. 

Тъй като ще се изпълни чрез 

съвместна подкрепа с фи-

нансов инструмент и БФП 

по процедура „Развитие на 

туристически атракции“ по 

Приоритетна ос 6 „Регио-

нален туризъм“ на ОП „Реги-

они в растеж“, бе подписан 

и договор за инвестиционен 

кредит на обща стойност 

1 468 817 лв. Целият проект 

възлиза на 9 501 521 лв. 

Мостът на Кольо Фиче-

то е символ на града и е с 

изключителна важност за 

нашите съграждани. Обек-

тът е недвижима ценност 

на културното наследство 

с национално значение и е 

обявен за паметник на кул-

турата като архитектур-

но-художествен вид. Ето 

защо община Бяла смята 

за своя основна задача не-

говата реставрация и кон-

сервация. 

Планирано е извършване 

на строително-ремонтни 

работи, които условно мо-

гат да бъдат разделени на 

три: Консервация и рестав-

рация на Беленския мост; 

Изграждане на сграда с му-

зей, ресторант и обслужва-

щи помещения, пряко свър-

зана с функционирането на 

обекта; Зона около моста, 

в това число прилежащата 

инфраструктура.

Очаква се дейностите 

да започнат в най-крат-

ки срокове. Освен всички 

задължителни съгласува-

телни процедури със съ-

ответните компетент-

ни органи и институции, 

които трябваше да бъдат 

получени, бе възложено и 

извършването на незави-

сима експертна оценка на 

техническата документа-

ция. Тя бе направена от ар-

хитекти и проектанти с 

богат опит, свързан с мо-

стови съоръжения и недви-

жими културни ценности 

с категория „национално 

значение“. Идеята на общи-

ната с тази допълнителна 

оценка е инвестиционни-

ят проект да е прегледан 

от възможно най-добрите 

специалисти в областта 

и така да се разработят 

най-адекватните мерки, 

свързани с консервацията 

и реставрацията на този 

шедьовър, съхраняването 

му за бъдещите поколения 

и превръщането му във 

впечатляваща туристиче-

ска атракция.

Реставраци ята на 

Беленския мост ще ока-

же влияние върху цялото 

население, живеещо на 

територията на нашата 

община. След приключване-

то на проекта планираме 

да използваме изградена-

та туристическа инфра-

структура и оборудване 

за културни и обществени 

прояви.

Как се справяте с би-
товите отпадъци, със 
закриването на стари 
сметища?

Регионалната система 

за управление на отпадъци-

те за регион Борово функ-

ционира вече три години и 

успешно обслужва общини-

те Бяла, Борово, Две Моги-

ли, Полски Тръмбеш, Ценово 

и Опака. 

Завършихме и успешно 

проект „Закриване и рекул-

тивация на съществуващо 

общинско депо за битови 

отпадъци”. Техническата 

рекултивация се финан-

сира по Оперативна про-

грама „Околна среда 2014 

- 2020“.

На финал бихте ли ка-
зали няколко думи и за ин-
вестициите в общината?

Основно такива се пра-

вят в земеделието и хими-

ческата промишленост. 

Местната администрация 

активно търси инвести-

тори, за да ги привлече да 

реализират своите ико-

номически идеи в гр. Бяла 

и останалите населени 

места в общината. В на-

чалото на тази година в 

деловодството ни бе по-

лучено уведомление за ин-

вестиционно намерение от 

страна на представител 

на виетнамска компания 

за изграждане на междуна-

роден социален курорт в с. 

Стърмен. 

Освен това Община 

Бяла закупи индустриален 

обект на изключително из-

годна цена и отправи иска-

не до Българската агенция 

за инвестиции за намиране 

на подходящ инвеститор.

Църква „Св. Георги“

Спортна зала „Арена Бяла“

Парк „Св. Пантелеймон“

Снимки Община Бяла

sales@balkansteel.com
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 www.talengineering.com

НАЙ-ДОБРОТО 
ОТ ДОГРАМАТА 
ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Над 20 години 
TAL Engineering е 

специалист и лидер 
в проектирането, 
производството и 

монтажа на дограма. 
Благодарение 

на успешното ни 
партньорство с 
компании като 

Schüco, ETEM, Alumil, 
Rehau, Reynaers, 
Jansen и други, 

завършените проекти 
се превръщат в 

достойни примери 
на българското 
строителство.
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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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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

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Община Несебър за-

почва реставрация на ем-

блематичната вятърна 

мелница, разположена на 

провлака, който свързва 

старата и новата част на 

града. Проектът, преминал 

съгласувателни процедури 

с Министерството на кул-

турата, включва консер-

вация, експониране и адап-

тация на обекта, като е 

съобразен с автентичния 

облик на сградата от ста-

ри фотографии. Целта му 

е не само да съхрани ар-

хитектурното и истори-

ческо наследство, но и да 

създаде усещане за едно 

общо интегрирано култур-

но пространство, което да 

се впише в съвременната 

действителност.

