
Строителите искат непосредствен контакт между фирмите от областта и отговорните институции
Екип на в. „Строител”

„За мен е чест и удоволствие да бъдем 
домакини на поредната среща, която се 
организира от в. „Строител” и Област-
ното представителство на КСБ във Ва-
рна. Тези събития станаха традиционни и 
ползотворни и за бранша, и за местната 
власт, и за инвеститорите в региона”. 
Това каза при откриването на изнесена 
приемна на изданието в морската столи-
ца зам.-кметът на общината инж. Хрис-
то Иванов. На срещата в зала „Варна” в 
сградата на общинската администра-
ция присъстваха кметът Иван Портних, 
главният архитект на общината Виктор 
Бузев, Сава Коев и Петър Карагьозов от 
ВиК Варна, арх. Стоян Петков и арх. Сил-
вия Петрова от община Аксаково. 

От страна на ОП на КСБ – Варна, 
участие взеха председателят на регио-
налната структура инж. Пенко Стоянов 
(„Нектон 2“ ООД), зам.-председателят 
на УС на КСБ и член на Контролния съ-
вет на Областното представителство 
инж. Христо Димитров („Планекс“ ООД), 
Валентин Димов („Ай Ви Сейлингс“ ООД), 
член на УС на КСБ, както и членовете 
на Областния съвет на организацията 
- инж. Стамат Стаматов („ИСС Инже-
неринг“ ООД), инж. Красимир Даскалов 
(„Лъки КД“ ЕООД), инж. Юрий Вълчанов 
(„РУД – Варна“ АД), на Контролния съвет 
на ОП Варна - инж. Руси Русев („Русев-
билд“ ООД), инж. Росен Колелиев („Пъти-
ща и мостове“ ЕООД), инж. Венета Вита-
нова, гл. експерт регистър в ОП Варна.

В изложението си зам.-кметът инж. 
Христо Иванов подчерта, че темите, 
които трябва да бъдат коментирани на 
събитието, са много. „Смятам, че сътруд-
ничеството, което изградихме през годи-
ните, ще се развива. Когато си подаваме 
ръка, резултатите, които ще постигнем, 
ще бъдат много по-добри“, заяви той. 
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14 декември

Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“

В. „Строител“

На специална церемония 
в присъствието на евроко-
мисаря по Иновации, научни 
изследвания, култура, об-
разование и  младеж Мария 
Габриел, евродепутати, 
дипломати, висши чинов-
ници и браншовици „Глав-
болгарстрой” отбеляза две 
събития – петдесетата си 
годишнина и откриването 
на представителен офис в 
Брюксел.

Сред гостите на съби-
тието бяха председателят 
на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев и инж. Любомир Ка-
чамаков, вицепрезидент на 
FIEC.  

По време на церемо-
нията инж. Калин Пешов, 
член на Надзорния съвет на 
„Главболгарстрой Холдинг” 
АД, който е и зам.-предсе-
дател на УС на КСБ, каза, 

че компанията е създадена 
в годината, когато „Бий-
тълс” правят последния 
си концерт на покрива на 
сградата на „Епъл корпс”, 
когато Нийл Армстронг 
стъпва на Луната и кога-
то „Конкорд” осъществя-
ват първия си полет. „За 
тези 50 години светът не 
спря да се променя, както и 
„Глав болгарстрой“. Вярвам, 

че стъпването ни в Брюк-
сел е малка крачка в правил-
ната посока на включване 
на компанията в големия 
диалог за бъдещето на Ев-
ропа“, добави той.

Освен за комуникация с 
по-широк кръг от заинте-
ресовани страни холдин-
гът ще разчита на новото 
си представителство и за 
достъп до идеи от евро-

Снимки „Главболгарстрой“

пейската общност, модер-
ни подходи и технологии в 
строителната индустрия.

Представителният 
офис на „Главболгарстрой” 
се намира в сърцето на ев-
ропейския квартал на Брюк-
сел, в сградата на „Билярд 
40“ на ул. Rue de la Science 
15, на ръка разстояние от 
европейските институции. 
Откриването му съвпада 
със започването на новия 
петгодишен политически 
цикъл на европейските ин-
ституции, с нов парламент, 
нова Европейска комисия и 

нов председател на Съвета 
на ЕС.

„Вашият сектор играе 
важна роля, генерирайки 
растеж и давайки отговор 
на икономическите, социал-
ни, енергийни и климатични 
предизвикателства“, каза 
еврокомисар Мария Габриел.

Кйетил Тонинг, пред-
седател на Европейската 
федерация на строител-
ната индустрия, поздрави 
„Главболгарстрой” като 
основател на Българската 
строителна камара, член 
на FIEC. „Компания, която 

има петдесетгодишна ис-
тория, очевидно е била спо-
собна да посрещне много 
предизвикателства и сле-
дователно се е научила да 
ги предвижда и постоянно 
да се адаптира“, каза той.

Това далеч не е първият 
офис на „Главболгарстрой“ 
извън пределите на страна-
та. В своя 50-годишен опит 
дружеството изпълнява 
проекти в различни държа-
ви от региона на Източ-
на, Югоизточна и Западна 
Европа, Близкия изток и  
Африка.
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Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
проведе семинар, в който 
се включиха представи-
тели на Управителния и 
Контролния съвет, Коми-
сията за воденето, под-
държането и ползването 
на Централния професио-
нален регистър на стро-
ителя (ЦПРС), Комисията 

по професионална етика, 
областните председа-
тели и служителите на 
Камарата. Форумът се 
състоя в Банско. Семина-
рът бе открит от инж. 
Илиян Терзиев, който пред-
стави новите състави на 
управителните органи на 
Камарата. „За мен е удо-
волствие да Ви поздравя 
на първия след проведено-
то Общо събрание на Ка-
марата семинар“, каза той 
и уточни, че събранието е 
било отчетно-изборно и 
на него са били избрани 
съставите на ръководни-
те органи на Камарата. „В 
рамките на семинара ще 
има и неформални срещи, 
интересни презентации и 
дискусии, свързани с важни 
за работата на организа-
цията вътрешни докумен-
ти“, посочи той. 

„Искам да използвам 
случая още веднъж да 
благодаря на колегите за 
доверието, което ми гла-
суваха, и да подчертая, 
че осъзнавам, че то върви 
заедно със сериозни отго-
ворности. Отговорности 
не само пред Камарата, но 
и пред целия бранш, който 
организацията предста-
влява. Отговорности и 
пред обществото“, заяви 
председателят на УС на 
КСБ.

В изказването си той 
каза още, че 

предизвикателствата, 

пред които секторът е из-

правен, не са малко. 

„От нас колегите очак-
ват да работим за подо-
бряване на нормативната 
база и по-конкретно на 
Закона за устройство на 
територията и Закона 
за обществени поръчки, 
решаване на наболелите 
въпроси, като липсата 
на кадри, въвеждането на 
стандарти за нормално це-
нообразуване на строител-

но-монтажните дейности, 
цифровизацията“, изтъкна 
инж. Терзиев. „Проблемите 
са много, но както и пре-
ди съм казвал - ако успеем 
всяка година да решаваме 
по 2 - 3 от тях, в края на 
този мандат ще можем с 
чиста съвест да кажем, че 
сме си свършили работа-
та“, каза още Терзиев. 

„Успехът не може да бъде 

постигнат от един човек, 

за него е необходим серио-

зен и мотивиран екип.

