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вярната посока

Инж. Илиян Терзиев:

Ще защитим отрасъла
от трусовете на времето
� Интервю с председателя на Камарата на строителите на IV - V стр.

7 млрд. лв. ще бъдат
инвестирани чрез
общините в новия
програмен период

� На XVI - XVII стр.

Строителството
гони нивата

отпреди световната
финансова криза

� На II - III стр.



Стойност на построеното в България
(само през първото полугодие от 2008 до 2021 г., в млрд. лв.)
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Строителството
гони нивата
отпреди световната
финансова криза

ХРИСТО НИКОЛОВ

Постпандемичното въз-
становяване вече се на-
блюдава в доста отрасли,
но малко от тях могат да
претендират като строи-
телството, че

са минали почти
невредими през
пандемията
Кривата на постижения-

та в този сектор неотклон-
но върви нагоре и бе само
леко засегната през 2020
година.
Дори нещо повече: ско-

ро строителната продук-
ция, която се произвежда
в България, ще достигне,
а много вероятно - и ще
надмине стойностите от
времето на най-големия
строителен бум непосред-
ствено преди да започне
световната финансова
криза.
Данните на статистиката

за стойността на построе-
ното само за първото по-
лугодие показват, че през
двете години на най-голе-
мия строителен ентусиа-
зъм в най-новата ни исто-
рия – 2008 и 2009 г., в
България е произведена
строителна продукция съ-
ответно за 8,727 млрд. и
за 8,787 млрд. лв.
Разбира се, през след-

ващата 2010 година стой-
ността на построеното
рязко падна до 5,418
млрд. лв., а последвалото
възстановяване беше до-
ста бавно.
По-видимо ускорение

има от 2016 г. насам (виж
графиката). През 2020 г.
се наблюдава съвсем лек
спад, но затова пък през
първото полугодие на тази
година стойността на
строителната продукция

е само с около
780 млн. по-малко
от пика си през
2009 година

Трудно може да се каже
кои са основните причини
за този възход. По-голямо
ускорение сякаш получа-
ва сградното строител-
ство, което се дължи пре-
димно на частни инвести-
ции. Това е изграждането
на жилищни, офисни, ло-
гистични или промишлени
сгради.
Но то винаги е било по-

голямо, а и строителство-
то на пътища и съоръже-
ния видимо следва 7-го-
дишните бюджетни перио-
ди, определени от опера-
тивните програми. В
годините, в които една
оперативна програма при-
ключва, а другата още не
е започнала, има спад на

Правят се повече жилища, отколкото в последните години на бума,
заплатите в бранша растат по-бързо от средните за страната
инженерното строител-
ство.
Във всеки случай траек-

торията на растежа про-
дължава и по всичко ли-
чи, че

скоро няма да
бъде прекъсната
В момента и броят на

издадените строителни
разрешителни продължа-
ва да расте и дори е по-
голям от броя им в наве-
черието на световната фи-
нансова криза.
Например през първото

полугодие на тази година
издадените разрешения
за строеж само на жи-
лищни сгради са общо
3291, а в последната годи-
на на предишния строите-
лен бум бяха 2428. Вярно
е, че това засяга предим-
но столицата и останалите
5 големи областни центъ-
ра, но демографското и
икономическото развитие
на страната предполага
това, а и такова беше по-
ложението и преди 2010 г.
Издадените тази година

разрешителни за админи-
стративни и други видове
сгради също са повече,
отколкото бяха през 2010-
а: 2331 сега срещу 2039
тогава.
Започнатото вече строи-

телство също е доста по-
голямо спрямо преди 11 и
повече години. Само жи-
лищните сгради, които са
минали етапа първа копка
тази година, са 2408, а
преди голямата криза бя-
ха 1247 за една година.
При това

сега става дума
за 1,4 млн.
квадратни метра
жилища, а
тогава –
за 466 хиляди
Инженерното строител-

ство през тази година е с
около 1 милиард лева по-
вече, отколкото е било

Прави впечатление, че
най-многобройната група
възложители – над 71%,
са общините. Болниците и
учебните заведения са
обявили малко над 12% от
тези обществени поръчки,
органите на държавната
власт – малко над 11%, а
комуналният и битов сек-
тор – 3,6% от тях.
Иначе източниците на

финансиране са предимно
държавният бюджет –
80,3% от всичките, и опе-
ративните програми –
19,7%.
Пандемията не е подей-

ствала негативно и на зае-
тите в този отрасъл за
разлика от отражението є
в много други браншове. В
строителството в момента
работят около 129 700 ду-
ши, което представлява
5,6% от наетите в страна-
та. Това все още е с око-
ло 11 хиляди по-малко от
2019 г., но все пак има
ръст от 2,8% в сравнение
с 2020 г.
Общият брой на заетите

в строителството е обаче
195 700 души, което е с
около 5000 повече, откол-
кото през 2019 г.
Средната месечна за-

плата на строителите не е
спирала да расте незави-
симо от пандемията и в
момента е 1117 лв., като

ръстът є на
годишна база
е 13,6%,

т.е. с около 1 процентен
пункт по-висок от ръста на
средната работна заплата
в България.
Ако има някакви негати-

ви пред строителството, те
се коренят извън него и
са плод на световното по-
стпандемично възстановя-
ване.
От 5-6 месеца насам на-

пример се забелязва не-
бичайно висок ръст на це-
ните на строителните ма-
териали.

през 2008 г. По данни на
Камарата на строителите
в България през първото
полугодие у нас са обяве-
ни 1816 обществени по-
ръчки за строителство с
прогнозна стойност 3,5
млрд. лв. Това е с 29,5%
повече в сравнение със
същия период на м.г. като
бройка и с 16,9% повече
като стойност.

Най-голям дял в тези
поръчки има строител-
ството на нови сгради –
близо половината. 39,7%
от поръчките са за инже-
нерна инфраструктура,
предимно пътища, ВиК ин-
фраструктурата предста-
влява 7,8% от всички обя-
вени обществени поръчки,
а енергийната инфра-
структура – 5%.



Топ 20 на строителните фирми в България
(по приходи за 2020 г., декларирани във 

финансовите им отчети според Търговския регистър)

284,8 млн. лв.

277,2 млн. лв.

276,3 млн. лв.

224,9 млн. лв.

1.

3.

4.

2.

 ГБС 
Инфраструктурно 

строителство

„Европейски пътища“

 „Пътинженерингстрой“

„Автомагистрали“

202,6 млн. лв.

188,2 млн. лв.

181,3 млн. лв.

173,8 млн. лв.

5.

7.

8.

6.

 „Пътинженерингстрой-
Т“

ЕМУ

165,7 млн. лв.

153,9 млн. лв.

133,2 млн. лв.

121,9 млн. лв.

9.

11.

12.

10.

 „Инфра Експерт“

Щрабаг

 „Пайп систем“

НИКМИ

118 млн. лв.

112,7 млн. лв.

112 млн. лв.

97,4 млн. лв.

13.

15.

16.

14.

 „Калистратов
Груп“

ТСВ

 „Главболгарстрой
Интернешънъл“

„Вемак България“

97 млн. лв.

96,6 млн. лв.

91,7 млн. лв.

90 млн. лв.

17.

19.

20.

18.

 „Трейс Груп Холд“

„Хидрострой“

„Главболгарстрой“

 Джи Пи Груп

 ПСТ Груп

„Интерпром“

„Геострой“

IIIВТОРНИК,
26 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Строителството
върви с бързи
темпове особе-
но в столицата
и в другите го-
леми областни
центрове.
СНИМКА: “24 ЧАСА”

Голямото търсене, съчета-
но с нарушени доставки,

доведе до
поскъпване,

което варира от 15-20% до
100 и над 100%.
Строителни материали, за

които има много производи-
тели, разпръснати по целия
свят, поскъпват по-малко.
Например при тухлите, бе-
тона, гипса цената се увели-
чи за няколко месеца с 15
до 25%. Битумът поскъпна с
около 15%, и то само през
лятото.
Други, които се произвеж-

дат само на определени ме-

ста, обаче поскъпнаха мно-
го повече. Например цените
на стоманата нараснаха за
няколко месеца със 100%, а
някои видове като армиро-
въчната – и със 150 на сто.
С около 100% поскъпна и
дървеният материал.
Всичко това

прави
довършването
на много
бекти доста
проблематично
Дори при жилищното

строителство не е никак
приятно за който и да е

предприемач да се оправда-
ва пред клиентите си, които
вече са капарирали или до-
ри са предплатили изцяло
дома си.
А при инфраструктурните

проекти, особено при по-го-
лемите, е направо невъз-
можно да се довърши рабо-
тата, защото няма механиз-
ми, които да компенсират
такова нарастване на разхо-
дите. ВиК проектите, които
са на обща стойност 1,8
млрд. лв. и се правят от 2-3
години насам, например
трябва да поскъпнат с око-
ло 300 млн. лв., които няма
кой да плати.
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Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата на

Ще защитим отрасъла
ХРИСТО НИКОЛОВ

- Инж. Терзиев, какви бяха
най-големите предизвикател-
ства пред строителния бранш
през отминаващата година?
- Както за всички други отрасли

и при нас през последната година
имаше немалко предизвикател-
ства, свързани с пандемията от
COVID-19 или с последиците от
нея. Става дума както за работа в
условия на пандемия, така и за
проблеми например с доставките
на материали. През последните
месеци се сблъскахме и с нов про-
блем, който, за съжаление, не за-
тихва, а се разраства и вече за-
страшава строителния бизнес.
Става дума за драстично поскъп-
ване на цените на строителните
материали, което води след себе
си още много проблеми. Да не за-
бравяме и трудностите, които сре-
щат колегите от пътния бранш
през последните месеци със спре-
ните разплащания от страна на
държавата. Камарата застана зад
справедливите им искания и ги
подкрепя – така както би подкре-
пила всеки от членовете си.
По време на пандемията – с уси-

лията и на собствениците на фир-
ми, и на работниците, отрасълът
успя да премине през нея без фа-
лити и без големи щети. И сега, на
Деня на строителя, искам да бла-
годаря на всички заети в тази ви-
сокоотговорна професия за усър-
дието и за неуморния труд. Благо-
дарение на всички тях

строителството е
един от най-стабилните
отрасли в страната
В него работят хиляди изрядни

фирми, които дават хляб на хиля-
ди семейства. Ние сме сред биз-
несите, които не спряха работа в
пандемията, пренаредила светов-
ния дневен ред и живота на мно-
го хора, заети в други сектори.
Строителите успяваме да задър-
жим възходящия тренд. Според
секторния анализ за първото полу-
годие на 2021-а в ЕС България е
сред страните с увеличен темп на
строителна продукция – 1,7 на сто
за второто тримесечие на т.г. в
сравнение на предходното. За
сравнение – за същия период най-
голям е ръстът в Полша – 7,3%, а
в Румъния е 4,7%. Но има и стра-
ни със спад. В Словения той е -
3,4%, в Белгия е -1,8%, а в Слова-
кия е -1,6%.
Ръст от 19,4 на сто има и в

произведената за първото полуго-
дие строителна продукция спрямо
същия период на миналата година.
Сега тя е на обща стойност 8
млрд. лв. - 4,5 млрд. лв. в сградно
и 3,5 млрд. лв. в инженерно строи-
телство, което включва пътища,
ВиК, жп инфраструктура и др.
- Как според вас секторът ще