Проектът включва и 

пълна подмяна на обшивка-

та от дъски, както и час-

тични ремонтни дейности 

по конструктивните дър-

вени елементи. Предвижда 

се и реновация на трис-

катния покрив. Фасадата 

ще се изпълни от импрег-

нирани дъски, като закре-

пването им няма да бъде 

видимо по повърхността. 

Където е необходимо, ще 

бъдат монтирани носещи 

части. Прътите на перка-

та, както и целият меха-

низъм ще се почистят и 

консервират.

Във вътрешния обем на 

дървеното пространство 

от мелницата се пред-

вижда смяна на счупени и 

изгнили дъски по дюшеме, 

стени и тавани. Камен-

ната зидария на цилин-

дричното приземие ще се 

почисти, преди да бъдат 

извършени консервацион-

ните дейности. Ще се из-

гради и дървена стълба с 

площадка, извеждаща до 

вратата на фасадата. За-

ложено е още възстановя-

ването на балкона, което 

ще даде възможност на 

посетителите да правят 

снимки към Стария град 

в Несебър. Отделно във 

вътрешността на мелни-

цата ще има позициони-

ран комбиниран мултиме-

диен център. Предвижда 

се сградата да бъде из-

ползвана за експониране 

на постоянни и пътуващи 

изложби. 

Мелницата е постро-

ена през XIX век. Принад-

лежала е на несебърски 

граждани, които са напус-

нали града след спогодба-

та Моллов-Кафандарис. 

През 1929-а е демонтира-

на и в началото на 70-те 

години на миналото сто-

летие е възстановена по 

снимки и спомени на съв-

ременници.

Община Несебър въз-

намерява да реставрира и 

още няколко от обектите с 

висока културна и истори-

ческа стойност за града. 

Това са църквите „Свети 

архангели Михаил и Гавра-

ил“ и „Христос Пантокра-

тор“, както и вятърната 

мелница на северния бряг 

(до базиликата „Св. Бого-

родица Елеуса“). Проекти-

те са съгласувани с Минис-

терството на културата 

и ще бъдат финансирани 

по Оперативна програма 

„Региони в растеж“.

Има готов проект за належащ 

ремонт на Драматично-куклен 

театър „Иван Радоев“ в Плевен. 

Той предвижда реализирането на 

дейности във вътрешната част 

на сградата, без да се променя 

фасадата. Планира се подмяна на 

ВиК инсталацията, отоплителна-

та и електросистемите, ремонт 

на сцената и изграждане на асан-

сьор за хора с увреждания. Инди-

кативният бюджет е в размер на 

7 млн. лв., но това са изчисления 

преди скока в цените на строи-

телните материали. 

Предстоят срещи в Министерството на 

културата, на които да бъде договорено не-

обходимите средства за ремонта да бъдат 

включени в бюджета на ведомството.

В града се работи и по изграждане на на-

учнообразователен кампус. Той ще бъде на 

територията на бившата Школа за запасни 

офицери в Плевен. В момента там има из-

оставени сгради, в които могат да бъдат 

посрещнати 4000 - 5000 студенти в общежи-

тия, учебни корпуси, научен център.

С т а р т и р а 

подмяната на ос-

в е т л е н и е т о  в 

двата най-големи 

пловдивски райо-

на – „Централен“ 

и „Южен“. То ще 

бъде извършено по 

проект „Въвеждане 

на ЕСМ за рехаби-

литация и модер-

низация на улично-

то осветление в 

район „Централен“ 

и район „Южен“ на община Пловдив“. Той се реализира със 

средства от Финансовия механизъм на Европейското иконо-

мическо пространство 2014 - 2021 по програма „Възобновя-

ема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. 

Общата му стойност е 1 126 999, 69 лв. 

В рамките на проекта ще бъдат подменени повече от 

1913 от старите осветителни тела с LED. В район „Центра-

лен“ ще се работи на улиците в карето между бул. „Коприв-

щица“, бул. „Марица-юг“, бул. „Руски“ и бул. „Христо Ботев“, 

като ще се поставят 1192 лапми. В „Южен“ ще се обхванат 

пътните трасета между „бул. „Никола Вапцаров“, бул. „Маке-

дония“, ул. „Академик Петър Динеков“ и ул. „Коматевско шосе“, 

като там ще се сменят общо 669 осветителни тела.

От общината съобщиха, че до момента са проведени 

всички процедури по ЗОП и са сключени договори с избраните 

изпълнители, изготвен е и технически проект. Предстои из-

даване на разрешение за строеж, след което ще стартират 

и същинските дейности.

Дейностите по проекта бяха представени 
на встъпителна пресконференция в 
общината

Започва подготовка 

за ремонт на Летния те-

атър в Шумен – до дни 

при подходящо време ще 

стартира разчистването 

на терена, след което - и 

същинските дейности. 