Нужни са съпричаст-
ност, ангажираност и вла-
гане на труд от всеки един 
член на този екип. Това е, 
за което апелирам и което 
очаквам. УС, КС, Комисия-
та за ЦПРС, Областните 
представителства, слу-
жителите, както и дру-
жествата на Камарата – 
„Вестник Строител“ ЕАД 
и „Строителна квалифика-
ция” ЕАД, да работим като 
екип и в многообразието 
от мнения да намираме 
онова, което ни обединява 
и е от най-голяма полза за 
българските фирми“, до-
пълни председателят на 
УС на КСБ. „Всеки един от 
Вас е важен за мен, а при-
носът Ви за развитието и 
утвърждаването на авто-
ритета на Камарата е из-
ключително ценен“, обър-
на се към присъстващите 
инж. Терзиев. 

Той посочи, че целта е 

Камарата да се съсредо-
точи върху значимите за 
бранша въпроси. „Успешна 
и ползотворна съвместна 
работа“, пожела инж. Илиян 
Терзиев.

„На днешната дата 
преди 3 години се случи 
една ужасна трагедия в 
с. Хитрино. КСБ бе сред 
първите организации, кои-
то се притекоха на помощ, 
а фирми – членове на Кама-
рата, дариха безвъзмездно 
10 къщи за най-тежко по-
страдалите“, припомни 
председателят на УС на 
КСБ. Залата изгледа из-
готвеното през миналата 
година от в. „Строител“ 
видео по повод връчването 
на ключовете за новите 
домове на хората. „Тради-
ция е строителите да по-
магат при бедствия, като 
например при наводението 
в с Бисер, след земетресе-
нието в Перник и др., както 
и да подкрепят благородни 
каузи“, каза още председа-
телят. Той анонсира 

инициативата на Камара-

та за възстановяване на 

епископската базилика в 

Плиска 

и даде думата на по-
четния председател на 
КСБ инж. Симеон Пешов. 
„Отправям своите бла-
годарности към ръковод-
ството на Камарата, че 
приеха под тяхна егида да 
става това възстановя-
ване. В момента се прави 
задание за проектиране, 
после ще има конкурс за 
идеен и технически про-
ект. Надявам се след една 
година да се сдобием със 
строително разрешение и 
да се избере изпълнител“, 
заяви инж. Пешов. Вече 
е открита и дарителска 
сметка и всеки желаещ 
може да подкрепи инициа-
тивата.

Семинарът продължи с 
представяне на зам.-пред-

седателите, членовете на 
Управителния съвет и на 
Изпълнителното бюро (ИБ) 
на браншовата организа-
ция. За зам.-председатели 
на КСБ са избрани инж. 
Велико Желев, Владимир 
Житенски, инж. Калин Пе-
шов, инж. Николай Николов 
и инж. Христо Димитров.

В състава на ИБ влизат 
инж. Велико Желев, д-р инж. 
Владимир Вутов, Владимир 
Житенски, инж. Калин Пе-
шов, Любомир Пейновски, 
инж. Иван Моллов, инж. Ни-
колай Николов, инж. Хрис-
то Димитров, проф. д.ик.н. 
инж. Николай Михайлов и 
инж. Розета Маринова. 

Инж. Илиян Терзиев 
представи и 

новоизбрания председател 

на Контролния съвет на 

Камарата инж. Благой 

Козарев, 

който на свой ред за-
позна присъстващите 
със състава на съвета. В 
него влизат Андрей Цеков, 
Атанас Георгиев, Георги 
Младенов, инж. Димитър 
Живков, Руен Панчев и 
Николай Влахов. „Искам 
да благодаря на всички за 
доверието. Ние вече про-
ведохме първо заседание 
на съвета и съм изключи-
телно удовлетворен от 
единомислието и ентуси-
азма, с които колегите в 
КС подхождат към задачи-
те, стоящи пред нас“, за-
яви инж. Козарев. Той до-
пълни, че опитът, който е 
натрупан до този момент 
от КС, е от голямо значе-
ние, а новият съвет ще 
работи за неговото над-
граждане.

Последва обявяване на 
състава на Комисията за 
воденето, поддържането 
и ползването на Централ-

ния професионален регис-
тър на строителя. За неин 
председател е преизбран 
доц. д-р инж. Георги Лин-
ков, който запозна при-
състващите с членове на 
структурата. „Комисията 
вече проведе две свои за-
седания. 

Предстои ни много рабо-

та“, посочи в изказването 

си доц. д-р инж. Георги 

Линков.

Представена беше и 
Комисията по професио-
нална етика в КСБ, за чи-
ито председател е избра-
на инж. Розета Маринова. 
Нейни членове са инж. Бла-
гой Козарев, инж. Богомил 
Петков, инж. Георги Ган-
джов, инж. Егмонт Якимов, 
Пламен Иванов и инж. Таня 
Каменова.

Последва изказване на 
новия изп. директор на Ка-
марата на строителите 
в България Валентин Ни-
колов. Той сподели своята 
визия за основните насоки 
в дейността на организа-
цията и подчерта, 

че ще работи за утвържда-

ване на авторитета на 

КСБ.

Семинарът продължи 
с неформална среща меж-
ду Комисията за ЦПРС и 
членовете на УС, КС и ОП 
председателите.

Снимки Емил Христов
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Мирослав Еленков

„Обичайно заподозре-
ните в конфликти – син-
дикати и работодатели, 
си подават ръка. Заедно 
ще вървим напред, за да 
може Брутният вътре-
шен продукт да расте с 
темповете, които пра-
вителството заедно с 
нашето съдействие е 
заложило“, това каза на 
нарочна пресконференция 
Евгений Иванов, изп. ди-
ректор на Конфедерация-
та на работодателите и 
индустриалците в Бълга-
рия (КРИБ). Той предста-
ви проект „Разработване 
на нов модел за упра-
влението на човешките 
ресурси с цел развитие 
на устойчив социален 
капитал“. Неговите цели 
са адаптацията на рабо-
тодатели и заети лица 
към условията на труд и 
променящата се икономи-
ческа среда, както и по-
добряването на състоя-
нието на работещите и 
работната среда.

Проектът се финан-
сира  от  Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси 2014 
–  2020 “  по  процедура 
„Съвместни дейности на 
социалните партньори“ 
и ще се изпълнява в рам-

ките на 3 години, като 
ключов партньор по него 
е КНСБ.

Според Евгений Ива-
нов ефективното упра-
вление  на  човешките 
ресурси е от ключово 
значение за развитието 
на компаниите. „Разви-
тият социален капитал 
ще доведе до ефективно 
разрешаване на пробле-
мите в работния процес, 
по-професионално ниво и 
ангажираност на хората, 
изграждане на доверие 
към работодателя“, под-
черта Иванов.

От КНСБ определиха 
проекта като много поле-
зен за бизнеса и работни-
ците. „Очевидно е, че той 
цели да повиши знанията, 
уменията и възможност-
ите на хората на труда. 
Дефицитът на работ-
на ръка е безспорен. По 
наше мнение бизнесът 
добре се ориентира в 

тази обстановка“, смята 
Чавдар Христов, вицепре-
зидент на синдикалната 
организация.

На въпрос на в. „Стро-
ител“  дали  са  водени 
разговори с браншови 
организации по тема-
та, Евгений Иванов по-
сочи, че доста сериозен 
брой от членовете на 
КРИБ участват в таки-
ва сдружения. Той каза, 
че много голяма част от 
поканените за подобни 
обсъждания са отклик-
нали, като посочи Кама-
рата на строителите в 
България като една от 
най-заинтересованите 
по проекта.