се справи с рязкото поскъпване
на строителните материали, на-
стъпиловпоследните5-6месеца?
- Поскъпването на строителните

материали е световен и европей-
ски, не български проблем. И ние
трябва да потърсим решение, за

� Скокът на цените на материалите е
сериозен проблем, последица от пандемията,
на който България трябва да намери решение

� Нужен е механизъм за индексиране
на договорите, за да няма срив

� Благодаря за усърдието и неуморния
труд на хилядите, заети в нашата
високоотговорна професия

тези въпроси и бихме желали в до-
бронамерен диалог да потърсим и
намерим работещо решение.
За по-малко от година цените на

металите скочиха над 100%, близо
два пъти е увеличението при дър-
весината. 50-60% скок бележат
цените на материалите, произвеж-
дани от нефтопродукти. По данни
на Европейската комисия строи-
телният сектор генерира почти
10% от брутния вътрешен продукт
на ЕС. По информация на
Eвропейската федерация на строи-
телната индустрия (FIEC) за пе-
риода ноември 2020 – март 2021 г.
е регистрирано повишаване на
стойностите за всички стоманени
продукти. Например при армиро-
въчната стомана покачването е
със 110% в Италия, повече от 70%
във Франция и Германия и около
64% в Испания. При битума про-
центите се покачват с 15, а при
цимента е отчетено нарастване с
10%. Когато към това поскъпване
добавим и проблема с доставките
заради пандемията, който води до
ограничено предлагане и постоян-
но високо търсене, се получава ця-
лостна картина на трудностите
пред отрасъла.
За разлика от развитите иконо-

мики обаче,

в България липсва
механизъм за
индексация на сумите
по договорите. И
трябва да го създадем
Той трябва да позволява да се

актуализират основните ценови
компоненти, които формират цена-
та на строителния продукт – на го-
ривата, материалите, почасовите
ставки, минималната заплата, на
механизацията. Механизмът може
да важи и при понижаване на це-
ните, което съответно ще доведе
до поевтиняване на продукта. В
момента вследствие на драстичния
скок на цените на материалите
оскъпяването на строителния про-
дукт е средно над 25-30 на сто.
- А в камарата имате ли ин-

формация как другите държави
в Европа решават проблема?
- С колегите от Европейската

федерация на строителната инду-
стрия непрестанно обменяме ин-
формация и заедно търсим реше-
ния. В Италия например е предви-
дена индексация на договорите, ка-
то се взимат под внимание цените
за последното полугодие. В съсед-
на Румъния от 30 август тази годи-
на има прието министерско поста-
новление, което позволява на фир-
мите с текущи договори, които са
сключени на определена цена и
разполагат с издаден сертификат за
плащане, да имат възможност да до-
кажат промяна на цените на основни
материалиисуровиниисъответнода
получат индексация. В друга наша
съседна държава – Гърция, е съ-
здадена работна група от универ-
ситетски преподаватели и други ек-
сперти. Те са разделили строител-
ството на 5 категории – хидро-, маги-
стралиипътища,общостроителство,
електромеханично и морско.

СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

да се минимализират щетите. Той
е следствие от значителния ръст в
цените на суровини, метали и
енергоносители в световен мащаб.
Но за съжаление, създава огромен
риск за срив в отрасъла с всички
последици за обществото, работо-
дателите и заетите. Както и с по-
следици за икономиката на стра-
ната, в която строителството е
един от основните двигатели. Ние
като браншова организация сме
длъжни да предприемем действия
в защита на отрасъла и за нами-
ране на работещо решение. Зато-
ва сме поискали среща със слу-
жебния премиер. Инициирахме и
срещи с партиите, които според
социологическите проучвания ще
влязат в следващия парламент –

проблемите ни нямат
цвят, те са национални и
за решаването им е
нужен и политически
консенсус

– особено за въпросите, засяга-
щи отношенията ни с държавата и
общините. Изхождаме от позиция-
та, че политиците трябва да взи-

мат информирани решения – зато-
ва сме ги поканили да ги запоз-
наем с проблемите и да им пре-
доставим експертното си станови-
ще.
Има сектори – като например

ВиК, пътното строителство, където
инфраструктурата е 100% държав-
на или общинска собственост, т.е.
държавата и общините са един-
ственият възложител на дейности.
Също и на проектите по оператив-
ните програми и предстоящото из-
пълнение на Националния план за
възстановяване и устойчивост.
Трябва да вземем навреме мерки
пред опасността от провал на
европейските програми, защото в
крайна сметка потърпевши ще са
българските граждани, които няма
да получат така нужното благоу-
стройство във всички сфери на об-
ществения живот. Най-трудно ще
е с оперативните програми, защо-
то за тях е нужно одобрение и от
Европейската комисия.
Отделно има решения, които ми-

нават през одобрение от Народно-
тосъбрание, катонапримердържав-
ния бюджет и промени в закони. За-
тованиещепредставимнапартиите



- Вие сте една от 
малкото фирми на 
пазара у нас, която 

се занимава със зелени 
сгради. Може ли да разка-
жете какво точно е зелена 
сграда?

- Зелената сграда е сграда 
от ново поколение. Това е 
внимателно проектирана и 
строена сграда, която предла-
га висококачествена, здраво-

Устойчивото строителство и зелените 
сгради са бъдещето на индустрията

Арх. Весела Вълчева-Макгий, управител на „Трипъл Грийн Билдинг Груп — България“:

словна среда за обитателите. 
Зелената сграда е щадяща 
околната среда, високоефек-
тивна в потреблението си 
на енергия, питейна вода и 
природни ресурси, с дълъг 
жизнен цикъл, намалена 
въплътена енергия в мате-
риалите и намалени вредни 
емисии, свързани с процеси-
те на строителство, както и 
отделени по време на нейната 
екплоатация. 

- Има ли пазар за зелени 
сгради в България и по-скъ-
пи ли са те?

- Пазарът в България дос-
коро беше ограничен сред 
инвеститори, които желаят 
висок клас сгради, отлича-
ващи се и отговарящи на 
най-високите международни 
стандарти за качество. Това 
обаче се променя много бър-

зо през последната година. 
Ще се промени още повече 
след сключването на Зеле-
ната сделка. Ние се радваме 
да консултираме екипите на 
някои от най-високотехно-
логичните сгради в Бълга-
рия. Имаме вече 10 години 
доказан опит на нашия пазар 
като единствена фирма, която 
сертифицира зелени сгради 
по всички международни сис-
теми за устойчиво или зелено 
строителство. 

- В какво се изразява ва-
шата дейност като експерт 
на един строителен обект?  

- Нашата работа се състои в 
това да работим в тясна връз-
ка с проектантите и изпълните-
лите,  като в идеалния вариант 
участваме от самото начало на 
проектиране. Дали инвестито-
рите са избрали определена 

система, по която желаят да 
сертифицират своя обект, или 
просто искат една качествена, 
здравословна сграда, която 
да пести енергия и вода, ние 
съветваме екипа през всяка 
стъпка на реализацията на 
проекта, като предлагаме да 
се включат добри практики и 
възможности за оптимизации 
чрез синергии между различ-
ни мерки и решения. Правим 
анализ на разходите и ползите 
и приоритизираме тези мерки, 
които не струват повече, а 
често пъти те са много. За 
нещата, които оскъпяват 
процеса, като по-висок клас 
съоръжения или материали, 
се разглеждат разходите за 
жизнения цикъл на сградата, 

за да се прецени колко бързо 
ще се реализира възвръщае-
мост на инвестицията. 

- Споменахте Зелената 
сделка – това ще има ли кон-
кретен практически ефект 
върху строителството у нас? 

Строителният сектор е отго-
ворен за около 30% от въгле-
родните емисии в Европа, 39% 
от потреблението на енергия, 
над 35% от генерираните от-
падъци. Секторът има огромен 
потенциал за подобрение на 
тези параметри. От една стра-
на, се променят изискванията 
към процесите на строителство 
и качествата на сградите. От 
друга, самите инвестиции ще 
бъдат насочени изцяло към 
зелени проекти, които да могат 
да докажат своя принос към 
нисковъглеродните цели на 
ЕС. Така че може да очакваме 
много практически ефект вър-
ху строителството и това вече 
се усеща. 

“Трипъл Грийн Билдинг Груп – България” ЕООД; +359899009339
www.triplegreengroup.com; vvaltcheva@triplegreengroup.com 
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строителите в България:

от трусовете
на времето
И съответно във всяка

категория според специфи-
ката є се предлагат раз-
лични проценти в кориги-
рането на цените. За хи-
дростроителството напри-
мер промяната е с 18%,
при пътищата, сградите и
електромеханичното строи-
телство е 25%, а при мор-
ското е 20%.
В България трябва мак-

симално бързо да намерим
и да въведем свой соб-
ствен начин за корекция в
цените по договорите. В
камарата сме събрали ин-
формация за увеличенията
в инфраструктурното, висо-
кото, водното строителство
и можем да я предоставим.
Разполагаме и с данни за
увеличаване на цената на
работната сила.
- Има ли известно от-

дръпване на строителни-
те фирми, особено по-го-
лемите, от изпълнението
на инфраструктурни
проекти и насочването
им изключително само
към изпълнение на обек-
ти на частни инвестито-
ри?
- Засега нямаме наблю-

дения за подобен процес.
Но вероятно в бъдеще при
подписването на нови дого-
вори това ще се случи - до-
колкото регулацията в
частния сектор е по-лесна.
Защото дава възможност
за конкретно договаряне

между двете страни.
- Законът разреши

преди известно време
инхаус поръчките, но ни-
кой у нас не написа пра-
вила и насоки за подроб-
ностите за тях. Прави ли
са някои политици да за-
клеймяват този тип дого-
вори? Какво според вас
трябва да се направи, за
да може такова възлага-
не да не отива до край-
ности?
- Всъщност вие давате

отговора на въпроса си. Го-
ворим за европейска регу-
лация, за десетилетна
практика в развитите стра-
ни и не би трябвало с лека
ръка да се отказваме от
този инструмент за облек-
чаване на инвестиционния
процес. Нека се направи
задълбочен анализ, но в
крайна сметка правилата
се определят от законода-
телната власт. Ние изпъл-
няваме законите такива,
каквито са.
- Какво още трябва да

се направи по отношение
на законодателната ба-
за? Крайно време ли е
законът за устройство на
територията да се разде-
ли на две – на устрой-
ствен закон и на закон,
който да се съсредоточи
само върху строителните
дейности?
- Безспорно е, че са нуж-

ни промени в законодател-

ството. Професионалната
общност – различните гил-
дии, се обедини и вече се
работи по нов проект. Ко-
гато имаме готовност, той
ще бъде представен и тога-
ва ще имаме възможност
да дискутираме и тези въ-
проси. Кое е главното – за-
конодателството в тази
област изисква радикални
промени. И те трябва да
бъдат направени с обще-
ствен консенсус и с актив-
ното участие на всички
професионални общности –
архитекти, конструктори,
инженери, надзорници,
строители. Ние

настояваме КСБ
да бъде включена
във всички
парламентарни
комисии и работни
групи,

които обсъждат въпроси в
нашия ресор, за да допри-
несем с експертизата си
при намирането на реше-
ния.
- Браншът все пак в об-

щи линии върви напред,
средната заплата се вди-
га, вероятно обаче се
връща и проблемът с ка-
дрите. Какво трябва да
се направи за трайното
му решаване, от кого за-
виси и какво прави кама-
рата в това отношение?
- Ние като работодатели

с години инвестираме в из-

граждането на квалифици-
рани кадри и затова тър-
сим начини да ги задържа-
ме, а не да ги изпускаме
да работят в чужбина. По-
край пандемията много ра-
ботници се завърнаха в
България и веднага нами-
рат реализация. По по-
следни данни заетите в
строителството са близо
196 000 души. През първо-
то полугодие има близо

14% ръст на
средната месечна
заплата в сектора

спрямо миналата година,
тя вече е 1117 лв. и този
процес ще продължава.
- Има ли напоследък

отлив в посока чужбина
на кадри, техника и спе-
циалисти, т.е. строят ли
българските фирми и в

чужбина, къде и какви
проекти?
- Не мисля, че можем да

говорим за отлив. През го-
дините българските строи-
тели успяха да изградят
капацитет и има компа-
нии, които са конкурентни
на чуждестренните и кои-
то изпълняват големи
проекти и в страната, и
зад граница. Искам да по-
желая на всички колеги
да множат успехите си и
на следващия Ден на
строителя да се поздра-
вим с още по-добри резул-
тати. А всички заедно,
обединени в Камарата на
строителите в България,
убеден съм, ще успеем да
защитим отрасъла от тру-
совете на времето.