Това обяви зам.-кметът 

по строителство и еколо-

гия Боян Тодоров. „Ще има 

доста работа, която ще 

отнеме не малко време. 

Трябва да се изкоренят са-

мораслите дървета, да се 

премахнат също и изсъх-

налите, да се отстранят 

храстите. Ще бъдат събо-

рени и част от бетонни-

те конструкции, които са 

компрометирани”, обясни 

той.

Предвидено е цялост-

но благоустрояване на съ-

ществуващата сграда, на 

околното пространство и 

на подходите към театъ-

ра. „Строително-ремонт-

ните дейности ще възля-

зат на 1 720 000 лв. Ще 

търсим и допълнителни 

средства, за да изградим 

едно наистина модерно 

и функционално съоръже-

ние“, каза още Боян Тодо-

ров.

Авторът на проекта 

арх. Милен Мънков разяс-

ни, че съществуващата 

сцена, козирката и екра-

нът ще бъдат запазени, но 

основно ремонтирани. Ще 

се изгради нова трибуна с 

900 места за сядане, раз-

положени амфитеатрално 

в 5 сектора. Ще бъдат 

възстановени осветител-

ните кули и оградата на 

съоръжението, помещени-

ята под сцената, събле-

калните, гримьорните, ка-

сите. За северната част 

са предвидени кътове за 

детски игри, куклен теа-

тър на открито, книжар-

ница, сладкарница. Ще се 

обособи зала за танци и 

спортни занимания.

„Обектите ще могат 

да се използват цело-

годишно, затова ще се 

направи и отоплителна 

инсталация“, уточни арх. 

Мънков. Той добави, че 

съществуващото озеле-

няване ще се запази и ще 

се възстанови зоната на 

цветната леха по северна-

та фасада.

По договор реализира-

нето на всички дейности 

трябва да приключи в рам-

ките на 200 дни.

Общината планира да реновира и две църкви
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Доц. д-р инж. Ирина Костова, преподавател в Хидротехническия факултет на УАСГ:

От много години се чувства осезаем недостиг на кадри във водния сектор

Георги Сотиров

Доц. Костова, чете-
те лекции в катедра „Во-
доснабдяване, канализа-
ция и пречистване на 
водите” на Хидротехни-
ческия факултет (ХТФ) 
на УАСГ. Има ли желаещи 
да се обучават за тези 
тежки професии, каква 
е тенденцията в послед-
ните години?

Известно е, че в Бъл-

гария в този регулиран 

от държавата отрасъл 

на икономиката от много 

години се чувства осе-

заем недостиг на кадри, 

който към настоящия 

момент допълнително се 

изостря поради редица 

проблеми, включително 

ниско заплащане. Предвид 

перспективите за финан-

сиране от ЕС на проекти 

във водния сектор се на-

лага необходимостта от 

повече инженери, които 

да проектират, строят, 

експлоатират и управля-

ват професионално съвре-

менните водни системи в 

страната. 

Одобрените от МОН 

места за редовно обу-

чение по специалност 

„Водоснабдяване и кана-

лизация” (ВиК) през по-

следните пет години са 

65, като реално приети-

те в нея са сравнително 

постоянен брой – между 

40 и 49. За „Хидростро-

ителство” (ХС), която 

съществува в настоящия 

си вид от 4 г., местата 

за редовно обучение ва-

рират между 25 и 30. За 

периода 2016 – 2021 г. 

приемът е нараснал от 4 

до 46 студенти. В задоч-

ната форма картината 

е аналогична. В специ-

алност ВиК се разкрива 

прием в рамките на 16 до 

20 човека на година, а ре-

ално учащите са от 9 до 

17, като тенденцията е 

нагоре. За ХС местата са 

между 10 и 16, но в първи 

курс постъпват между 2 и 

8 студенти - също възхо-

дяща тенденция.

Като цяло броят на 

приетите студенти в 

ХТФ плавно нараства 

след учебната 2016/17 г., 

когато е регистриран 

абсолютният минимум. 

За 2021/22 г. в редовно 

обучение във ВиК са за-

писани 44 първокурсници, 

а за специалност ХС са 

приети 46. При 15 места 

за задочно обучение за 

ВиК са реализирани 16, 

а за ХС от 10 места са 

попълнени 8. Скрит от 

официалната статис-

тика остава фактът, че 

между 10% и 25% от но-

воприетите студенти 

напускат университета 

още през първата година 

– за 2020/21 г. той е 25%. 

Следва да се отбележи, 

че не е важно единстве-

но колко са обучаващите 

се, но и тяхната успевае-

мост, т.е. реалният брой 

млади специалисти, които 

навлизат в професията.