„Гордеем се, че най-го-
лямата браншова органи-
зация прояви интерес да 
участва пряко и да помог-
не за успешното реали-
зиране на целия проект“, 
изтъкна изп. директор на 
КРИБ.

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

На редовното си за-
седание Министерският 
съвет (МС) пое ангажи-
мент за осигуряване на 
1,38 млрд. лв. по бюджета 
на Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) за изграждането 
на последните 88,9 км от 
АМ „Хемус“. Това е участъ-
кът между 222-ри и 310-и 
километър – след връзка-
та с пътя Русе – Велико 
Търново до строящия се 
участък Белокопитово – 
Буховци. От пресцентъра 
на МС съобщиха, че за цел-
та се увеличава размерът 
на ангажиментите за раз-
ходи, които МРРБ може да 
поеме през 2019 г. Сред-

ствата ще бъдат пред-
назначени за изготвянето 
на технически проекти 
и изпълнение на СМР в 
отсечката в периода до 
2022 г. От тях 483 млн. 
лв. се отпускат по бюдже-

та на МРРБ за 2019 г. за 
предстоящи плащания.

През миналата го-
дина правителството 
предостави 1,3 млрд. лв. 
за строителството на 
134 км в отсечката от 

Боаза до връзката с пътя 
Русе – Велико Търново. В 
момента в експлоатация 
са участъците от София 
до Боаза и от с. Белоко-
питово до Варна с обща 
дължина от около 180 км. 

Неизградената част, за-
почваща от п.в. „Боаза“ и 
завършваща при с. Бело-
копитово, ще свърже вече 
готовите трасета от 
двете страни на магис-
тралата.

С друго решение на 
правителството по бю-
джета на МРРБ, респек-
тивно на Агенция „Пътна 
инфраструктура“, се от-
пуснаха 279 968 812 лв., с 
които до края на 2019 г. 
ще бъдат разплатени 
СМР по републиканската 
пътна мрежа (РПМ). От 
тях 27 082 849 лв. са за 
изградения участък от 
АМ „Хемус“ от Ябланица 
до Боаза и за модерниза-
цията на АМ „Европа“ в 
отсечката от Драгоман 
до Сливница. 

Общо 252 885 963 лв. 
са за ремонти на учас-
тъци от РПМ. От тях за 

извършващите се аварий-
но-възстановителни дей-
ности в тръбата за Со-
фия на тунел „Витиня“ са 
осигурени 10 млн. лв. Ос-
таналите пари са за СМР 
и за текущото поддър-
жане на пътни трасета, 
които са изключително 
натоварени целогодишно, 
като Велинград - Сърница, 
Сливен – Стара Загора, 
Омуртаг – Котел, Поли-
краище – Елена и др. СМР 
включват фрезоване на 
настилката, полагане на 
нови пластове асфалтобе-
тонова смес, отводнител-
ни мероприятия, ландшаф-
тно оформяне, бетонови 
работи, хидроизолация на 
съоръженията, подмяна на 
фугите, ремонт на манти-
нелите, възстановяване 
на вертикалната сигнали-
зация, хоризонтална мар-
кировка и др.

Предлаганите изменения 
в ОП „Региони в растеж 2014 - 
2020“, които бяха одобрени на 
проведеното 15-о заседание на 
Комитета за наблюдение на про-
грамата, за пренасочване на 110 
млн. лв. се гласуваха и утвърдиха 
и от Министерския съвет. Про-
мените не водят до увеличаване 

на общия ресурс в бюджета на 
„ОПРР 2014 - 2020“ или в размера 
на планираното национално фи-
нансиране. Припомняме, че 110 
млн. лв. от резерва на приори-
тетните оси (ПО) „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ 
и „Регионална социална инфра-
структура“ се пренасочват 

към проекти за здравеопазване, 
енергийна ефективност, образо-
вание и ремонт на пътища. 

От тях 25 млн. лв. са за из-
пълнение на мярката „Подкрепа 
за енергийната ефективност в 
опорни центрове в периферните 
райони“. По нея се финансират 
проекти за подобряване на ЕЕ 

на административни и жилищни 
сгради в 28-те по-малки града. 
С 20 млн. лв. ще бъде увеличена 
ПО „Регионална здравна инфра-
структура“, които ще са за заку-
пуване на медицински хеликоптер 
и осигуряване на необходимата 
инфраструктура за използване-
то му. Малко над 57 млн. лв. ще 

са за подобряване на свързанос-
тта с европейската TEN-T път-
на мрежа. Средствата са по ПО 
„Регионална пътна инфраструк-
тура“ за рехабилитация на учас-
тъци от РПМ. Над 6 млн. лв. ще 
бъдат допълнителните пари за 
ПО „Регионална образователна 
инфраструктура“.

Завърши рехабилита-
цията на 32 км от вто-
рокласния път II-59 Мом-
чилград – Крумовград 
– Ивайловград. Инвести-
цията е за над 21 млн. лв., 
като проектът е съфи-
нансиран от Програмата 
за трансгранично сътруд-
ничество (ПСТ) INTERREG 
V-A „Гърция – България 2014 
– 2020“ и националния бю-
джет. Строителните ра-
боти са разделени на два 
участъка. Първият е около 
6 км (от 24-ти до 30-и км), 
а вторият е близо 26 км 
(от 30-и до 56-и км).

Рехабилитацията на 
близо 6-километровата 
отсечка - от с. Карамфил 
до разклона за яз. „Студен 
кладенец“, е финансирана 
от републиканския бю-
джет. Участъкът е с нова 
асфалтова настилка, а на 
местата с ниска носимос-
пособност е изградена 
нова конструкция на пътя. 
Подобрено е отводняване-
то чрез изграждането на 
водостоци, окопи и банке-
ти. Монтирани са ограни-
чителни системи, пътни 
знаци и маркировка. Ремон-
тирани са две мостови съ-
оръжения – при 27-и км над 
р. Крумовица с дължина 
120 м, и при 29-и км, което 
е 8 м. Изпълнител на учас-
тъка от 24-ти до 30-и км е 
ДЗЗД „Източни Родопи 3“, 

в което са „Пътстройин-
женеринг“ АД, „ПСК Ви-
астрой“ ЕООД, „Пътища“ 
АД, „БСК-Горна Оряховица“ 
АД и „Атлас Балкан“ ООД. 
Стойността на договора 
е 3 390 639,742 лв. Стро-
ителният надзор е осъ-
ществен от „Строл 1000“ 
АД за 51 000 лв. Авторски-
ят надзор е на „Транскон-
султ -22“ ООД. Договорът 
им е за 17 880 лв. с ДДС.

Другите 26,4 км са 
ремонтирани по Програ-
мата за трансгранично 
сътрудничество. Това е 
отсечката от началото 
на Крумовград до разклона 
за с. Попско. В Крумовград 
е извършена пълна рекон-
струкция на пътната на-
стилка. В целия рехабили-
тиран участък е положен 
нов асфалт, подобрено 
е отводняването с нови 

бетонови бордюри, отво-
днителни улеи и облицо-
вани окопи. Почистени и 
удължени са всички водос-
тоци и са построени пет 
нови. Поставени са нови 
мантинели, пътни знаци 
и маркировка. В района на 
41-ви км е изградена сто-
манобетонова укрепител-
на стена с дължина 46 м. 
Скатът зад стената е ук-
репен с геомрежа и хумус. 
Изпълнител на този учас-
тък е Обединение „Път 
II-59“, съставено от „Джи 
Пи Груп“ АД и „Контратас 
Инглесиас“ АД. Договорът 
им е за 17 989 382,71 лв. 
Строителният надзор 
е осъществен от „План 
Инвест Пловдив“ ЕООД 
за 220 056 лв. Авторски-
ят надзор е на „Транскон-
султ-22“ ООД. Договорът 
им е за 4200 лв. с ДДС.