� Още за КСБ
на XXI стр.



Как се справихте с предизвикателствата на 2021 г.?

Д-р инж. Владимир Вутов,
изпълнителен директор 
на „Геострой“ АД

 Ръководството на „Геострой“ АД прави всичко необходимо, за да се 
справи с предизвикателствата от последната година, пред които са 
изправени всички. Екипът продължава дейностите си както по частни, 
така и по важни инфраструктурни проекти. Извън поддържане обема на 
работа, която сме изпълнявали и преди пандемията, за нас е важно служи-
телите да запазят работните си места и да бъдат спокойни в това 
отношение. Всички в компанията са отговорни и се стараят максимално 
да ограничат разпространението на вируса. В дружеството има утвър-
дена социална политика и правим всичко необходимо, така че всеки член 
на екипа да разчита на най-добрата медицинска грижа, защото за нас 
здравето е от първостепенно значение.
 Трудности има още от началото на пандемията, като те започнаха от 
доставките, а ръстът на цените на строителните материали не 
можеше да се предвиди с точност. Сега наблюдаваме как в световен 
мащаб компаниите трябва да намерят начин да се справят и с това. 
Камарата на строителите в България вече предприе действия в посока 
намиране на решение и вярвам, че ще се направи всичко необходимо, така 
че строителните дружества да продължат работата си без сътресе-
ния. В този отрасъл са заети около 200 хил. души, чийто труд е от 
голямо значение за цялата икономика и развитието на проектите – от 
тези на частни инвеститори до стратегически важните инфраструк-
турни обекти.
 Инфлацията след пандемията засяга всички държави. За строителния 
бранш у нас възможно решение е в договорите да се предвиди инфлацио-
нен коефициент при промяна на цените на строителните материали. 
Подобна мярка би било добре да се заложи в договорите със срок на 
действие над две години. Тя ще гарантира сигурност и за възложителя, и 
за изпълнителя, защото може да се прилага не само в посока на растяща, 
а и при намаляваща инфлация. Това е предпоставка за стабилност на 
изпълнителя и сигурност за възложителя, че при промяна на цените на 
материалите строителният процес ще завърши в съответствие с 
първоначално планираното.

Инфлационен коефициент в договорите 
ще доведе до повече сигурност

Емилия Цоконова,
управляващ партньор 
на Match More

 Със сигурност, ако строителните материали продължат да 
поскъпват, това ще се отрази значително на строителната 
себестойност и съответно на крайните цени на жилищата. Те вече са 
нараснали и не мисля, че за пазара ще е добре поскъпването да продъл-
жи. При всички случаи се надяваме икономическата обстановка в 
световен мащаб да се регулира.

Икономическата обстановка в световен
мащаб трябва да се регулира

Проф. Стоян Братоев,
изпълнителен директор
на „Метрополитен" ЕАД

 Държавата трябва да се намеси и да озапти цените на електроенер-
гията. Борсовите цени не са съобразени с производствените възмож-
ности. Тези цени са спекулативни. Потреблението е по-голямо, а произ-
водствените възможности - по-малки. Има два варианта за държавна 
намеса - единият е да се регулира таванът на възможната печалба и 
вторият - компенсации.
 Над 2 пъти е поскъпнала цената, която "Метрополитен" ЕАД плаща 
за електроенергия спрямо януари месец. Ако тогава плащахме по 1,050 
млн. лв., сега токът ни струва 2,150 млн. лв.
 Броят на пътниците се възстановява бавно, но все още има спад от 
30%. През пролетта беше 50%. В момента пътниците са около 65-70% 
от обичайното ниво отпреди пандемията. Взимаме сериозни мерки 
ежедневно за дезинфекция и спазваме всички изисквания. През изтеклата 
година имахме момент със 70 болни служители - това се случи през 
миналата есен. Успяхме да се справим и да преодолеем този момент, без 
да бъде засегнато движението на влаковете.

Има два варианта за държавна намеса

Арх. Весела Мирянова,
председател на Съвета на 
директорите на 
„Артекс Инженеринг“

 Безупречното качество. „Артекс Инженеринг“ разполага с това универ-
сално средство срещу всички кризи, препятствия и предизвикателства. 
Преди, по време и след всички бури хората търсят стабилността на дома 
и на вложението си. Ние предлагаме точно това и затова нямаме сериозни 
безпокойства. Имаме много работа.
 Цените несъмнено ще се покачват и само мога да прогнозирам, че ще 
бъде около 10-20%. Зад всяка висока цена обаче трябва да стоят реално 
направени производствени разходи, сигурно качество, бранд като 
АРТЕКС, който се е доказал. Не предложения със спекулативно повишени 
цени, появили се с премислено закъснение на пазара. Надявам се, че дално-
видността на клиентите ще ги насочва към жилища, отговарящи на 
най-високите изисквания. Само така ще имат дом, чиято ценност ще се 
повишава във времето.

Универсалното средство срещу всички кризи
е безупречното качество



 Изненадващо или не, 2021 г. може да бъде определена като изключител-
но успешна за сектор недвижими имоти. В момента пазарът е във 
възход, а броят на сделките и цените на имотите достигнаха своя 
исторически връх от 2009 г. насам.
 Предпоставките за активността на имотния пазар са много - ниски-
те лихви по депозитите, евтините ипотечни кредити, липсата на 
инвестиционни алтернативи. Всичко това превръща недвижимия имот 
в предпочитана опция от хората, които искат да защитят спестявани-
ята си от инфлация. В този контекст на преден план излизат и изключи-
телно високите цени на ток, горива и строителни материали, което 
допълнително „нажежава“ пазара и тласка цените на имотите нагоре.
 На фона на всичко това изискванията на клиентите се покачват 
постоянно. Това от своя страна е добре за инвеститор като нас, 
защото отговаря на желанието ни постоянно да развиваме продукта си. 
Като компания с над 20 години опит в сектора на недвижимите имоти 
„Галакси Инвестмънт Груп“ залага на персоналния подход към клиента, а 
гаранцията за качество, която предлагаме, остава едно от най-големи-
те ни предимства. В основата на всеки наш проект е създаването на 
комфортна среда на обитаване в съчетание с отлична локация, богато 
озеленяване, зoни зa peĸpeaция и социализиране. Не правим компромиси 
при обезпечаването на проектите ни с паркоместа. Πpи избopa нa стро-
ителни мaтepиaли, технологии и cиcтeмни peшeния компанията ни 
залага на най-високо качество, eнepгийнa ефективност и дoĸaзaн опит 
нa вcичĸи пpoизвoдитeли и доставчици, което гарантира устойчивост 
във времето. Това се приема много добре от пазара и по-голямата част 
от клиентите ни идват от препоръка.

Имотният пазар е във възход, не правим
компромиси в проектите си

 Отминаващата година е една от най-успешните за „Главболгар-
строй“ като цяло.
 Успешно приключихме и въведохме в експлоатация значими проекти, 
но най-големият ни успех е, че с желязна дисциплина и постоянна грижа за 
хората не допуснахме пандемията да навреди на производствените ни  
графици и реализацията на проектите.
 Що се касае до поскъпването на суровини и материали, ситуацията е 
деликатна по две направления. Първо, текущите поръчки правим с 
твърда цена и авансираме материалите, така че да не реализираме 
големи загуби. По отношение на оферирането на бъдещи поръчки сме 
предпазливи, тъй като ситуацията е непрогнозируема.
 Не на последно място планираме и актуализация на работните запла-
ти, за да запазим стандарта на живот на нашите служители.

Това е една от най-успешните ни години 
въпреки трудностите

Константин Бояджиев, 
управител на „Галакси 
Инвестмънт Груп“ ООД

Инж. Добромир Щилянов,
председател на 
Управителния съвет на 
,,Главболгарстрой" АД

Инж. Живко Недев,
изпълнителен директор
на „Хидрострой“ АД

 Драмата на 2021 г. е многопосочна. От една страна, имаме препуска-
щи цени на ток, газ, горива, на строителни материали. Цените на 
черните и на цветните метали например само тази година скочиха 3-4 
пъти, а ние сме фиксирали стойностите им в нашите договори към 
даден момент. Но специално в България има и друга драма – не може 
фирмите, които поддържат пътищата, да бъдат изрядни и да изпъл-
нят всичко, което държавата им е възложила да изпълнят, и накрая тя да 
откаже да им плати.
 Ние няма как да знаем, че бюджетът за годината е надвишен. По цял 
свят смятат договорите с държавата за най-сигурни, защото тя е 
коректен платец, а у нас тази година нещата се обърнаха с главата 
надолу – нямаме проблеми с нито един друг наш контрагент, независимо 
от сложната обстановка, а точно с държавата се получиха най-големи-
те проблеми.  Скъпи ток, горива и материали има и в съседните държа-
ви, в които строим – Северна Македония и Румъния. Но там поне никой 
държавен орган не е решил да не ни плаща, след като сме свършили 
работата и тя е приела, че сме я свършили качествено.

Не може държавата да откаже да плаща

Стефан Тотев,
изпълнителен директор
на „Джи Пи Груп“ АД

 Глобалната пандемия и неизбежно произлезлият от нея скок на 
цените във всички сфери на потреблението поставя строителния 
бранш в наистина неблагоприятно положение. Ситуацията във всички 
сектори е тревожна, но конкретно в строителството инфлацията 
приближава 30%, което изправя компаниите и инвеститорите пред 
сериозни предизвикателства.
 Наистина пандемията не парализира напълно строителните дейнос-
ти, както се случи с други бизнеси, но почти 100-процентовото увели-
чение на цените на някои суровини застрашава приноса на строителния 
сектор към икономическото възстановяване. Транспортът също е 
станал по-скъп заради проблемите с веригите за доставки. Като приба-
вим и увеличението на цените на тока, всичко това допълнително 
утежнява положението за един от малкото работещи сектори.
 Едва ли има строителна компания в Европа, която да е била подгот-
вена за повишаването на цените в такъв мащаб. Това е сериозен 
проблем, който определено буди притеснение в сектора, и трябва да се 
намери решение както на национално, така и на европейско ниво.