С Постановление на 

Министерски я  съвет 

№15 от 25.01.2019 г. „Хид-

ростроителство“ бе оп-

ределена за защитена 

специалност. Искам да 

подчертая ролята на дър-

жавата - МОН и МС, кои-

то приеха изключително 

важно решение за съхра-

няването й като част от 

националната сигурност 

на страната.

Важно е да се знае, че 

от 2020/21 г. студенти-

те в ХС се обучават без 

държавна такса. Във ВиК 

има възможност да се 

сключват договори между 

студент, работодател и 

УАСГ. От десетина годи-

на Съюзът на ВиК опера-

торите обяви стипендии 

за целия курс на обуче-

ние във ВиК, като те са 

в много добър финансов 

размер. 

Дипломите на Ва-
шите възпитаници са 
международно признати 
и почти всички се реали-
зират професионално. 

Хидротехническият 

факултет има над 70-го-

дишна история. В него са 

се дипломирали повече 

от 9500 студенти. Спе-

циалностите, които се 

изучават, решават ши-

рок спектър от проблеми, 

свързани с разпределе-

нието на водните ресур-

си, с опазването на по-

върхностните и подземни 

водни тела, с управление-

то на водните системи и 

ВиК инфраструктурата и 

осигуряването на тяхна-

та надеждност и оценка 

на риска в екстремни си-

туации. 

Нашите възпитаници 

Снимка авторът

са успешно реализирани 

не само у нас, но и в чуж-

бина. Придобитите зна-

ния и умения са предпос-

тавка и за възпитание на 

управленски качества в 

завършилите ХТФ, поради 

което те са заемали или 

са на отговорни държавни 

позиции. 

Учебните планове са 

изцяло обвързани с обра-

зователните изисквания 

по специалности от регу-

лираната професия „инже-

нер в инвестиционното 

проектиране“. Колегията 

от бранша счита, че е не-

достатъчна практиката 

на студентите, с което 

съм съгласна, но все пак 

не можем да увеличаваме 

прекалено тези часове. 

Това, което считам, че 

липсва, е подготовка за 

така наречените пери-

ферни умения, които са 

извън строго техниче-

ските познания. Нека ги 

определя общо като биз-

нес познания, свързани с 

практически умения за 

управление на проекти, 

финансови анализи и пла-

ниране на различни стро-

ителни дейности. 

Студентите ни имат 

възможност да се включ-

ват в разработването на 

научноизследователски 

проекти, финансирани 

от Центъра за научни из-

следвания и проектиране 

при УАСГ. Колеги от кате-

дра „Водоснабдяване, ка-

нализация и пречистване 

на води“ участват в про-

ект „Чисти технологии за 

устойчива околна среда – 

води, отпадъци, енергия 

за кръгова икономика“, 

финансиран по Оператив-

на програма „Наука и об-

разование за интелиген-

тен растеж”, като в него 

активно участват док-

торанти към катедрата 

и студенти.

Ситуацията с про-
дължаващата епиде -
мична обстановка без-
спорно е голяма пречка 
за  подготовката  на 
студентите. Какви ВиК 
инженери да очакваме 
да работят в страната 
след няколко години?

COVID-19 и предприе-

тите мерки за защита 

на общественото здраве 

след март 2020 г. до сега 

маркираха и начина на 

обучение в УАСГ. В по-го-

ляма част от този период 

лекциите се провеждаха 

online в платформата MS 

Teams. В този начин на 

комуникация на мен много 

ми липсва реакцията на 

студентите, както е при 

присъственото обучение. 

Тогава много бързо виж-

дам кое не е достатъчно 

ясно, чертая на дъската 

припомнящи схеми, гра-

фики и формули. Липсва 

ми енергията на студен-

тите, усмивките, скова-

ността при неразбиране 

на дадена материя, въ-

проси от залата. Но дори 

и в тази извънредна си-

туация не съм понижила 

изискванията за необхо-

димите знания по двете 

дисциплини, на които съм 

лектор. Това важи и за 

Държавната изпитна ко-

мисия, която удостоверя-

ва кои дипломанти могат 

да бъдат инженери в ОКС 

„магистър“ по съответ-

ната специалност.

Вие сте сред уважа-
ваните членове на ака-
демичното тяло на УАСГ 
- два пъти бяхте декан 
на ХТФ, а и служебен 
министър на околната 
среда и водите в прави-
телството на Огнян Гер-
джиков. Според Вас къде 
са най-тесните места в 
снабдяването на населе-
нието с питейна вода, в 
нейното пречистване и 
прочие.

Ще акцентирам върху 

проблемите, свързани с 

качеството на водата, 

предназначена за питей-

ни нужди. То се оценява по 

микробиологични, органо-

лептични, физико-химич-

ни, химични и радиологич-

ни показатели, регулирани 

с Наредба №9 от 2001 г. 