Снимкa авторът
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95% от участвалите в проучване на НСОРБ за резултатите от НПЕЕМЖС изразяват 
удовлетвореност от нея

петък, 13 декември 2019 Ñòðîèòåë

Десислава Бакърджиева 

Със свое постановление правител-
ството прие график за използване на 
Централизирана автоматизирана ин-
формационна система „Електронни об-
ществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) според 
изискванията на ЗОП. Той съдържа два 
етапа. Първият стартира на 1 януари 
2020 г., като от тази дата възлагането 
на обществени поръчки чрез електрон-
ната платформа е задължително за три 
групи възложители. Едната от тях са ор-
ганите от изпълнителната власт – Ми-
нистерският съвет, министерствата, 
държавните комисии и агенции, изпълни-
телните агенции, както и второстепен-
ните разпоредители с бюджет към Ми-
нистерството на финансите, създадени 
с нормативен акт, включително Цен-
тралният орган за покупки за нуждите 

на органите на изпълнителната власт. 
Втората група възложители са избрани 
между кметовете на големи общини, кои-
то са водещи през последните години по 
броя на възлаганите от тях обществени 
поръчки – Столичната община, Пловдив, 
Варна, Стара Загора, Благоевград, Бургас 
и Русе. Обхванати са и представители на 
секторните възложители, които отново 
са подбрани между тези с най-голям опит, 
определен на база броя на възложените 
обществени поръчки - „Електроенергиен 
системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ „Марица 
Изток 2“ ЕАД, „Мини Марица-изток“ ЕАД, 
Държавно предприятие „Пристанищна 
инфраструктура“ и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Вторият етап стартира от 1 април 
2020 г., като от тази дата всички оста-
нали възложители по ЗОП се задължават 
да възлагат обществени поръчки чрез 
ЦАИС ЕОП.

Росица Георгиева

Представители  на 
централната и местни-
те власти дискутираха 
приоритетите на Народ-
ното събрание (НС) и пра-
вителството, мястото 
на кметовете в проце-
сите на стратегическо-
то управление, както и 
визията за развитието 
на българските общини 
в началото на мандат 
2019 - 2023 г. Това стана 
по време на провелия се в 
София откриващ форум, 
организиран от Национал-
ното сдружение на общи-
ните в Република България 
(НСОРБ). В събитието 
участваха председателят 
на НС Цвета Караянчева, 
вицепремиерът Томислав 
Дончев, министрите на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Петя Аврамова, на окол-
ната среда и водите Нено 
Димов, на образованието 
Красимир Вълчев, на тру-
да и социалната политика 
Деница Сачева, на земеде-
лието, храните и горите 
Десислава Танева. 

„В лицето на Народно-
то събрание имате серио-
зен и надежден партньор“, 
заяви Цвета Караянчева 
пред участниците в кон-
ференцията. „Очакваме 
Вашите предложения, го-
тови сме да дебатираме 
в името на по-добрия жи-
вот на гражданите на Ре-
публика България“, обърна 
се тя към представители-
те на местните власти. 
Караянчева определи вза-
имодействието между 44-
тото НС и НСОРБ, осно-
ваващо се на подписаното 
Споразумение за сътруд-
ничество, като активно 
и резултатно. „Всички 

парламентарни комисии 
търсят позицията на 
НСОРБ по законопроекти-
те, които се отнасят до 
дейността на общините. 
Можем да заявим, че един-
ният глас на общините се 
чува и отчита в Народно-
то събрание“, допълни още 
Цвета Караянчева.

Председателят на УС 
на НСОРБ и кмет на Ве-
лико Търново инж. Даниел 
Панов също подчерта, че 
единственият начин до-
брите намерения да се 
превърнат в реалност е 
централната и местните 
власти да работят заед-
но. Според него кмето-
вете трябва да заложат 
в своето управление на 
политиките за устойчиво 
развитие и да ги прилагат 
активно. „Днес, когато 
над 18 млрд. лв. евросред-
ства са инвестирани в 
българските общини, ние 
нямаме оправдание да от-
бягваме критичния тон в 
разговора за бъдещето. А 
то е в зелените политики, 
умните градове, енергос-
пестяващите технологии, 
щадящите околната среда 
решения“, подчерта той. 

Йорданка Фандъкова 
като кмет на община-
та - домакин на форума, 
приветства присъства-
щите. Тя представи зако-
нодателните изменения, 
които са предприети по 
нейно настояване. „По мое 
предложение ще бъде ин-
криминирано изгарянето 
на отпадъци в градовете. 
Отново по мое предложе-
ние Министерството на 
транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията е подгот-
вило стикери за авто-
мобилите, които ще се 
поставят при годишните 

прегледи, за да отразяват 
степента, в която пре-
возните средства замър-
сяват околната среда“, 
каза тя. Фандъкова допъл-
ни, че има идеи и за изме-
нения в Закона за устрой-
ството на територията, 
свързани с увеличаване на 
отстоянията между сгра-
дите. „Надявам се да по-
лучим Вашата подкрепа и 
за следващи мерки в тази 
посока“, добави кметът на 
София. 

Според вицепремиера 
Томислав Дончев страте-
гическо мислене и опреде-
лянето на вярната траек-
тория за развитието на 
дадена община е главната 
задача на новоизбраните 
общински ръководства. 

Министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова подчерта до-
брото сътрудничество 
между местната и дър-
жавната власт при изпъл-
нението на Националната 

програма за енергийна 
ефективност на много-
фамилните жилищни сгра-
ди ( НПЕЕМЖС), по коя-
то вече са санирани над 
1800 обекта. „В момента 
обсъждаме варианти за 
продължаването й. Въ-
веждането на мерки за 
енергийна ефективност 
донесе много ползи както 
за гражданите, така и за 
бизнеса. МРРБ предоста-
вя още една възможност 

на 28-те малки общини да 
кандидатстват за нови 
44 млн. лв. за енергийна 
ефективност по ОП „Реги-
они в растеж“, информира 
тя.

През лятото НСОРБ 
е провело проучване за 
удовлетвореността на 
живеещите в санираните 
по НПЕЕМЖС здания. По-
лучените над 8500 отго-
вора показват, че над 95% 
от хората са удовлетво-

рени от новата визия на 
блоковете си, отчитат и 
намаляване на месечните 
си сметки. Представите-
лите на общините бяха 
категорични, че очакват 
програмата да продължи 
както и досега – 100% 
безвъзмездно за живее-
щите.

Повече за приоритети-
те в работата местните 
власти четете в следва-
щия брой на в. „Строител”.

Снимка Румен Добрев
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КСБ е изключително полезен партньор, с когото се работи леко и продуктивно

Томислав Дончев, зам. министър-председател на Република България:

Росица Георгиева

Г-н Дончев, в края на 

2019 г. какво показват 

данните за изпълнение-

то на европейските про-

екти? Какъв е Вашият 

анализ?

Засега няма програма 
на ЕС, при която договаря-
нето да е под 60%, като 
към същия момент през 
предходния период дого-
варяне над 60% е било по-
скоро изключение.

Темповете на разпла-
щане също са по-добри – 
32% (2007 - 2013) спрямо 
38% (2014 - 2020), или 1,9 
млрд. лв. повече са дости-
гнали сега до бенефициен-
тите.