Случващото се застрашава приноса на
строителството към икономическото 

възстановяване
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ХРИСТО НИКОЛОВ

Има две общоприети де-
финиции за балон на па-
зара на недвижими имоти.
Настоящата ситуация в
България обаче е далеч и
от двете.
Според едното опреде-

ление балон има, когато
цените растат с поне 50%
за тригодишен период или
с поне 100% за петгоди-
шен. Втората дефиниция
за балон е по-обтекаема и
гласи, че такъв има, кога-
то цените се покачват са-
мо заради очакванията на
хората, че утре те ще са
по-високи от днес. В този
вариант липсват фунда-
ментални фактори, свърза-
ни с доходите, търсенето
или предлагането или ня-
какви форсмажорни об-
стоятелства.
По данни на НСИ между

второто тримесечие на
2018 г. и второто на 2021
г. покачването на цените
на жилищата е с 16,5%,
което е далеч от 50-те
процента. А ако сравним
данните отпреди 6 години
със сегашните, ще видим,
че цените на жилищата у
нас са нараснали с 46%
при средно увеличение от
40% за ЕС. Тоест и втора-
та част от дефиницията не
е изпълнена.
Цените у нас се разви-

ват в унисон с тези в
Европа. Не че това е уте-
шително, но сегашната
ситуация все още се дъл-
жи на възстановяването,
което започна след шока
от световната финансова
криза, сринала цените на
жилищата по целия свят.
Ако данните на НСИ са

средни за страната, а
трябва да се гледа пре-
димно пазарът в най-голе-
мите градове, който е и
най-активен, положението
ще е почти същото.

В София за
6 години цените на
жилищата са
нараснали с 63%,

което също е под 100%.
През първите две триме-
сечия на тази година ръ-
стът в столицата се уско-
рява до над 11%, докато
средно за 5 г. той се е
движил около 9 на сто.
Цените на съществува-

щите жилища растат с 10
процентни пункта повече
от тези на новите. Което
има логично обяснение -
новото строителство не е
по джоба на всеки и в та-
кива ситуации много
клиенти се насочват към
съществуващи домове, а
увеличеното им търсене
по естествен път надува
цените им.
В търсенето на жилища

не са се случили сътресе-
ния през последните годи-
ни. Основната част от хо-
рата, които купуват, търс-
ят дом за собствени нуж-
ди: за да е по-голям, за-
щото за първи път купуват
собствен, защото са се

Доходите и банките
стимулират силно
жилищния пазар,
но е далеч от балон
Сделките все още са по-малко,
отколкото по време на имотния бум

продължи със сегашните
темпове, най-вероятно
според тях една пета от
сделките ще са точно та-
кива.
Впрочем далеч не всич-

ки хора държат купените
с инвестиционна цел апар-
таменти празни. Сайтове-
те за предлагане на имоти
под наем и особено фейс-
бук групите, създадени с
такава цел, преливат от
обяви за жилища в нови
кооперации, очевидно ку-
пени съвсем наскоро.
Бърз преглед на обявите
поне за столицата показ-
ва, че почти всяка трета
се отнася за жилища в
квартали като “Манастир-
ски ливади”, “Кръстова ва-
да”, “Витоша”, а една го-
ляма част от домовете са
с ново обзавеждане, т.е.
дават се под наем за пър-
ви път.
Доходността от даване

на жилища под наем вече
спада, но

все още е
по-голяма от
доходността
от банков
депозит
Според експерти тя се

движи между 2,8 и 4,2 на
сто и зависи най-вече от
типа на апартамента. В
масовия случай е около
3,5% годишно. Само за
отделно взети суперлук-
созни жилища - примерно
вили в подножието на Ви-
тоша или престижни апар-
таменти в центъра, които
обичайно се дават под на-
ем на чужди фирми или
посолства, може да стигне
и дори да надмине 5% го-
дишно. Но стойността на
такива жилища, ако те-
първа ще се купуват, е
много голяма и обикнове-
но наближава и дори ми-
нава 1 милион лева.
Жилищата, които носят

между 2 и 3% годишна
доходност, обичайно се
купуват поне частично с
ипотечен кредит, а според
последните данни на БНБ
техният размер продължа-
ва да нараства стремител-
но. Към края на август су-
мата на всички жилищни
заеми възлиза на 13,3
млрд. лв. и за година се е
увеличила с 1,8 млрд.

преместили в ново насе-
лено място, защото имат
чувствително увеличение
на доходите си и т.н.
Средният брой на сдел-

ките през последните 11
години е 66% от връхната
точка през 2007 г. Напос-
ледък има увеличение, но
то в никакъв случай не се
дължи на масово втурване
да се купуват жилища на
всяка цена, както преди
световната финансова
криза. Например средно
за последните 11 г. се
сключват по

220 хил. сделки с
имоти на година,

докато през 2007-2008 г.
те са били средно 320 -
330 хил.
Доходите са сред основ-

ните причини за покачва-
нето на цените на жили-
щата, защото увеличава-
нето им провокира по-го-
лямо търсене. От 2015 г.
насам индексът на цените
на имотите и общият до-
ход на домакинствата се
променят синхронно. От
тогава досега общите до-
ходи на населението са
нараснали с около 35%, а
за последните 11 г. увели-
чението достига 63 на сто.
При кредитирането пи-

кът в броя на сделките е
достигнат през 2018 г.,
днес сме далеч от него.
През последните 6 г. вся-
ка шеста сделка с жили-

ще у нас се финансира с
ипотечен кредит. В София
това се отнася за всяка
втора-трета сделка, като
броят на ипотеките на
тримесечие е между 10 и
13 хил. А и спадът на лих-
вите по ипотечните креди-
ти ги доведе до историче-
ски най-ниските им нива.
Те са вече масово под
3%, дори под 2,6%.
Към този фактор напос-

ледък се добавя и нововъ-
ведената такса върху
свръхналичностите. В две
от най-големите банки у
нас например вече вземат
по 0,7% за всички суми
над 400 000 лв. В друга са
предупредили клиентите
си - физически и юридиче-
ски лица, че от Нова годи-
на ще облагат налично-
стите над 1 милион лева с
такса от 1% годишно. Има
и банка, която налага
0,7% върху сумите над
200 хиляди лева. Основна-
та причина за таксите е,
че

банките имат
твърде много пари,

като основната част от тях
държат на депозит в БНБ,
а централната банка не
дава лихва, дори обратно-
то - взема такси за съхра-
няването им.
Всичко това увеличава

питанията за покупка на
имоти и много хора с го-
леми спестявания купуват,

независимо че нямат нуж-
да от тях. Според управи-
телката на “Бългериън
Пропертис” Полина Стой-
кова на жилищния пазар
има още една интересна
тенденция, свързана с жи-
лищата, купувани с инве-
стиционна цел.
“Мнозина предпочитат

да ги държат празни, не-
зависимо че нищо не пе-
челят по този начин.
Имам много случаи на та-
кива жилища в нови ком-
плекси - купувани са
преди 5 години, очевидно
с цел да се печели от тях,
защото не са били клиен-
ти с нужда от жилище. Но
нито ги дават под наем,
нито - вече 5 години след
сделката, ги продават.
Очевидно не им трябват
пари или просто не могат
да намерят друго прило-
жение на тези пари, а да
ги държат в банка, която
вече ще ги товари с нови
такси, съвсем не искат”,
коментира Стойкова.
По оценки на различни

експерти около една десе-
та от сделките с имоти та-
зи година са вече с чисто
инвестиционна цел. Това е
малък процент, ако се
сравни със ставащото
преди голямата финансова
криза, когато почти една
четвърт от сделките бяха
такива. Но ако облагането
на наличностите в банките

Парцелите за ново строителство примерно в
столицата се изчерпват и много предприемачи
започват да строят в свободните пространства
на панелните комплекси като примерно в
“Левски Г”. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
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Емилия Цоконова, управляващ партньор в Match More: цес. Необходима е кон-
структивна промяна от
страна на държавния апа-
рат за подкрепа на бизне-
са. Един навременен диа-
лог би бил добра стъпка.
Все още бизнесът не се
припознава като двигателя
на икономиката, което е
голям парадокс. Малко хо-
ра си дават ясна предста-
ва, че за да работи държа-
вата и да постигаме ра-
стеж на брутния вътрешен
продукт, е необходимо да
се създават условия, в кои-
то бизнесът да създава ра-
ботни места, продукт, да
генерира обороти и съо-
тветно да плаща данъци.
- Случва ли се да рабо-

тите с клиенти, които
търсят жилище с чисто
инвестиционна цел, а не
за живеене? Какви са ак-
туалните цифри за доход-
ност на вложените сред-
ства в различните типове
жилища и различават ли
се те в отделните населе-
ни места?
- Основната част от

клиентите ни купуват жи-
лищата си за лично по-
лзване, но към момента за-
белязваме все повече ин-
вестиционни покупки пора-
ди липса на други сигурни
възможности за вложения
на финансите, ниските лих-
ви по депозитите, дори бих
казала отрицателните таки-
ва и несигурността от раз-
витието на бъдещата фи-
нансова и икономическа
обстановка са друга пред-
поставка за засиления ин-
вестиционен интерес.
Що се отнася до доход-

ността, тя също зависи от
много параметри и от па-
зарната обстановка. На-
пример на какъв етап е за-
купен имотът, с какъв капи-
тал и дали е с лични сред-
ства, или с банково финан-
сиране, в какъв тип имот е
инвестицията, качеството
на изпълнение на сградата,
в каква ситуация е паза-
рът, когато е завършена
сградата, и много други об-
стоятелства.

При растящия пазар
към момента
доходността е
по-висока от
обичайната
- Промениха ли се с не-

що вкусовете и предпо-
читанията на българина
при избора на жилище от
времето, когато например
сте започнали дейността
си, и през последната го-
дина–годинаиполовина?
- На пазара клиентите са

с различни предпочитания,
но винаги трябва да се съ-
образим и да отчетем въ-
проса с платежоспособ-
ността на всеки. Или с дру-
ги думи, човек първо се съ-
образява с финансовите си
възможности и после ре-
шава кое е най-доброто,
което може да си позволи.
При нас хората търсят ос-
новно големи апартаменти.
И ние проектираме и строим
сгради за този тип клиенти.

Създаваме домове,
в които животът е
истински комфортен
ХРИСТО НИКОЛОВ

- Госпожо Цоконова,
прави впечатление, че
жилищните проекти на
Match More са предимно
бутикови сгради, които
имат относително малък
брой апартаменти. Това
специално следвана от
вас тенденция ли е и на
какво се дължи тя?
- Компанията ни има яс-

на визия за това какъв
трябва да бъде български-
ят дом и успяваме успешно
да реализираме тази кон-
цепция. Създаваме проек-
ти, които да предлагат
истински комфорт на жи-
вот. Тази посока следваме
неизменно и това превръ-
ща сградите ни в изключи-
телно привлекателни и
предпочитани от хората с
високи изисквания към на-
чина си на живот.
Първо определяме функ-

ционалността на жилищата
- те трябва да са простор-
ни и с повече стаи. Малко
на брой апартаменти е вто-
рият ни фокус. Пример за
такава сграда е най-новият
ни проект - жилищна сгра-
да “Аура”, която предлага
основно тристайни и чети-
ристайни жилища, а свет-
лата височина на всяко по-
мещение е три метра.