за качеството на водата, 

предназначена за питей-

но-битови цели. В стра-

ната продължават да се 

регистрират отклонения, 

като: нитрати; хром; ес-

тествен уран; манган; 

желязо; органолептични 

показатели и др. Подроб-

ната информация е дос-

тъпна за всеки от сайта 

на Изпълнителната аген-

ция по околна среда към 

МОСВ. 

Основните мерки, кои-

то следва да се предпри-

емат и реализират за ре-

шаването им, най-често 

са комплексни. Те са свър-

зани с необходимост от 

реконструкция и модерни-

зация на водоснабдител-

ните мрежи и съоръже-

ния; изграждане на нови 

пречиствателни станции 

за питейни води и осигу-

ряване на съвременни 

технически средства за 

дезинфекция и контрол на 

процеса във всички зони 

на водоснабдяване; тър-

сене и разкриване на нови 

водоизточници и др.

Директива 2020/2184 

на Европейския парла-

мент от 16.12.2020 г . 

относно  качеството 

на водата, т.нар. нова 

директива  за  питей-

ните води,  трябва да 

бъде транспонирана в 

националните законода-

телства на държавите 

членки до януари 2023 г. 

Тя, освен че разширява 

списъка на показатели за 

качество на питейните 

води, въвежда нов подход 

за управлението им чрез 

оценка на риска. 

По отношение на съ-

биране, отвеждане и пре-

чистване на отпадните 

води се направи много 

през последните 15 го-

дини. Това е благодаре-

ние на финансирането на 

проекти по различни опе-

ративни програми, осо-

бено по ОПОС. Построе-

ни са 47 нови ПСОВ, а 16 

са реконструирани и са в 

експлоатация. Сключени 

са договори за изгражда-

не на една и реконструк-

ция на 8 пречиствателни 

станции за отпадни води. 

В новия програмен период 

е предвидено строител-

ство на ПСОВ за агломе-

рации с 2000 - 10 000 ек-

вивалент жители.

Предстоят ни и нови 

предизвикателства, ка-

саещи канализационните 

системи и ПСОВ, като 

ефективното използване 

на ресурсите и кръговата 

икономика. Канализацион-

ните системи са част 

от продуктовата систе-

ма „водоизточник – во-

доснабдителна система 

– канализационна систе-

ма – водоприемник“, коя-

то има за начало източ-

ници на суровини (вода, 

енергия, консумативи и 

реагенти), но не трябва 

да завършва с отпадък, 

както досега, а с източ-

ник на суровини за други 

процеси (например вода 

за напояване, утайка за 

енергия и или възстано-

вени суровини, напр. азот 

и фосфор).
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В луксозната сграда автомобилите ще се паркират в самите апартаменти
Страницата 
подготви 
Елица Илчева 

Имотите в първата 

жилищна кула в света с 

марка Bentley ще бъдат 

на пазара от този месец. 

Официално продажбите 

във високия 228 метра 

комплекс, който ще се 

издигне над Sunny Isles 

Beach в Маями,  щата 

Флорида, САЩ, ще стар-

тират през следващите 

дни. Bentley Residences 

Miami ще бъде изградена 

в сътрудничество на бри-

танския производител на 

луксозни автомобили с 

Dezer Development, като 

е проектирана от све-

товноизвестното архи-

тектурно студио Sieger 

Suarez Architects. 

Кулата, която трябва 

да бъде завършена през 

2026 г., ще бъде на 60 

етажа и ще включва 216 

„изящно завършени“ апар-

тамента, всеки от които 

със стартова цена от 4,2 

милиона долара. 

Дизайнерският екип 

на сградата в сътрудни-

чество с Dezer ще внесе 

лукса на емблематичния 

автопроизводител в жи-

лищните пространства, 

като всеки имот ще има 

плувен басейн. Обита-

телите ще разполагат 

и с най-желаните удоб-

ства от световна класа 

– фитнес център, СПА, 

кино, бар, красиво озеле-

нени градини, ресторант 

и салон. Построена с ми-

съл за собствениците 

на Bentley, всяка рези-

денция ще има и вграден 

гараж за няколко коли, 

и патентован асансьор 

Dezervator за превоз на 

машините, който ще поз-

волява на шофьорите да 

останат в тях по време 

на придвижването. 

Очаква  с е  с трои -

телството на Bent ley 

Residences да започне в 

началото на 2023 г. Това 

няма да бъде единстве-

ната кула, вдъхновена 

от супер автомобили в 

Маями – първият жили-

щен комплекс на Aston 

Martin в града върви към 

завършване. 66-етажна 

кула от стъкло и стома-

на в центъра на Маями бе 

започната през 2017 г., а 

днес е достигнала пълна-

та си височина - 249 м. 

Там ще има 391 луксозни 

резиденции на цени от 

1,5 млн. долара до над 50 

млн. долара.