По-добри темпове на 
изпълнение има и при ин-
фраструктурните програ-
ми. ОП „Региони в растеж” 
(ОПРР) и ОП „Околна сре-
да” (ОПОС) са с договоре-
ни – съответно 87% и 90%, 
и платени 49% и 23%. За 
сравнение по същото вре-
ме на предходния период 
напредъкът по тях е бил: 
договорени – съответно 
39% и 43%, платени 30% 
и 17%.

Текущите данни показ-
ват нива на договаряне за 
програмите, съфинанси-
рани от Структурните 
и Кохезионния фонд, от 
близо 85% от бюджетите 
(14,432 млрд. лв.) и разпла-
щания – над 40% от бю-
джетите (6,875 млрд. лв.). 
Програмата за развитие 
на селските райони е с 
51% договаряне и 21% раз-
плащане.

Навлизаме в последна-

та година от програмен 

период 2014 - 2020, може 

ли да се направи анализ 

кои програми са „отлич-

ници” и при кои има опас-

ност от загуба на сред-

ства? 

За край на периода 
може да считаме 2023 г., 
когато изтича срокът за 
плащане, така че ни ос-
тават още четири годи-
ни за изпълнение на про-
ектите. От тази гледна 
точка постигнатите към 
момента нива на плаща-
ния към бенефициентите 
са адекватни на етапа на 
изпълнение на програми-
те, защото са подплатени 
с договаряне на близо 80% 
от бюджетите им, което 
дава добра основа за ус-
коряване на плащанията 
през следващите години. 
Това обаче не е повод за 
успокоение. С целите за 
автоматично освобож-
даване трябва да се съо-
бразяваме всяка година, 
така че това е един вече 
отработен процес. Ако по-
гледнем текущите данни, 
най-добре върви договаря-

нето при ОПОС – 92% от 
бюджета, а разплащания-
та към бенефициентите – 
при Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“ (ОПРЧР) - 53% от 
бюджета.

Ще има ли такива, 

по които ще трябва да 

се изпълняват целена-

сочени стъпки, за да се 

преодолеят или миними-

зират негативните тен-

денции?

Целенасочени специ-
фични стъпки се изпълня-
ват по всяка от програми-
те в зависимост от типа 
инвестиции и бенефициен-
ти. По-големите проекти 
по всяка от програмите 
винаги са обект на за-
силено наблюдение, тъй 
като ангажират същест-
вен човешки и финансов 
ресурс. Усилията са на-
сочени към създаване на 
условия за изпълнение на 
тези проекти.

Какво се случва с из-

пълнението на проекти-

те по „ОПОС 2014 – 2020”, 

ще може ли страната да 

се вмести в заложените 

срокове за изпълнение на 

проектите?

Министерството на 
околната среда и водите 
и в частност Управлява-
щият орган на Оператив-
на програма „Околна среда 

2014 - 2020“ полагат всич-
ки необходими усилия, за 
да се гарантира, че про-
ектните дейности, както 
и разходите по тях ще бъ-
дат извършени до края на 
програмния период.

Конкретен израз на 
тези усилия са сключени-
те 11 броя договори на 
обща стойност на без-
възмездната помощ над 
740 млн. лв. по процедура 
„Изграждане на ВиК ин-
фраструктура“ по Прио-
ритетна ос 1 „Води“. Това 
е една от ключовите про-
цедури, тъй като съсре-
доточава ресурс в размер 
на 1,35 млрд. лв., а успеш-
ното й изпълнение би га-
рантирало значително по-
добряване на качеството 
на живот на населението 
и постигане на съответ-
ствие с европейските 
директиви, свързани с 
качеството на питейни-
те води, отвеждането и 
пречистването на отпад-
ните води от населените 
места.

МОСВ предприе и ре-
дица мерки във връзка 
с влошеното качество 
на атмосферния въздух. 
През 2019 г. беше обяве-
на процедура „Мерки за 
подобряване качеството 
на атмосферния въздух“ 
по Приоритетна ос 5 на 
„ОПОС 2014 – 2020”. Про-
цедурата има за цел да 

допринесе за подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух чрез нама-
ляване наднормените нива 
на фини прахови частици 
(ФПЧ10) и индиректно на 
азотни оксиди (NOx) на 
територията на общини 
с нарушено качество на 
въздуха по тези показа-
тели чрез финансиране 
на мерки за подмяна на 
отоплителни устройства 
на твърдо гориво (дърва 
и въглища). По тази про-
цедура вече са сключени 7 
договора с общини с нару-
шено качество на атмос-
ферния въздух, които са 
в процес на изпълнение, с 
обща стойност на безвъз-
мездната помощ в размер 
на над 111 млн. лв. Това е 
една пилотна процедура и 
към момента се проучва 
възможността да се оси-
гури допълнителен ресурс 
за други общини, които са 
в наказателна процедура 
и които да могат да кан-
дидатстват за справяне с 
проблемите, касаещи би-
товото отопление.

Транспортът е иден-
тифициран като един от 
основните замърсители 
на въздуха и затова тази 
година беше обявена про-
цедура „Мерки за адреси-
ране на транспорта като 
източник на замърсяване 
на атмосферния въздух“ 
отново по Приоритет-

на ос 5 на „ОПОС 2014 – 
2020”. В рамките на про-
цедурата се подпомага 
закупуването и достав-
ката на нови съвременни 
електрически транспорт-
ни средства (подвижен 
състав) на обществения 
транспорт, което ще до-
веде до намаляване на 
вредните емисии във въз-
духа, намаляване на шума 
и вибрациите и значител-
но спестяване на енергия. 
До момента са сключени 9 
договора, вече са в процес 
на изпълнение, като обща-
та стойност на безвъз-
мездната помощ е в раз-
мер на близо 478 млн. лв. В 
процес на оценка са още 
3 проектни предложения, 
за които се очаква дого-
ворите за БФП да бъдат 
сключени до края на кален-
дарната 2019 г.

Общият ресурс, моби-
лизиран за подобряване ка-
чеството на атмосферния 
въздух в рамките на този 
програмен период, е около 
6 пъти по-голям от първо-
начално предвидения. Това 
показва изключителната 
загриженост и фокусира-
ност на политиката на 
МОСВ и на местните вла-
сти по отношение на едно 
много сериозно предизви-
кателство – чистотата 
на въздуха.

Изпълнението на про-

екта АМ „Струма” е едно 

от тези с голямо забавя-

не. Ще се справи ли стра-

ната с реализирането му 

в рамките на този про-

грамен период и ако не, 

какво ще се случи с него?

По -голямата  част 
от трасето вече е за-
вършено, като до края на 
периода ще бъдат пусна-
ти в експлоатация „Бла-
гоевград - Крупник“ (лот 
3.1, 68,31% изпълнение 
към 31.10.2019 г.) и ту-
нел „Железница“ (на етап 
проектиране). Остава да 
бъде изграден най-пре-
дизвикателният участък 
в Кресненския пролом – 
участък „Крупник – Кре-
сна” (лот 3.2). Формуля-
рът за кандидатстване за 
строителството на лот 
3.2 от АМ „Струма“ беше 
подаден за одобрение от 
Европейската комисия на 
9.08.2019 г. С писмо на ЕК 
от 15.10.2019 г. бяха поис-
кани допълнителни разяс-
нения, което е част от ра-
ботния процес и обичайна 
практика при подготовка-
та на големи инфраструк-
турни проекти. Отгово-
рът до ЕК се подготвя и 
срокът за изпращането 
му е 3 месеца. Екологич-
ната оценка на лот 3.2 на 
автомагистрала „Струма” 
премина съдебен контрол, 
в резултат на което има 
окончателно решение на 
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ВАС, потвърждаващо ста-
новището на компетент-
ните органи. Към момента 
обществените поръчки за 
възлагане на проектира-
нето и строителството 
на лот 3.2 се изпълняват 
по график. Планираното 
завършване и въвеждане 
в експлоатация на лот 
3.2 е до края на 2025 г., а 
рехабилитацията на съ-
ществуващия път E79 се 
очаква ще бъде завършена 
през 2027 г. 