Високите тавани
създават усещане
за простор

и съответно тези апарта-
менти саот високия сегмент.
На пазара почти не може
да откриете подобни, освен
в доста по-старите сгради.
На трето място опреде-

ляме комфорта на обитава-
не от гледна точка на сре-
дата. Сами разбирате как-
во предимство е да съжи-
телствате с малко съседи.
В допълнение към концеп-
цията ни за високо каче-
ство на живот създаваме и
чудесни интериорни проек-
ти на общите части и фаса-
ди с отличителен почерк и
дизайн. И накрая, но не на
последно място сградите,
които реализираме, се по-
строяват за кратък период
от време. Малките обекти
се строят по-бързо, което
за клиентите е допълнител-
но спокойствие, че ще мо-
гат да ползват жилището
си в близко бъдеще.
- Какви съвременни

иновации в строителния
процес и в самите мате-
риали използвате? Кои

Компанията ни има ясна визия за това какъв
трябва да бъде българският дом и успяваме
успешно да реализираме тази концепция

опление мога да споделя,
че клиентите ни предпочи-
тат отопление на ТЕЦ или
газ. Успяваме да постигнем
по-голямо енергоспестява-
не, като избираме високо-
качествена топлоизола-
ционна система, дограма и
стъклопакет.
- Лесно ли намирате

парцели за строителство
на жилищни сгради в
столицата например, а и
в останалите 3-4 големи
областни града? Какво
трябва да се направи, за
да се улесни процесът по
стартиране на строител-
ството?

- Все повече
собственици на
парцели се
свързват с нас с
желание да им
построим сграда
За съжаление, не може

да се ангажираме с всички
предложения и често мно-
го от предложените терени
не могат да бъдат реализи-
рани поради различни ре-
гулационни пречки. Друг
проблем е начинът, по кой-
то функционира админи-
стративната система във
връзка с получаването на
разрешение за строеж на-
пример. Имаме проекти, по
които сме работили с годи-
ни до момента, в който е
възможно да започнем със
същинския строителен про-

от тези иновации снижа-
ват разхода на енергия
за отопление и охлажда-
не или пък създават по-
вече комфорт за обитате-
лите на сградата?
- Обезпечаването на

строителния процес е друг
основен приоритет за нас.
Въпросът е не просто да
имаме техника, а да разпо-
лагаме с възможно най-до-
брата на пазара. И това
прави голяма разлика по

отношение на скоростта, с
която се изгражда една
сграда, и качеството, което
се постига. Инвестираме
във висококачествени ко-
фражни системи на не-
мския производител PERI,
включително и в много
друга техника. И всичко то-
ва обаче ни служи благо-
дарение на служителите
ни, които си вършат рабо-
тата чудесно.
Относно разходите за от-

Сграда “Аура” в столичния
кв. “Малинова долина” предлага

малък брой апартаменти, но
просторни и с повече стаи.
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ХРИСТО НИКОЛОВ

Всяка новопостроена
пътна инфраструктура не-
избежно развива райони-
те, през които премина-
ва. Още когато се заго-
вори за разширението на
южната дъга на Софий-
ския околовръстен път
между изхода за “Мла-
дост” и началото на маги-
страла “Тракия”, на имот-
ния пазар предричаха, че
тук ще се образува нещо
като лозенска яка по по-
добие на витошката, коя-
то обхваща кварталите
“Бояна”, “Драгалевци” и
“Симеоново”, отдавна
слели се един с друг.

И наистина, все повече
предприемачи се насоч-
ват към изграждане на
жилища около и в Лозен
и Герман. Безспорно ед-
но от предимствата, кои-
то могат да посочват на
настоящите и бъдещите
си клиенти, е лесният пъ-
тен достъп.

Разширението на тази
част от околовръстното
практически вече е гото-
во, и то месеци преди
крайния срок. Всички со-
фиянци, на които им се
налага да излязат от
“Младост” не по “Цари-
градско шосе”, или да
стигнат по-бързо от тази
част на града до други,
както и водачите на пре-
возни средства от тран-
зитния трафик отдавна са
забелязали, че

по тази градска
магистрала вече
може да се пътува
Нямо го изчакването по

минимум 10 минути, за да
преминете от предишната
разширена част към плат-
ното, водещо през отбив-
ките за селата Герман и
Лозен до началото на ма-
гистрала “Тракия”.

Дори светофарът на из-
лизане от “Младост” по
булевард “Александър Ма-

Градска
магистрала,
готова за
бъдещето

буси все още няма.
Навсякъде, където по

план има зададена улична
регулация, макар засега
наоколо да е празно поле,
са направени началото на
улицата и тротоарът пре-
късва. А тротоари и висо-
ки бордюри има по цялото
протежение на шестте ки-
лометра. Под тротоарите
вървят кабелите на елек-
троразпределението.

В този участък има по-
ложена и канализация,
която е смесена и

може да събира
и битовите
отпадни води,
и дъждовните
Както е известно, села-

та откъм планината нямат
канализация, но под око-
ловръстното вече има тръ-
би, т.е., когато се изгради
система, отпадните води
от селата ще има къде да
се събират.

Положена е и газораз-
пределителна мрежа, коя-
то ще докарва в бъдеще
природен газ до Герман.
Докато е правено разши-
рението, е запазена и во-
допроводната мрежа, коя-
то служи за захранването
на теца в “Дружба”.

Голямо предизвикател-
ство е било, че

движението в
никакъв случай
не е трябвало
да се спира,

независимо от сезона и
метеорологичните усло-
вия. Това не създава про-
блеми, когато се работи
по самото разширение на
трасето, защото движе-
нието на превозни сред-
ства може да се мести ту
от едната, ту от другата
страна на новия път, обяс-
нява инж. Миков.

Но не и когато се стига
до мост или до кръстови-
ще. Трасето минава през
кръстовището на “Гору-
бляне”, откъдето се изли-
за за Панчарево и Само-
ков, и през кръстовищата
за селата Герман и Лозен,
а те също не е трябвало
да се затварят изцяло.

“Изградихме например
кръгово кръстовище на
мястото, от което се влиза
в село Герман. Но това е
единственият път, по кой-
то се влиза в това село,
защото от другата му
страна е планината и там
има само пътеки. Не мо-
жехме да затворим този
път, затова сме изгражда-
ли кръстовището част по
част, като местехме дви-
жението всеки път, когато
довършвахме поредната
част. Накрая

асфалтирахме
през нощта,

защото нямаше друг на-
чин”, разказва инж. Ми-
ков. Впрочем през нощта
са асфалтирани и всички
останали кръгови кръсто-
вища.

Южната дъга на Софийския
околовръстен път вече е от край до край

Едно от най-големите предизвикателства при изграждането на тази част от разширението е
било, че движението не е можело да се спира, казва техническият ръководител на обекта инж.
Милчо Миков.

линов” вече не е толкова
досаден. Пътят, изграден
от “Главболгарстрой”, и с

възложител Агенция “Път-
на инфраструктура”, раз-
полага с две платна, всяко

от които е с по три ленти
за движение в посока
плюс две локални платна
с по две ленти в една по-
сока.

Локали липсват един-
ствено на определени ме-
ста по 6-километровото
трасе – при преминаване-
то над река Искър и на
още едно-две места, къде-
то няма нужда от пътна
отбивка.

Това, което преминава-
щите не виждат, а и няма
как да знаят за съществу-
ването му, е повод за го-
ляма гордост от страна на
главния технически ръко-
водител на обекта инж.
Милчо Миков. Става дума
за

инфраструктура,
която е положена
под пътя

с мисълта, че наоколо,
особено в частта между
изходите за Герман и Ло-
зен, ще бъде застроено.
Затова са направени раз-
ширения за автобусни
спирки, въпреки че авто-

Пешеходните пасарелки са изгра-
денипонастояваненаСтоличнатаоб-
щина,тъйкаторайонътследвремеще
се застрои и трябва да има възмож-
ност за пресичане на шосето.
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6-километровото трасе разполага с две ос-
новни платна в посока всяко с по три ленти и
отделно с локални платна с по две ленти за
движение в посока.

Разширението на тази отсечка от Софий-
ския околовръстен път е направено за по-
кратък срок от предвидения, при това без
да се спира движението.

СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Според Миков на прак-
тика е много по-лесно да
правиш магистрала, осо-
бено по ново трасе, стига
теренът да не е съвсем
труден.
Защото не е въпросът

само до движението на
коли - за някои пътни съо-
ръжения трябва достатъч-
но пространство за техни-
ката, с която се изграж-
дат.
Пешеходните пасарелки

над разширеното около-
връстно например са пра-
вени по съвсем нова тех-
нология.
Те са 49-метрови метал-

ни конструкции, чиито
елементи са правят в за-
вод, сглобяват се на мя-
сто и тежината им дости-
га 70 тона. Това може да
се повдигне само с по-
мощта на два мощни кра-
на, които заемат място.
В пасарелките има два

асансьора с големи каби-
ни, които

могат да поберат
колоездач с
велосипеда му
Поставянето на паса-

релките е по настояване
на Столичната община,
тъй като по общия устрой-
ствен план на столицата
районът около около-
връстното в участъка
между изхода за Герман
и началото на “Тракия” е
предвиден за средно и
ниско жилищно застроя-
ване.

Без пасарелките пеше-
ходците в бъдеще няма
как да пресекат шосето.
Самите съоръжения са

по проект на Столичната
община. Между изходите
за Лозен и Герман има
цели три средно на по
700-900 метра разстояние
една от друга.
Мостовете са правени с

армирани насипи, чиято
практична технология по-
зволява превозните сред-
ства да минават съвсем
наблизо, докато се рабо-
ти, защото не се налага
изграждане на скелета.
С други думи, тази

градска магистрала е го-
това за бъдещето, което,
ако се съди по многоброй-
ността на имотните обяви,
ще направи скоро хитово
това място.
Живеещите тук ще имат

лесен и удобен достъп до
столицата и до няколкото
магистрали, които започ-
ват или минават през нея.