Нуждата от възможно 

най-ефективни слънчеви 

панели става все по-нале-

жаща с всеки изминал ден. 

Нова разработка може да 

направи така, че солар-

ните модули да увеличат 

ефективността си до 35% 

във времето до 2025 г. В 

момента тя е около 22%.

Защо е така? Създаде-

ни на базата на силиций, 

сегашните „предпочитат“ 

по-къси дължини на вълни-

те, най-вече в червената 

и жълтата част на елек-

тромагнитния спектър. 

По-дългите – в синия и 

зеления край на спектъра, 

са твърде слаби да „отска-

чат“.

През 2014 г. група из-

следователи от Универ-

ситета в Кеймбридж са 

започнали опити да прео-

бразуват вълните на синя-

та и зелената светлина в 

червени, така че слънче-

вите панели да могат да 

абсорбират и трансфор-

мират тази светлина 

в енергия. Това обаче е 

сложен процес. Казано с 

прости думи, когато свет-

лината докосне фотовол-

таичния материал, тя 

създава екситон. Той се 

състои от електрон (от-

рицателно зареден) и сво-

боден електрон (положи-

телно зареден), свързани 

с електростатичен заряд. 

Но използвайки „правилния“ 

материал – органичен по-

лимерен полупроводник, 

могат да се получат два 

екситона с по-ниска енер-

гия, които да се преобра-

зуват в електрически ток. 

До края на тази година 

учените от Кеймбридж се 

надяват да има работещ 

прототип с 31% ефектив-

ност.

Oбщинското жилищно 

дружество на град Кемптен, 

Германия, Sozialbau Kempten 

реализира проект за 600 

нови жилища в сърцето на 

планинския регион Алгой. В 

неговите рамки мюнхенско-

то архитектурно бюро Palais 

Mai предвижда три многое-

тажни къщи с разпределен 

етажен план и две удължени 

сгради.

Общо 75 частни жилища 

и 45 апартамента под наем 

формират модерния квар-

тал. Имотите имат от две 

до 5 стаи и площ от 55 до 

144 кв. м. 

Правите линии на външ-

ните фасади и парапети-

те на балконите създават 

алюзия за архитектура в 

стил арт деко. Опростени-

ят дизайн на стълбищата 

е застъпен по-нататък и в 

самите апартаменти, които 

са достъпни за инвалидни 

колички. Въпреки че става 

въпрос за социални жилища, 

проектантите са обърна-

ли внимание на комфорта и 

естетиката, а фокусът е 

поставен върху 

качеството на 

материалите. 

Така е взето ре-

шение за строи-

телен материал 

да се използват 

тухли.

За външните 

стени е избрана 

тухла от послед-

но поколение MZ, 

специално разработена от 

Mein Ziegelhaus. Благода-

рение на интегрираните в 

нея минерални изолационни 

подложки тя постига изклю-

чително добри топлоизола-

ционни стойности с висока 

носеща способност, както 

и добра звукоизолация и про-

тивопожарна защита.

Мостът Koningshaven 

Bridge в Ротердам, по-по-

знат като De Hef, ще бъде 

временно демонтиран, за 

да премине новата лук-

созна яхта на Джеф Безос 

Y721. Това е единственият 

път към Северно море от 

корабостроителницата в 

Албасердам, в която е съз-

дадена супер яхтата. 

Създател и изпълните-

лен директор на гиганта 

Amazon до юли миналата 

година, когато решава да 

се оттегли, Безос е най-

богатият човек на плане-

тата от 2017 г. насам. 

Историческият мост 

De Hef е построен през 

1877 г .  Той претърпя-

ва трансформация през 

1927 г., когато инж. П. 

Йостинг проектира цен-

трален участък, който 

се повдига, за да преми-

нават безпрепятствено 

под него кораби. В свале-

но положение се свързва 

с железопътната линия. 

Подвижната му част е с 

дължина 52 м и се издига 

по вертикалата 45 м, а 

най-високата точка на 

моста е на 70 м.

De Hef не се използ-

ва по предназначение от 

1994 г., защото от тога-

ва влаковете започват да 

преминават по тунел през 

канала.

Мостът е и първата 

възстановена забележи-

телност в Ротердам след 

Втората световна война. 

Извършена е цялостна 

реставрация в периода 

2014 - 2017 г., след която 

местните власти са обе-

щали, че никога няма да 

бъде демонтиран отново. 

В Датонг (Ки-

тай) отвори врати 

нов Музей на изку-

ствата, проектиран 

от Foster+Partners. 

Необичайната сгра-

да трябва да се 

превърне в център 

на творческите индустрии 

в региона. Скулптурната й 

форма е поредица от чети-

ри взаимосвързани пирамиди, 

изникващи от земята, които 

се разминават като ветрило 

към четирите ъгъла на ква-

драта. Обектът е в мащаб 

със съседните сгради и ба-

лансира цялостната компо-

зиция на генералния план на 

района.