А има ли други проек-

ти, които предизвикват 

притеснения и които 

трябва да се реализират 

в спешен порядък?

Наблюдението на про-
ектите, особено на по-
големите, е постоянно, 
така че да не се стига до 
предприемането на спеш-
ни мерки. Основно такива 
проекти има по инфра-
структурните програми 
– ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура” 
(автомагистрала „Стру-
ма”, модернизацията на 

жп линия Елин Пелин - Кос-
тенец), ОП „Околна среда” 
(воден сектор), финанси-
раната от ЕФРР Първа ос 
на ОП „Наука и образова-
ние за интелигентен рас-
теж“.

Няма как да не попи-

там кои се очаква да бъ-

дат сферите на финан-

сиране и за размера на 

средствата, които ще 

бъдат на разположение 

на бенефициентите през 

периода 2021 - 2027. Как-

ви се очаква да са проме-

ните спрямо програмен 

период 2014 - 2020?

Подготовката за след-
ващия програмен период 
започна още преди година, 
веднага след като ЕК пуб-
ликува проекта на законо-
дателен пакет. За съжале-
ние, преговорният процес 
на ниво Европейски съюз 
не е приключил, няма по-
стигнато съгласие нито 
по финансовите, нито по 
процедурните параметри, 
но процесите трябва да 

текат паралелно, за да се 
намали рискът от късно 
стартиране на програми-
те. Вече са приети основ-
ните документи на нацио-
нално ниво, които дават 
рамката на разработва-
нето на стратегическите 
документи за период 2021 
- 2027 г. – основни нужди 
и приоритети, програми 
и водещи ведомства, фи-
нансово разпределение, 
отключващи условия.

На пръв поглед няма 
съществени промени. 
Основните нужди и при-
оритети и следователно 
програми и водещи ведом-
ства остават до голяма 
степен същите. Но вече 
се наблюдава изчерпване 
на икономическия модел, 
налице е нужда от качест-
вена промяна, трансфор-
мация към производства 
с висока добавена стой-
ност и това прави особе-
но важно как ще подходим 
към планирането на след-
ващия програмен период. 
Не трябва да възпроиз-
веждаме механично позна-

тите подходи и механи-
зми. Необходима е трезва 
оценка на постигнатото. 
Да бъдем наясно какво ра-
боти, кое дава резултати 
и води към развитие и да 
не спираме да търсим нес-
тандартни и иновативни 
решения на проблемите.

Поради това фокусът 
ще бъде върху иноваци-
ите, приложната наука, 
човешките ресурси във 
всичките им аспекти, по-
добряването на средата 
за бизнес – електронно 
правителство и изгражда-
не на икономическа инфра-
структура (икономически 
зони) на територията на 
страната. Ще продължат 
инвестициите и в тради-
ционната инфраструкту-
ра. Търси се и промяна в 
подхода към инвестици-
ите на регионално ниво, 
интегриран подход на по-
високо административно 
равнище, защото ниво об-
щини вече е твърде ниско, 
за да осигури интегрира-
ност на инвестициите.

От ноември влезе в 

сила системата за елек-

тронните обществени 

поръчки. Какви очаква-

те да са резултатите 

от тази стъпка? Какви 

ще са следващите стъп-

ки в посока електрони-

зация на обществените 

поръчки?

Централизираната 
система вече работи, 
провеждат се обучения 
на възложителите и полз-
вателите й. От 1 януари 
2020 г. използването на 
системата става за-
дължително за повечето 
възложители (министри, 
председатели на държав-
ни агенции, комисии, ди-
ректори на изпълнителни 
агенции), а от 1 април – за 
всички останали възложи-
тели.

Налице са всички не-
обходими предпоставки, 
за да се пристъпи към 
пълно електронизиране 
на процеса по възлагане 
и кандидатстване. Спо-

ред мен обществото ще 
спечели от максималната 
прозрачност на система-
та, а държавата ще има 
на разположение повече 
инструменти да следи, а 
оттам и да преформатира 
при нужда политиката си 
по разходване на публични-
те средства.

В ъ в е ж д а н е т о  н а 

все повече електронни 

услуги е един от при-

оритетите на прави-

телството. Може ли 

да разкажете какви са 

основните стъпки, кои-

то бяха направени през 

2019 г., и какво предстои 

през 2020 г.?

Процесът е непрекъс-

нат и не може да бъде 
характеризиран като ре-
волюция, а по-скоро като 
еволюция на системата. 
През годината продължи 
изпълнението на предви-
дените с едно Решение на 
МС от октомври 2018 г. 
над 1400 мерки за намаля-
ване на административ-
ната тежест, сред тях 
и улесняване на заявява-
нето и предоставянето 
на електронни услуги от 
публичните институции.

Наред с усилията на 
отделните ведомства да 
осигурят повече възмож-
ности за предоставяне 
на електронни услуги все 
повече администрации из-
ползват и т.нар. Единен 

модел за достъп до елек-
тронни услуги, като по-
требителите вече са над 
22 000 и могат да се въз-
ползват от 288 различни 
услуги по електронен път.

Разбира се, предстои 
още много работа и въ-
веждането на други клю-
чови компоненти на елек-
тронното управление, 
например масовата елек-
тронна идентификация. 
Такива ще бъдат приори-
тетите и занапред.

Как  щ е  пр о д ъл жи 

дейността Ви с Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ)?

С Камарата винаги 
сме имали ползотворно 
сътрудничество и вяр-
вам, че тази традиция ще 
продължи и занапред. КСБ 
е изключително полезен 
партньор, с когото се ра-
боти леко и продуктивно. 
Надявам се с общи усилия 
да допринесем за подобря-
ването на условията за 
правене на бизнес в Бъл-
гария.

Предстоят колед-

ните и новогодишните 

празници - какво ще по-

желаете на нашите чи-

татели?

На Вашите читатели 
пожелавам здраве, късмет 
и повече вяра в доброто, 
към което да се стремят. 
Краят на всяка година е 
време за равносметки, а 
началото на новата го-
дина обикновено е време 
за обещания и планове за 
бъдещето. Желая на всич-
ки дързост и воля, за да 
осъществят мечтите си, 
и достатъчно възможнос-
ти, за да изпълнят обеща-
нията, които са дали пред 
себе си и другите.

Вицепремиерът Томислав Дончев бе отличен с почетна 

грамота и плакет по повод 10-годишнината на в. „Строител“

Зам. министър-председателят Дончев по време на работна среща с ръководството на КСБ

На 12.11.2019 г. бе представен обновеният публичен модул на ИСУН 2020

Снимки в. „Строител“
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Област Варна е разположена в Се-
вероизточна България на площ от 
3820 кв. км и заема 3,44% от територия-
та на страната. На север тя граничи с 
област Добрич, на изток - с Черно море, 
на юг - с област Бургас, а на запад - с 
град Шумен. В състава й влизат 12 об-
щини - Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, 
Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни 
Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово. 
Административен център е Варна. По 
данни от Националния статистически 
институт населението в района е над 
470 000 жители.