Технологията на
изграждане на те-
зи мостове е доста
практична, защо-
то позволява на
мястото на издига-
нето им да не се
разполагат много
техника и съоръ-
жения, които биха
пречилинадвиже-
нието на превозни
средства.
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ДАРИНКА ИЛИЕВА

Софийското метро ще се
разшири с още 9 метро-
станции. Строителството
на първите три по бул.
“Владимир Вазов” се очак-
ва да стартира до края на
март 2022 г., а на следва-
щите 6 - през “Слатина” и
зала “Арена Армеец” - до
края на юни следващата
година. Това съобщи из-
пълнителният директор на
“Метрополитен” ЕАД проф.
Стоян Братоев.
И двата участъка са раз-

ширения на последната
нова трета линия на ме-
трото.
Първо

ще започне
реализацията
на проекта за
изпълнение на
трасето от кв.
“Хаджи Димитър”
до жк “Левски Г”
Той е с дължина 3 км и

ще има 3 метростанции.
Част от него е и изгра-
ждане на линеен пункт
при последната станция
за смяна на посоката на
движение, гариране на то-
пъл резерв и преглед на
влакове с четири колово-
за. Срокът за строител-
ство е 39 месеца след
подписване на договорите
с изпълнителите, което оз-
начава, че трите станции
трябва да са завършени
през първата половина на
2025 г.
След като през април

тази година приключи из-
пълнението на втория
етап от мащабния проект
за изграждане на третия
метродиаметър в София и
бяха пуснати 4 нови стан-
ции през “Овча купел” до
околовръстното при кв.
“Горна баня”, с новия етап
на разширение ще се оси-
гури връзка през центъра
на източните квартали
“Хаджи Димитър”, “Сухата
река” и “Левски Г” с “Овча
купел” 1 и 2 и “Горна ба-
ня”. Чрез връзката с дру-
гите две метролинии пък
жителите на трите кварта-
ла

ще получат и
бърза връзка с
централната жп
гара и летището
Трите нови станции ще

се изграждат от 3 българ-
ски дружества, спечелили
търговете. Това са “Трейс
груп холд” АД, “Джи Пи
груп” АД и обединение
“ХСС - Монолит София”.
Системите за контрол и
управление на влаковете
ще бъдат доставени и из-
пълнени от консорциума
“Сименс Мобилити”.
Новото трасе под бул.

“Владимир Вазов” ще е
изцяло подземно. Две от
станциите – “Бул. Вл. Ва-
зов” и “Стадион Георги Ас-
парухов” ще са разполо-
жени под пътното платно

2022 г.: старт
на още девет
метростанции

под самата улица, стига
до кв. “Слатина”, оттам по-
край зала “Арена Армеец”
до бул. “Цариградско шо-
се”.
Първата станция - “Сит-

няково”, ще се намира из-
точно от кръстовището на
булеварда с ул. “Гео Ми-
лев”. Втората - “Гео Ми-
лев”, е разположена за-
падно от кръстовището на
улицата и ул. “Н. Копер-
ник”. Третата метростан-
ция - “Слатина”, ще е на
ул. “Гео Милев”, западно
от река Слатинска. Че-
твъртата - “Шипченски
проход”, ще е напречно на
булеварда, на запад от
кръстовището му с бул.
“Асен Йорданов”. Петата
станция - “Асен Йорда-
нов”, е разположена под
източното платно на буле-
варда в близост до зала
“Арена Армеец”. А послед-
ната станция - “Цариград-
ско шосе”, ще е под път-
ното платно на южния ло-
кал на булеварда, източно
от кръстовището с ул. “Ди-
митър Моллов”. На нея се
предвижда

да се изгради и
2-етажен подземен
паркинг за 250 коли
Така с изпълнението на

деветте нови метростан-
ции още през 2026 г. ме-
тромрежата на столицата
ще достигне 61 км и ще
има 56 станции. Очаква-
нията са

тогава всеки ден с
метрото да пътуват
над 500 000 души
Общият брой превозва-

ни пътници с метрото пък
ще достигне около 200
млн. души годишно. То ще
спести на пътниците над
240 часа дневно, а нама-
лените вредни газове ще
са повече от 95 хил. тона
годишно. Прогнозите са
пускането на новите ме-
тростанции да облекчи
трафика в града и да на-
мали броя на автомобили-
те в движение.
Финансирането на двата

нови участъка ще се оси-
гури от два източника.
Първият - плана за въз-
становяване, който вече е
внесен за одобрение в
Брюксел. Очаква се чрез
него да се осигурят 360
млн. лв. Отделно

Столичната община
ще осигури още
400 млн. лв. за
строителството на
двата участъка
Изпълнението на двете

разширения е сред основ-
ните приоритети на сто-
личния кмет Йорданка
Фандъкова, която е кате-
горична, че развитието на
метромрежата трябва да
продължи, за да може по-
вече хора да използват
всекидневно най-удобния,
бърз и екологичен градски
транспорт.

Трите до “Левски Г” готови през първата
половина на 2025 г., другите 6 през
“Слатина” - 6 месеца след тях

Идеен проект за визията на една от новите метростанции - “Тракия”. СНИМКИ: МЕТРОПОЛИТЕН

на булеварда, а станция
“Тракия” - източно до не-
го. Участъкът няма да се
изгражда с тунелопробив-
на машина, тъй като е
твърде къс. Затова две от
новите метростанции ще
бъдат изградени по т. нар.
милански метод с помощ-
та на вертикални шлицови
стени, а другата - по от-
крит способ в укрепен из-
коп.
За второто разширение

на третата линия, което
ще минава през “Слати-
на”, се очаква решението
на съда по процедурата за
избор на изпълнители. Тя
бе по 5 обособени пози-
ции и предвижда проекти-
ране и строителство на

метротрасе от
ул. “Шипка” през
кв. “Гео Милев”,
жк “Слатина”,
зала “Арена
Армеец” до бул.
“Цариградско
шосе” при подлеза
на Окръжна
болница
Участъкът е с дължина 6

км и 6 метростанции. Пла-
новете са изпълнението
на това трасе да стартира
през второто тримесечие
на 2022 г. Срокът за
строителство, след под-
писването на договорите е
42 месеца и 45 месеца за

доставка и монтаж на сис-
темите за контрол и упра-
вление на влаковете. Това
означава, че участъкът би
трябвало да е завършен
през втората половина на
2025 г., уточни проф. Бра-
тоев.
Преди десетина дни

промяната в общия ус-
тройствен план на София,
която е нужна заради но-
вото трасе, бе гласувана
от Столичния общински
съвет и изпратена на Ми-
нистерския съвет. По пра-
вило процедурата изисква
финалното одобрение да
бъде направено от каби-

нета.
Трасето е предвидено с

двупътни тунели,
изградени с
тунелопробивна
машина
То започва от ул. “Шип-

ка”, където при строител-
ството на третата метро-
линия бе изградена голя-
ма трапецовидна шахта
именно за къртицата, коя-
то ще копае тунелите.
Оттам трасето на под-

земните влакчета продъл-
жава до кръстовището на
бул. “Ситняково” и ул. “Гео
Милев”, след това минава

Предварителен вариант за визията на станцията при стадион
“Георги Аспарухов”.
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ДИМА МАКСИМОВА

- Г-н Панов, само за по-
следните 5-6 месеца
строителните материали
поскъпнаха много, а об-
щините все пак съфинан-
сират доста европейски
проекти. Как ще се спра-
вите?
- Това е една от негатив-

ните тенденции, към която
сега се прибавя и рязкото
покачване на електрое-
нергията. Всичко това по-
ставя под риск изпълне-
нието на инвестиционните
програми на общините.
Веднага ще дам пример

за два важни инфраструк-
турни обекта във Велико
Търново. Само докато бъ-
де измината дългата про-
цедура по реда на Закона
за обществените поръчки,
цените вече са скочили
двойно и избраните фирми
искат актуализиране на
бюджета за изграждането
на обектите.
Проектите се оскъпяват,

и то сериозно – при канди-
датстването за финансира-
не цените бяха едни, сега
са коренно различни. Това
засяга и реализиращи се
инвестиционни намерения,
които вече са в ход, но
още по-силно проекти,
чието изпълнение тепърва
започва.
- Какво трябва да се

направи, за да върви из-
пълнението им?
- През последните годи-

ни общините се изправяме
пред сериозен проблем в
инвестиционните дейности
с европейско финансиране
– налаганите финансови
корекции. Управляващите
органи, особено на програ-
мата “Развитие на регио-
ните”, са силно дистанци-
рани от процеса на изпъл-
нение -

те дълго
съгласуват,
но не поемат
отговорност
И в края на процеса по-

някога налагат непосилни
финансови корекции за
съгласувани от тях проце-
дури.
По-лошото е, че подхо-

дът към идентични случаи
е различен. При послед-
ната среща при премиера
министър Виолета Комито-
ва сподели, че и тази
функция е делегирана на
външни експерти - на
практика държавата е аб-
дикирала. Финансовите
последици обаче са за об-
щините и за гражданите.
Съфинансирането от об-

щинските бюджети реал-
но е в много по-големи
размери от официално
обявеното. Кой има инте-
рес от това?
От Националното сдру-

жение на общините в Ре-
публика България
(НСОРБ) нееднократно
настояваме да бъде наме-
рена форма на диалог
между общините, които са
един от най-големите бе-

Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател

Близо 7 млрд. лв.
� Поскъпването на строителните материали и на тока поставя
под риск изпълнението на инвестиционните програми на общините

� За всички ни е важно час по-скоро да има пълноценно
правителство, което да дефинира ясни приоритети
и да носи отговорност за тяхното реализиране

НСОРБ подкрепи инициа-
тивата на МРРБ за създа-
ване на обща база данни
за състоянието на общин-
ската пътна мрежа. Около
1200 общински пътя са в
лошо състояние, около 900
са в незадоволително и ед-
ва 200 са в отлично.
Около

60% от общинските
пътища или части
от тях имат
необходимост
от ремонт

или реконструкция - това
са 11 250 километра об-
щински пътища.
Основната причина е

липсата на трайно дър-
жавно финансиране за
рехабилитацията на об-
щинските пътища и ули-
ците в населените места.
Общините се справят ос-
новно с постъпленията от
данъка върху превозните
средства и поддържат
около 19 500 км четвър-
токласна мрежа и над 57
000 км улици в градовете
и селата. За тази инфра-
структура за разлика от
републиканската пътна
мрежа липсва целево
европейско финансиране.
НСОРБ настоява еже-

годно за осигуряването
на допълнителни сред-
ства от държавния бю-
джет. През 2021 г. полу-
чихме увеличение на це-
левата субсидия за капи-
талови разходи –допълни-
телни 5 млн. лв. над
първоначално предвиде-
ния ръст от 20 млн. лв.,
въпреки че искахме оси-
гуряване на допълнително
увеличение със 70 млн.
лв., от които 60 млн. за
общински пътища и улици
и 10 млн. за благоустроя-
ване на малките населе-
ни места в общините.
През 2022 г.

ще продължим
да настояваме
за осигуряването
на траен
приходоизточник

за поддържане на общин-
ската пътна мрежа, който
да бъде прогнозируем и
позволяващ на всяка об-
щина да направи и изпъл-
ни своята програма за ре-
новиране на пътната ин-
фраструктура.
В тази посока беше на-

шето предложение за съ-
здаването на Национална
програма “Общински пъти-
ща” с годишен бюджет от
300 млн. лв., която да бъ-
де администрирана от ре-
гионалното министерство.
Надявам се с ново прави-
телство разговорите по те-
зи два важни въпроса да
продължат.