Пространствата на 

самите галерии 

са потопени под 

кота нула. В тях 

има редица помещения, пос-

ветени на образованието и 

обучението, включително 

детска галерия, медийна 

библиотека, архив и храни-

лище за изкуство. Интерес-

но е решен и подстъпът до 

музея, който предлага раз-

ходка по диагонални пътеки, 

преминаване по поредица от 

рампи, водещи надолу 

към открита площ, 

която също служи 

като амфитеатър 

за представления на 

открито. 

След влизане в 

сградата посети-

телите попадат в 

мецанин ниво, от-

където се открива 

спираща дъха гледка към го-

ляма галерия, която е висока 

37 м и широка почти 80 м. На 

същото ниво по периметъра 

са разположени останалите 

изложбени площи (с контрол 

на климата във всяко отде-

ление). За детската галерия 

архитектите са решили да 

бъде с огромни прозорци с 

южно изложение.

Дизайнът на покрива се 

ръководи от желанието да 

се създаде голям гъвкав обем 

без колони в долната част, 

като в същото време се ула-

вят по-малки пространства 

на галерията в краищата. 

Покрит е с извити стомане-

ни плочи, които помагат за 

оттичане на водата. 
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В следващия брой очаквайте
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вицепремиер по климатични 

политики и министър на 

околната среда и водите

Арх. Петър Петров, 
директор на Националния 

институт за недвижимо 

културно наследство

Доц. д-р инж. Илиана Стойнова, 
зам.-ректор по учебната дейност 

и дигитализацията на ВСУ „Любен 

Каравелов“

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 
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Десислава Бакърджиева

Оповестиха претен-

дентите за тазгодиш-

ните награди „Оскар“. 

На церемония, излъчена 

на живо в интернет, ак-

тьорите Трейси Елис Рос 

и Лесли Джордан пред-

ставиха номинациите във 

всички категории на най-

престижните отличия на 

Американската академия 

за филмово изкуство. За-

ради Олимпийските игри 

златните статуетки ще 

бъдат връчени на 27 март 

в „Долби Тиътър“ в Лос Ан-

джелис. За първи път от 

три години насам събити-

ето, което ще е 94-то в 

историята, ще има водещ, 

след като липсата на до-

макин през 2019, 2020 и 

2021 г. доведе до спад на 

рейтинга на телевизион-

ното предаване. То ще се 

излъчи за пореден път по 

Ей Би Си. 

С най-много шансове 

са психологическият уес-

търн „Силата на кучето“, 

който води с 12 номина-

ции, и научнофантастич-

ният епос „Дюн“ – той ще 

се състезава за 10 стату-

етки. „Силата на кучето“ 

е на новозеландската ре-

жисьорка Джейн Кем пиън. 

Лентата разказва за кон-

фликта между двама раз-

лични по характер братя, 

Ето и пълния списък на претендентите за „Оскар“ по категории:

стопанисващи ранчо в 

щата Монтана. История-

та е поднесена от нетра-

диционна гледна точка и 

със звездното участие 

на Бенедикт Къмбърбач в 

ролята на единия брат и 

Кирстен Дънст, която се 

превъплъщава в съпругата 

на по-спокойния брат, изи-

гран от Джеси Племънс. 

„Дюн“ е по едноименния 

роман на Франк Хърбър-

на, като това е първата 

част на адаптацията. 

Режисьор е Дени Вилньов. 

Действието се развива 

на пустинната планета 

Аракис, единствения из-

точник на „подправката“ 

във Вселената – уникално 

вещество, което удъл-

жава човешкия живот и 

осигурява междузвездно 

пътуване. Династията 

на Атреидите заменя 

безпощадните Харкони, 

властвали десетилетия 

над Аракис и натрупали 

състояние благодарение 

на добивите на подправ-

ката, което води до сблъ-

сък. „Силата на кучето“ 

и „Дюн“ са сред десетте 

заглавия, които се борят 

за „Най-добър филм“. Ос-

таналите са „Белфаст“, 

„CODA: Дете на глухи ро-

дители“, „Не поглеждай 

нагоре“, „Карай колата 

ми“, „Методът „Уилямс“, 

„Лакрицова пица“, „Ули-

цата на  кошмарите“ , 

„Уестсайдска история“.

В надпреварата за 

„Най-добър актьор“ са 

Хавиер Бардем, Бенедикт 

Къмбърбач, Андрю Гар-

фийлд, Уил Смит и Дензъл 

Уошигтън. Претендентки-

те за „Най-добра актриса“ 

са Джесика Частейн, Оли-

вия Колман, Пенелопе Крус, 

Никол Кидман и Кристен 

Стюарт. Тази година за 

най-добър режисьор си съ-

перничат Джейн Кем пиън, 

Кенет Брана, Рюсуке Ха-

магучи, Пол Томас Андер-

сън и Стивън Спилбърг.