Икономически профил

Област Варна разполага със значите-
лен потенциал за бизнес и за привличане 
на чуждестранни инвестиции. Гаранция 
за това са стратегическото географ-
ско разположение, добре изградената 
транспортна инфраструктура, развити-
те икономически функции и подходящите 
природно-географски условия. 

Икономиката й по редица показатели 
е на сравнително високо ниво в сравне-
ние с други области. Основни сектори 
са: пристанищни дейности, корабопла-
ване, корабостроене, кораборемонт, ту-
ризъм, химическа и хранително-вкусова 
промишленост, машиностроене, тек-
стилно и мебелно производство, строи-
телство и селско стопанство.

Сред предпоставките за развитие 
на иновациите от най-голямо значение 
е наличният научен потенциал. Приори-
тетно развитие се очаква в морската 
индустрия, информационните техноло-
гии, туризма, услугите и енергетиката. 

По данни на Националния статис-
тически институт брутният вътре-
шен продукт на човек от населението 
в областта системно нараства. Това 
е съпроводено и с ръст на заплатите и 
доходите като цяло, макар че и двата 
показателя продължават да поддържат 

стойности малко под средните за Бъл-
гария. 

Въпреки че застаряването на населе-
нието тук следва общата за страната 
тенденция, демографската карта все 
още остава значително по-благоприят-
на от други райони. Коефициентът на 
естествен прираст на населението е 
сравнително висок, въпреки че е с от-
рицателни стойности, а Варна е сред 
малкото области, в които заселването 
е по-сериозно от изселването и коефи-
циентът на механичен прираст е поло-
жителен. Варна е и сред районите с най-
голям дял на градското население. 

Достъпът до обществена канализа-

ция тук е 86% при 76% в страната, като 
свързаната с пречиствателни станции 
е 86% при 63% в страната. 

Областта е богата и на природни 
ресурси, като мергели, варовици, глини, 
пясъци и техни разновидности. Голяма 
част от тях се експлоатират в цимен-
товата и химическата промишленост, в 
строителството, в стъкларството. Ка-
менна сол се добива при жп спирка Солна 
мина (близо до Провадия), манганова руда 
– при селата Игнатиево и Рудник. Мине-
рални води, богати на йод, има в района 
на областния център и в долината на 
Камчия. Природен газ се добива в шелфа 
до нос Галата.

Относителният брой на нефинансо-

вите предприятия продължава да нара-
ства и през настоящата година. Варна 
остава третата област с най-висока 
бизнес активност със 70 предприятия 
на 1000 души при 57 на 1000 в страна-
та. Чуждестранните преки инвестиции 
също растат и релативният им обем 
спрямо населението продължава да е по-
висок от средния за България. 

Инфраструктура 

Като важен логис-
тичен център област 
Варна се отличава със 
сравнително висока 
гъстота на пътната и 
железопътната мрежа, 
голям дял на автомаги-
стралите и първоклас-
ните пътища (27,5% 
при 18,7% в страната) 
и добро качество на на-
стилките. 

През територията 

на Североизточния район преминават 
три паневропейски транспортни ко-
ридора: №7 (Дунавският воден път), 
№8 (Дурас - Скопие - София - Бургас 
- Варна) и №9 (Хелзинки - Киев - Русе – 
Александруполис). 

Като приоритет се определя доиз-
граждането на автомагистрала „Хе-
мус“, която ще позволи пряката връзка 
със София. Районът има отлично раз-
вит жп и автобусен транспорт, както 
и активно работещо летище. Жп възел 
Варна се свързва с вътрешността на 
страната по пет направления. 

Пристанището придава възлова 
значимост на района и в международен 
план. Със своите технически параме-
три и обективни дадености за разви-
тие това е най-големият български 
порт, който традиционно обслужва на-
ционалната икономика и транзитните 
товари, минаващи през региона. 

Международното летище е втори-
ят елемент на транспортната инфра-
структура, определящ наднационални-

те функции на областта. Разположено 
на 8 км западно от града, то предлага 
първокласен достъп до областния цен-
тър и курортните комплекси на север 
чрез международен път Е87 и автома-
гистрала „Хемус”.

Строителство

По данни на Териториалното ста-
тистическо бюро Североизток през 
третото тримесечие на 2019 г. мест-
ните администрации в област Варна са 
издали разрешителни за строеж на 203 
сгради с 1385 жилища в тях и 167 502 
кв. м разгъната застроена площ (РЗП), 
както и на 5 административни с 4248 
кв. м РЗП и на 69 други с 60 282 кв. м 
РЗП. Регистрирано е и значително уве-
личение на броя издадени разрешител-
ни в сравнение със същия период на ми-
налата година. По започването на нови 
сгради областта е на трето място в 
страната след Пловдив и София.

По оперативните програми в реги-
она са ремонтирани редица първоклас-
ни, второкласни и третокласни пътни 
отсечки. Обновени са и основни шосей-
ни артерии в морската столица, сред 
които като най-значимо се определя 
реновирането на бул. „Васил Левски“. 

Туризъм

Регионът е важна дестинация за 
морски отдих и туризъм - най-големи-
ят летен курорт в България. Морската 
ни столица е и притегателен културен 
център, ежегодно е домакин на специ-
ални събития – различни по тематика 
фестивали, панаири, изложения. 

Една от най-известните забележи-
телности в региона е дворецът „Евк-
синоград”. Любопитен факт от исто-
рията му е, че първоначално в имота, в 
който е построен, е функционирал ма-
настирът „Св. Димитър“. През 1880 г. 
княз Александър I се настанява в оби-
телта, която по негово време е превър-
ната в страноприемница, след което 
решава до нея да бъде изградена лятна 
вила. След него цар Фердинанд превръ-
ща самия манастир в резиденция.

В областта е и най-старият черно-
морски курорт – „Св. св. Константин и 
Елена“. На 8 км от Варна, той е разполо-
жен сред прохладна широколистна гора. 
Минералните извори там са причина това 
да бъде и една от най-желаните ни СПА 
дестинации през лятото. Друга причина 
за туристическия интерес към курорта е 
разположеният на територията му мана-
стир „Св. св. Константин и Елена“. Годи-
ната на основаването му е неизвестна, 
но предания свързват възникването му с 
чудотворната икона на двамата светии, 
които са негови патрони. 

На територията на курорта има 
множество места за забавление и 
спорт – тенис кортове, футболни иг-
рища, водни атракциони и други.