нефициенти, и управлява-
щите органи. Невинаги
сме изрядни, но случаите
на несправедливо санк-
ционирани общини са
много. Те трябва да бъдат
коментирани и да бъде на-
мерено решение.
В новия програмен пе-

риод предстои близо 7
млрд. лв. да бъдат инве-
стирани чрез общините.
Съществува риск

част от тези пари
да бъдат загубени,

ако общините не запазят
досегашната си активност.
Вторият аспект на въпро-

са засяга изцяло общин-
ските инвестиции. Освен
нарастването на цените в
строителния сектор неяс-
нотата по отношение на
ключови стратегически
проекти води до несигур-
ност в смисъла на допъл-
ващите инвестиции, които
са планирани. За всички
ни е важно час по-скоро
да има пълноценно прави-
телство, което да дефини-
ра ясни приоритети и да
носи отговорност за тяхно-
то реализиране.
- Със скока на цената

на тока, газа, парното
още по-актуален става
въпросът за продължа-
ване на Националната
програма за енергийна
ефективност, т.е. на са-
нирането. Трябва ли да
има промени по отноше-
ние на обхвата и начина
на финансиране?
- Обновяването на

сградния фонд за нас
остава приоритетна зада-
ча. Все още няма визия
дали националната про-
грама ще бъде продълже-
на. За сметка на това
значителни средства за
реновиране и въвеждане
на енергоефективни мер-
ки са заложени в различ-
ни финансови източници
през новия програмен пе-
риод.
В програмата за разви-

тие на регионите 2021-
2027 са предвидени сред-
ства за енергийна ефек-
тивност и обновяване на
жилищни и обществени
сгради. Допълнително в
Плана за възстановяване
и устойчивост са предви-
дени Програма за устой-
чиво енергийно обновява-
не на жилищния сграден
фонд с бюджет от 1,25
млрд. лв., Програма за

финансиране на единични
мерки за енергия от въз-
обновяеми източници в
еднофамилни сгради и
многофамилни сгради,
които не са свързани към
топлопреносни и газопре-
носни мрежи, с бюджет
от 240 млн. лв. и Програ-
ма за устойчиво енергий-
но обновяване на нежи-
лищния сграден фонд,
която ще разполага с 618
млн. лв. Допълнително
236 млн. лв. в плана са
предвидени за повишава-
не на енергийната ефек-
тивност на социалната
инфраструктура.
Фондът за справедлив

преход дава възможност
за рехабилитация и мо-
дернизация на топлофи-
кационни мрежи. Тези
дейности се допълват и
от мерки за енергийна
ефективност и реновации
на сгради, декарбонизи-
ране на системи за ото-
пление и охлаждане,
включително интегриране
на ВЕИ, които ще бъдат

финансирани от новия 9.6
Европейски социален

фонд за климата.
С 62,5 млн. лв. ще раз-

полагат общините и за
енергийно ефективни об-
щински системи за външ-
но изкуствено осветле-
ние. Съгласно предвари-
телно анонсираните схе-
ми за финансиране сред-
ствата ще бъдат
възстановявани след из-
вършване на инвестиции-
те. Това означава, че

трябва да
гарантираме
финансовата
стабилност
на общините
- Сред най-болезнените

проблеми за кметовете е
състоянието на общин-
ските пътища и ангажи-
ментът за поддържането
им. Каква е актуалната
картина и откъде се на-
мират пари за поправя-
нето им?
- Още през 2019 г.
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на Националната асоциация на общините в България: Димитър да поздравя
всички, чиято професия и
съдба са свързани със
съграждането. Ние може
много да говорим, да
представяме блестящи
планове, но онова, което
остава след нас, е това,
което сме създали и от-
гледали. Честит празник
на всички строители, на
нашите партньори от Ка-
марата на строителите в
България, Камарата на
архитектите в България,
Камарата на инженерите
в инвестиционното проек-
тиране, Българската асо-
циация на архитектите и
инженерите - консултан-
ти, с които през тази го-
дина НСОРБ подписа ме-
морандуми за сътрудни-
чество. Моята искрена
признателност и за всич-
ки преподаватели от Уни-
верситета за архитекту-
ра, строителство и геоде-
зия, с които тази година
също поставихме начало-
то на пълноценно и трай-
но партньорство.
За мен този празник

винаги е имал особен
смисъл, не само заради
близките хора, с които го
свързвам, със сина ми
Димитър, който е и бъ-
дещ архитект, но и със
силата на символа – да
градим!

ще бъдат инвестирани
чрез общините в новия
програмен период

- На прага на зимата
имат ли пари общините
да посрещнат снега?
- Към момента нямаме

сериозни притеснения
относно снегопочиства-
нето и зимната поддръж-
ка на общинската пътна
мрежа. Вече има заре-
дени количества инертни
материали. Изпълнители-
те по договорите при-
веждат в готовност и ма-
шините.
Но местната власт

сключва договори и въз-
лага тези дейности за
улиците в градове и села
и общински пътища. За
магистралите, първи,
втори и трети клас пъти-

ща възлагането е от съо-
тветните областни пътни
управления, чийто прин-
ципал е Агенция “Пътна
инфраструктура”. Надя-
ваме се да бъде намере-
но решение,

защото иначе
рискуваме да
изпаднем в
комична ситуация

– от Велико Търново до
село Шемшево пътят да
е чист, а до Севлиево да
не може да се стигне по
републиканския път.
За да обобщим - да,

има проблеми. Но бих
искал в деня на Свети

Саниран
жилищен

блок в Бур-
гас. Градът е

абсолютен
първенец в

национална-
та програма

за енергийна
ефективност
на жилищни

сгради.



Значимите обекти на България 2021 г.

Строител: „Главболгарстрой“
Инвеститор: АПИ
Пусков срок: края 2021 г.
Дължина: 6 км
Стойност: 143 млн. лв.

Строител: „Главболгарстрой“
Инвеститор: „Булгаргаз“
Пусков срок: есента 2021 г.
Стойност: 200 млн. лв.

Строител: „Трейс Груп Холд“
Инвеститор: НКЖИ
Пусков срок: 2022 г.
Стойност: 89 млн. лв.

Разширение на южната дъга на 
Софийския околовръстен път между 
„Младост“  и началото на магистрала 
„Тракия“

Модернизация на 
жп възел „Пловдив“

Модернизация на компресорните 
станции за природен газ в Ихтиман, 
Лозенец и Странджа, етап 2

Строител: „Главболгарстрой“
Инвеститор: Кохезионен фонд 
на ЕС
Пусков срок: декември 2021 г.
Стойност: 32 млн. лв.

Пречиствателна станция 
за отпадни води „Тутракан“





Строител: „Джи Пи Груп“
Инвеститор: Кохезионен фонд 
на ЕС
Пусков срок: 2022 г.
Дължина: 2 км
Стойност: 117 млн. лв.

Проектиране и изграждане на тунел 
„Железница“ на магистрала „Струма“

Изграждане на системи за сигнали-
зация на жп линията Пловдив - Бургас

Строител: „Трейс Груп Холд“
Инвеститор: НКЖИ
Пусков срок: 2023 г.
Стойност: 189 млн. лв.

Строител: „Геострой“
Инвеститор: АПИ
Дължина: 19 км
Пусков срок: 2022 г.
Стойност: 159 млн. лв.

Лот 1 на разширението 
на пътя Мездра - Ботевград

Строител: „Грома Холд“ АД
Инвеститор: Кохезионен фонд 
на ЕС
Пусков срок: 2023 г.
Стойност: 155 млн. лв.

Лот 3.1 на магистрала „Струма“
между Благоевград и Крупник

Значимите обекти на България 2021 г.
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Камарата на строителите
с мащабна програма
за обучение на кадри
Три тренировъчно-учеб-

ни центъра с общежития
към тях за обучение на
строители планира Кама-
рата на строителите в Бъл-
гария. Организацията има
готов идеен проект.
Те ще бъдат изградени в

три различни града и ще
съберат на едно място
класни стаи, полигони с
близки до реалните усло-
вия и общежития с поме-
щения за хранене, спане и
свободно време, съобщиха
от браншовата организа-
ция.

Моделът е взет
от Германия,

където във всяка провин-
ция има подобни обучи-
телни центрове и те слу-
жат на местните строител-
ни фирми да набират ка-
дри, които у нас се създа-
ват все по-трудно, каза за
“24 часа” изпълнителният
директор на камарата Ва-
лентин Николов.
Наред с трите пилотни

центъра е предвидено и
създаване на специализи-
рано междуинституцио-
нално звено - Секторен
съвет за базирано на ком-
петенции обучение. За ос-
новни участници в него
ще бъдат привлечени во-
дещи методисти, препода-
ватели и лектори от сред-
ното професионално и
висшето образование,
представители на образо-
вателното и социалното
министерство, работода-
телски организации и дру-
ги лица, работещи в сфе-
рата на професионалното
обучение.
Съветът ще прави про-

грами и модули за обуче-
ние, ще изгради система
за качество, гарантиращо
високо ниво на професио-
нално обучение, и ще се
занимава с инициативи за
непрекъснато актуализи-
ране на знанията и уме-
нията на педагогическия
персонал в средното, вис-
шето и продължаващото
образование, както и с из-
работване на модел за по-
вишаване на имиджа на
строителната професия.
“Мащабът на начинание-

то предвижда в тези три
центъра

да се обучават
годишно по около
15-20 хиляди души

Една част от тях ще са
ученици от средните про-
фесионални училища по
строителството, за които

Три полигона в страната ще подготвят ученици
и хора, които имат нужда от преквалификация

това ще е навлизане в
практиката. Другата част
е предвидена за профе-
сии, които се нуждаят от
преквалификация.

Като например
заетите в
минния бранш

там, където след Зелената
сделка се налага да се за-
тварят мини или тецове,
които горят въглища”, ка-
за Николов.
Центровете ще служат и

за повишаване на квали-
фикацията на заетите в
строителството, които по
една или друга причина
нямат нужните документи.
Николов посочи, че в
бранша работят много
представители на малцин-
ствата, които имат уме-
ния, но тъй като са слабо-
грамотни, никога досега
не са имали документ,
удостоверяващ квалифи-
кация. Обучение в близки
до реалните условия ще
им даде тази възможност.
Засега от камарата не

издават колко ще струва
начинанието, нито кой ще
го финансира, тъй като за-
виси от много обстоятел-
ства. Правени са проучва-
ния и подробен проект за
такива центрове ще бъде
представен за финансира-
не по оперативна програ-
ма от новия програмен пе-

риод. При всички случаи
обаче тя няма да финан-
сира цялото начинание и
ще се наложи големите
строителни фирми също
да споделят разходи сре-

щу това, че си осигуряват
обучени кадри.
Концепцията е изпрате-

на до министерствата на
регионалното развитие и
благоустройството, на

образованието и науката,
на труда и социалната по-
литика и на икономиката,
както и на двата големи
синдиката – КНСБ и КТ
“Подкрепа”.

Полигонът
ще създава
близки до
реалните
условия за
строител-
ство, което
ще помогне
за повиша-
ване на ква-
лификация-
та на кадри-
те в сектора.