„Силата на кучето“ и „Дюн“ се състезават в най-много 
категории за престижното отличие

„Силата на кучето“

„Най-добър филм“
„Белфаст“

„CODA: Дете на глухи роди-

тели“

„Не поглеждай нагоре“

„Карай колата ми“

„Дюн“

„Методът „Уилямс“

„Лакрицова пица“

„Улицата на кошмарите“

„Силата на кучето“

„Уестсайдска история“

„Най-добър режисьор“
Кенет Брана за „Белфаст“ 

Рюсуке Хамагучи за „Карай 

колата ми“

Пол Томас Андерсън за „Лакри-

цова пица“

Джейн Кемпиън за „Силата на 

кучето“

Стивън Спилбърг за „Уестсай-

дска история'

„Най-добра актриса“
Джесика Частейн за „Очите 

на Тами Фей“

Оливия Колман за „Непозната-

та дъщеря“

Пенелопе Крус за „Паралелни 

майки“

Никол Кидман за „Да бъдеш 

Рикардо“ 

Кристен Стюарт за „Спен-

сър“

„Най-добър актьор“
Хавиер Бардем за „Да бъдеш 

Рикардо“

Бенедикт Къмбърбач за „Сила-

та на кучето“

Андрю Гарфийлд за „Тик, так... 

Бум“

Уил Смит за „Методът „Уи-

лямс“

Дензъл Уошингтън за „Траге-

дията на Макбет“

„Най-добра актриса в под-
държаща роля“
Джеси Бъкли за „Непознатата 

дъщеря“

Ариана ДеБоуз за „Уестсайд-

ска история“

Джуди Денч за „Белфаст“

Кирстен Дънст за „Силата на 

кучето“

Унджану Елис за „Методът 

„Уилямс“ 

 

„Най-добър актьор в поддър-
жаща роля“
Киърън Хайндс за „Белфаст“

Трой Коцур за „CODA: Дете на 

глухи родители“

Коди Смит-Макфий за „Сила-

та на кучето“

Джеси Племънс за „Силата на 

кучето“

Джей Кей Симънс за „Да бъ-

деш Рикардо“

„Оригинален сценарий“
„Белфаст“

„Не поглеждай нагоре“

„Методът „Уилямс“

„Лакрицова пица“

„Най-лошият човек в света“

„Адаптиран сценарий“
„CODA: Дете на глухи роди-

тели“

„Карай колата ми“

„Дюн“

„Непознатата дъщеря“

„Силата на кучето“

„Оригинална песен“
Be Alive от „Методът „Уилямс“

Dos Oruguitas от „Енканто“

Down to Joy“ от „Белфаст“

No Time to Die от „Смъртта 

може да почака“

Somehow You Do от „Четири 

добри дни“

„Оригинална музика“
„Не поглеждай нагоре“

„Дюн“

„Енканто“

„Паралелни майки“

„Силата на кучето“

„Най-добър анимационен филм“
„Енканто“

„Бягство“ (Flee) 

„Лятното приключение на 

Лука“ 

„Рая и последният дракон“

„Най-добър чуждестранен 
филм“
„Карай колата ми“ (Япония)

„Бягство“ (Дания)

„Божията ръка“ (Италия)

„Най-лошата личност на све-

та“ (Норвегия)

„Lunana: Як в класната стая“ 

(Бутан)

„Операторско майсторство“
„Дюн“

„Улицата на кошмарите“

„Силата на кучето“

„Трагедията на Макбет“

„Уестсайдска история“

„Монтаж“
„Не поглеждай нагоре“

„Дюн“

„Методът „Уилямс“

„Силата на кучето“

„Тик, так... Бум“

„Визуални ефекти“

„Дюн“

„Свободен играч“

„Смъртта може да почака“

„Шанг-Чи и легендата за де-

сетте пръстена“

„Спайдърмен: Няма път към 

дома“

„Кинематография“
„Дюн“

„Улицата на кошмарите“

„Силата на кучето“

„Трагедията на Макбет“

„Уестсайдска история“

„Звук“
„Белфаст“

„Дюн“

„Смъртта може да почака“

„Силата на кучето“

„Уестсайдска история“

 „Костюми“
„Круела“

„Сирано“

„Дюн“

„Улицата на кошмарите“ 

„Уестсайдска история“

„Грим и прически“
„Завръщане в Америка“

„Круела“

„Дюн“

„Очите на Тами Фей“

„Домът на Gucci“

„Най-добър документален 
филм“
Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (...Or, When 

the Revolution Could Not Be 

Televised)

Writing with Fire

„Късометражен игрален филм“
The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Ala Kachuu - Take and Run

„Късометражен анимацио-
нен филм“
Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

„Късометражен документа-
лен филм“
Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies
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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.