Регистърът на КСБ показва
кой кой е в строителството
Към момента компаниите са 6457, новите са 614
Вече 14 години строителна

площадка в България може да
се открие само ако съответната
фирма изпълнител е вписана в
Централния професионален ре-
гистър на строителя. Той се
поддържа от КСБ и е въведен
със Закона за камарата на
строителите. Целта е да има
ред в отрасъла и в него да не
се допускат фирми фантоми или
такива, които са създадени са-
мо за определен проект и не
могат да гарантират нито че
имат нужната техника, нито пра-
воспособни технически лица.
Чрез уникалния за ЕС реги-

стър се гарантира, че по строи-
телните площадки работят са-
мо легитимни представители на
бранша, с необходимата квали-
фикация и професионална отго-
ворност.
От вписване в регистъра са

освободени единствено компа-
ниите, които правят жилищни и

вилни сгради с ниско застроя-
ване или строежи като рекон-
струкция или преустройства с
разгъната застроена площ до
100 квадратни метра. Всички
останали трябва да бъдат впи-
сани в съответната категория –
от първа до пета. Като фирми-
те, които са в по-висока катего-
рия, могат да извършват дейно-
сти и по всички останали надо-
лу.
Вписването в строителния ре-

гистър, освен че фирмата тряб-
ва да докаже определен капа-
цитет, не е за вечни времена.
Всяка година информацията за
компаниите се актуализира.
Ако някой не подаде заявле-
нието, отпада от регистъра. И
не може да извършва дейност,
за която се изисква удостове-
рение от него. В момента на-
пример в регистъра има вписа-
ни общо 6457 строителни ком-
пании от цялата страна от

всички категории строежи. Но-
вите – от началото на годината
досега, са 614.
До публичната част на реги-

стъра има достъп всеки же-
лаещ да направи справка. Ин-
формацията е налична онлайн
на register.ksb.bg и дава пред-
става кой кой е в строителство-
то. Потребителят може да из-
бере област от страната и да
посочи, че иска да види списък
на всички фирми, които имат
право да извършват съответна-
та група строителни дейности в
тази област.
За всяка от тях потребителят

може да види цялата информа-
ция, характеризираща конкрет-
ната фирма. Може също да
проследи през кои години как-
ви категории строежи е имала
право да извършва. Отделно
могат да се видят и имената на
фирмите, които вече са заличе-
ни от регистъра по области.
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ТАНЯ ЧЕРВЕНКОВА

Ако има някаква рево-
люционна промяна във въ-
трешната жилищна архи-
тектура, това безспорно е
отвореният план на днев-
ната зона, който се нало-
жи като абсолютно прави-
ло в последните години. И
за най-малките, и за най-
големите апартаменти
open space стана задъл-
жителен вариант.
Какво наложи това по-

всеместно отваряне на ня-
когашния хол към трапе-
зарията и кухнята? Защо
трябва непременно готве-
нето да става именно в
него? На тези въпроси ар-
хитекти и дизайнери имат
своите отговори, които
практиката потвърждава
вече доста години.
Когато кухнята влезе

във всекидневната,

тя придобива нов
образ и изглежда
по-голяма
Това е първата причина

за приобщаването. Всичко
всъщност започва от стре-
межа към повече простор,
който в много от типичните
жилища на средностати-
стическия обитател не до-
стига. И ако на площ от
около 50-60-80 квадратни
метра трябва да се отдели
самостоятелна кухня, оста-
налите помещения остават
по-малки и особено още-
тен е именно салонът, в
който почиваме и посреща-
ме гости. Защото спалните
са константни елементи в
интериора и те трябва не-
пременно да присъстват
самостоятелно, дори и в
ограничен брой. Спането в
хола винаги е компромисно
решение.
Да, в някогашния типи-

чен двустаен апартамент
имаше отделна кухня, коя-
то беше извън броя на
стаите, но

тогавашните
65 квадратни
метра днес
реално са
по-малко,

защото при новата схема
вътрешната площ се изчис-
лява и продава, без да се
смята обемът на преград-
ните стени. И така в край-
на сметка уж истинската
площ, с която разполага
новодомецът и за която е
платил плюс идеалните ча-
сти, е ограничена. Реше-
нието е в обединената все-
кидневна - готвене, хране-
не и релакс се събират в
едно. Интересното е обаче,
че дори и в много по-широ-
ките нови жилища отворе-
ният план също присъства
почти повсеместно. Има
случаи, при които с около
50 квадратни метра разпо-
лага само дневната зона,
цяла една гарсониера по
старото определение на
жилищата. И отново в това
голямо пространство се
вмъква и готварският кът.

Кухнята в хола
По-важен е демократичният принцип на споделянето
в отворения план на дневната зона, където всички
участват в приготвянето и сервирането на храната

Когато кухнята влиза във всекидневната, тя придобива нов образ и изглежда по-голяма.

На пръв поглед нелогично,
но при open space в голям
апартамент дизайнерите
следват друга философия.
Тя е базирана на принци-

па на споделянето – смята
се, че днес, в прекалено
динамичния начин на жи-
вот, е

по-добре вкъщи
всички да бъдат
максимално
заедно
Работещите родители да

се включват еднакво анга-
жирано край котлоните и
мивката, тук все повече да
влизат и децата още от
най-малки.
Нещо повече – в съвре-

менната кухня се допуска
естественото приобщаване
и на гостите. Всеки може
да застане над тенджерата
или да сервира чашите на
масата, барплота. А докато
това става, останалите да
си контактуват с него без-
препятствено. Някогашният
вариант на домакинята,
която се скрива за дълго в
отделната кухня и принася
оттам вечерята, вече е
анахронизъм.
Специален център на то-

ва споделено гурме прежи-
вяване се превръща остро-
вът, който днес е безспо-
рен №1 в интериора. Той
вече е толкова голямо кли-
ше, че всеки иска да го
има вкъщи, независимо да-

ли интериорът позволява.
И виждаме често безумни
решения на остров, за кой-
то няма място, но някак е
вместен за сметка на про-
стора в готварската зона.
Изглежда някак шик да се
върти цялото шетане около
него, но е добре да се пре-
цени дали наистина е нео-

бходим. Интериорните ек-
сперти знаят, че всеки еле-
мент в жилището трябва
да е най-вече функционал-
но осмислен.
Затова и днес те малко

плахо, но все повече се
връщат към модела на обо-
собената кухня. Той е осо-
бено подходящ за големи-

те жилища и най-вече за
къщите. В еднофамилен
дом, построен според нуж-
дите на семейството и пла-
ниран спрямо техните же-
лания, наистина не е нео-
бходимо готварският кът да
се включи непременно в
холната част. И така

се появяват
скритите в
собствена ниша
кухни,

оставени обаче максимал-
но свързани с останалата
част на всекидневната.
Тези решения днес са
много модерни и се пости-
гат чрез стъклени панели
в метални рамки, които се
плъзгат. Металът е черен
или в модния сега финиш
на бронз или стара мед.
Скрита зад тези панели,
кухнята запазва самостоя-
телност и при желание
може да се изолира.
Много интересен подход

е използването на декора-
тивно стъкло, през което
силуетите и предметите
изглеждат още по-завоа-
лирано. “Решен по този
начин, кухненският модул
остава хем изолиран, хем
е лесно приобщим към
другите кътове при жела-
ние, давайки свобода на
избор и нов вид на обеди-
неното пространство”, по-
яснява арх. Петко Колев
от Студио “Колев”.

Възможно е и такова оформление - местата за хранене да са
около кухненския плот.
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- интериорно клише
или ново удобство
Мивката и котлоните на

една ръка от дивана и би-
блиотеката – този съвре-
менен модел на обитаване
изисква и по-специално
отношение към самото
кухненско обзавеждане и
оборудване с електроуре-
ди. Отвореният план на
дневната налага различен
образ – не може да оста-
вим самоцелно подбрани
кухненски мебели, те
трябва да са в унисон с
останалите, защото са в
непрекъснат диалог.
Затова дизайнерите на-

лагат т.нар. затворен тип
на шкафовете, по възмож-
ност с по-малко или изця-
ло без дръжки, с по-неу-
трални цветове. Разбира
се, ако интериорът допус-
ка и собствениците пред-
почитат по-класическата
стилистика, има и подобни
модели с повече детайли
и декорация, но основното
правило е кухнята да не
се натрапва. Тя не бива
да е водещият елемент в
типа open space, където
са разположени в съсед-
ство и други кътове.
Италианските дизайнери

наложиха и
колоните, които
се вписват
идеално в
холната
обстановка
и поемат много функции

– във високи до тавана
шкафове се вграждат фур-
ните на ниво, на което да
се обслужват без наве-
ждане. Колоните играят
ролята и на бюфети, и ме-
ста за съхранение на сер-
визи, прибори, малки уре-
ди, продукти и т.н. Те спо-
койно излизат и извън
очертанията на самия кух-
ненски ъгъл, като част от
холното обзавеждане.
Много важен е подборът

на правилни електроуреди
и те задължително са
вградени при модерната
кухня. Изключение все по-
вече прави хладилникът –
вградените модели са с
ограничена вместимост и
съвременният обитател
предпочита повече и по-
вече място за продукти и
напитки. Така се налагат
т.нар. американски тип, с
двойни врати с вграден
апарат за вода и лед и
т.н. Популярни са и дизай-
нерски модели, които не
са големи, но имат атрак-
тивна форма и внасят ин-
трига в готварското про-
странство.

Много важна е аспира-
цията, защото с основа-
ние мнозина не одобряват
новата мода на отворена-
та кухня заради миризми-
те.
Проблемът наистина не

е за подценяване. Днес
домашното готвене все
повече се доближава до
професионалното, това е
много силен тренд напос-
ледък. Засили се особено
в месеците на изолация,
когато хората останаха
дълго вкъщи. Футуролози
предричат това да продъл-
жи упоредно с дистан-
ционния модел на работа
и

хората да
продължават
да си приготвят
храната вкъщи,

а това предполага и добре
оборудвана кухня. Мириз-
мите трябва да се отвеж-
дат максимално чрез
мощни абсорбатори. Вгра-
дените са с по-ограничени
възможности, самостоя-
телно висящите са по-
мощни, но всичко зависи
от модела и цената.
Най-ефикасни са новите

аспиратори, които са вгра-
дени при самия плот с
котлоните и така парата
се улавя веднага щом се
появи изпод капака на
тенджерата. Те са особе-
но нужни и при модерните
днес варианти на барбекю

тип “тапеняки” – готвене
директно върху нагореще-
на плоча.
Всички тези варианти

обаче поемат струята от
котлоните, но остава не-
покрита тази от фурните.
Затова много добре е към
кухнята да има прозорец,
чието отваряне при нужда
допълнително ще освобо-
ди отворената дневна от
ароматите на поредната
вечеря.
Отворената кухня нала-

га повече ред и естетика.
Купчини неизмити чинии,
разхвърляни по работния
плот съдове и продукти,
отворени вратички на
шкафовете - всичко това
създава усещане за хаос
и неприветливост и е не-
допустимо в случаите на
отвореното дневно про-
странство.
Тук, за разлика от само-

стоятелната кухня, не мо-
жем да затворим просто
вратата и да подреждаме
и мием, когато ни е удоб-
но. И понеже всичко е на
показ, по-добре да се из-
бере обзавеждане с мак-
симално много елементи
за прибиране и съхраня-
ване - чекмеджета, изте-
глящи се модули за бутил-
ки, високи колони, втори
етаж шкафове с лесно от-
варяне и т.н. Така че
всичко да изглежда еле-
гантно и само за известно
време да се преобразява

в работно готварско мя-
сто. Фабрики за луксозни
кухненски мебели вече
налагат модели, при които
всичко се прибира, дори

смесителният кран на
мивката, а самата тя потъ-
ва в плота и така кухнята
изчезва, за да не се на-
трапва с присъствието си.

Отделянето на мястото за приготвяне
на храната може да стане по много
начини, но един от най-актуалните е със
стъклена преграда.

Някои от начи-
ните за оформяне
на кухненския кът
са подходящи по-
вече за еднофа-
милни къщи.
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