Инж. Пенко Стоянов – председател на ОП на КСБ – Варна („Нектон 2“ ООД)
Членове на Областния съвет:
1. Венцислав Мухтаров („Мухтаров“ ООД)
2. инж. Димитър Петков („А.Д. Холд“ ООД)
3. инж. Кирил Киров („Елиз“ АД)
4. инж. Красимир Даскалов („Лъки КД“ ЕООД)
5. инж. Стамат Стаматов („ИСС Инженеринг“ ООД)
6. инж. Юрий Вълчанов („РУД – Варна“ АД)
7. Милан Миланов („Дим-93“ ООД) 
В Областното представителство на КСБ членуват 160 фирми от целия 

регион. 488 е броят на вписаните в ЦПРС компании.
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„Благодаря на в. „Стро-
ител” за отличната ор-
ганизация. Изданието на 
КСБ реализира новата 
политика на Камарата за 
непосредствен контакт 
между членовете на КСБ 
и отговорните инсти-
туции. Всъщност вест-
никът вече 11 години се 
ангажира да представя 
всички трудности, с които 
се сблъскват строители-
те, и това е изключител-
но ценно. Огласяването 
на проблемите винаги е 
катализатор на начина, 
по който те ще се реша-
ват“, заяви от своя стра-
на председателят на ОП 
на КСБ – Варна, инж. Пен-
ко Стоянов. „Събрали сме 
се, защото имаме обща 
цел - да подобрим инвес-
тиционния климат в града 
и за да превърнем Варна в 
притегателен център как-
то за хора, които искат да 
инвестират, така и за хо-
рата, които живеят и гле-
дат децата си тук”, заяви 
той. „Искам да декларирам 
пред общината желанието 
на ОП на КСБ – Варна, да 
участва в управлението 
на града като част от 
гражданското общество 
и чрез дейността на един 
консултативен съвет да 
съдействаме за разреша-
ването на проблемите на 
общината”, подчерта той. 

Прокуристът и главен 
редактор на в. „Строител” 
Ренета Николова предаде 
поздравите на председа-
теля на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, изп. директор 
Валентин Николов и СД на 
изданието.

„КСБ, ОП – Варна, и об-
щината вече направиха 
първите стъпки за подо-
бряване на комуникацията 
чрез годишните срещи 
за представяне на инвес-
тиционната програма на 
общината, на които от-
крито се дискутираха и 
актуалните проблеми в 
бранша. В рамките на Ка-
марата наричаме тази ко-
муникация „Модела Варна“. 
Днешната среща, която в 
същината си е открита 
приемна, е наша нова ини-
циатива. Всички, дискути-
рани тук теми, ще бъдат 
обобщени и предадени на 
ръководството на Камара-
та, за да може да се имат 
предвид при формирането 
на политиките на органи-
зацията и поставянето на 
проблемите на централно 
ниво”, заяви още тя и бла-

годари на присъстващите. 
„Трудностите, които сре-
щат Областните пред-
ставителства по региони-
те, на фирмите по места, 
ще бъдат представени и 
на страниците на вест-
ника и така ще могат 
да достигнат до всички 
ОП, до членовете на КСБ, 
вписаните в Регистъра 
фирми и до съответните 
институции в страната. 
Надявам се, че днес ще се 
поставят реални и набо-
лели проблеми пред строи-
телите в областта, ще ги 
дискутираме и ще можем 
да излезем с конструктив-
ни предложения как кому-
никацията на местната 
власт и бранша да бъде по-
пълноценна, а вестникът 
като медиатор да дава 
прозрачност и гласност 
на важните теми”, допъл-
ни главният редактор. 

След приветствията 
в началото на срещата 
зам.-кметът на Варна 
инж. Иванов направи от-
чет за свършеното от 
администрацията през 
2019 г. и представи пла-
новете й за следващата 
година. „За община Варна 
изтичащата година беше 
изключително успешна. 
Изпълнихме над 90% от 
ангажиментите, които 
имаме по ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020“. Ние 
сме една от първите об-
щини с такъв процент за-
вършеност на проектите 

от програмата. Остават 
ни само няколко за следва-
щата година. През 2019 г. 
подготвихме също така 
технически разработки за 
резервните обекти, обя-
вени в програмата. Така 
ресурсът от общини, кои-
то не са изпълнили ангажи-
ментите си и няма да ус-
пеят до 2020 г., ние ще го 
привлечем”, обясни Иванов. 
Той разказа, че през годи-
ната в сферата на 

транспортната инфра-

структура 

е изпълнена рекон-
струкция на бул. „Осми 
Приморски полк” в участъ-
ка от бул. „Васил Левски” 
до бул. „Христо Смирнен-
ски”, вкл. на пътен възел 
„Виница” и пешеходен под-
лез за достъпна среда. Из-
вършен е ремонт на бул. 
„Васил Левски” в участъ-
ка от ул. „Подвис” до бул. 
„Осми Приморски полк”, 
като е обособена велоа-
лея, направено е обновява-
не на автомобилни и пеше-
ходни подлези в обхвата на 
трасето. Реконструирано 
е трасето на бул. „Народни 
будители” от ул. „Мара Та-
сева” до ул. „Нарва” и от ул. 
„Св. св. Кирил и Методий” 

до ул. „Мара Тасева”, в т.ч. 
обръщалото на масовия 
градски транспорт по ул. 
„Св. св. Кирил и Методий”. 
Ремонтирана е ул. „Събор-
на” между бул. „Владислав 
Варненчик” и бул. „Сливни-
ца”. 

Инвестирани са сред-
ства в бул. „Васил Левски” 
в участъка от ул. „Подвис” 
до ул. „Девня”, в основния 
ремонт на ул. „Кап. Рончев-
ски” и на ул. „Баба Тонка“, 
в първия етап от рекон-
струкцията на ул. „Ана Фе-
ликсова” и на ул. „Флора”. 

„Това, че насочихме 
усилията си към основни 
ремонти на булевардите, 
беше свързано и с цялост-
на подмяна на подземните 
комуникации. В същото 
време малките улички, 
тротоарите в жилищни-
те зони и паркингите бяха 
пренебрегвани, като не 
бяха заделени необходими-
те средства за тях през 
последните 5 - 6 години. 
Програмата за ремонти 
на тези обекти стартира 
през септември и изпълне-
нието й продължава. Тя е 
задача и за 2020 г., за коя-
то ще е необходим един 
огромен финансов ресурс, 
но така или иначе това е 
нещото, което ни пред-

стои да реализираме”, ин-
формира още той. 

В областта на градската 

среда 

във Варна са благо-
устроени междублокови 
пространства в район 
„Одесос 1”, където е на-
правена реконструкция на 
ул. „Г. Бенковски” в участъ-
ка от бул. „Сливница” до 
ул. „Кракра”. Рехабилити-
рана е ул. „Цар Симеон I” в 
район „Одесос 2”. В район 
„Младост” обновяването е 
между ул. „Ана Феликсова“, 
ул. „Петър Алипиев“, ули-
цата западно от бл. 17 и 
локалното платно на бул. 
„Трети март“. В Морска-
та градина има нови алеи 
и площадки, осветление 
и елементи на парковата 
среда. „Изчистихме тър-
говските обекти, които 
се намираха до Юнашкия 
салон - един от символите 
на града ни. В централ-
ната част беше изграде-
на зона за отдих, която 
символизира стремежа на 
администрацията за съз-
даване на по-приветлива 
визия на този район. Про-
дължихме изграждането 
на паркинги. През 2019 г. 
започна обособяването на 

4 такива, тъй като парки-
рането е проблем в целия 
град и наша приоритетна 
задача за следващите го-
дини”, посочи той. 

Инж. Иванов обясни, че 
аварийното възстановява-
не на мостовото съоръже-
ние при кк „Константин и 
Елена” е един от знакови-
те обекти за изминаваща-
та година. Предстои адми-
нистративната процедура 
по въвеждане в експлоата-
ция. 

През 2019 г. 10 обек-
та от образователната 
инфраструктура са били 
реновирани с финансиране 
от ОПРР. В тях са въве-
дени мерки за енергийна 
ефективност и са изпъл-
нени стъпки за подобрява-
не на достъпността. Из-
вършено е също саниране, 
ремонт и частично преу-
стройство на сградата 
на Професионалната гим-
назия по горско стопан-
ство и дървообработване 
„Николай Хайтов“ и на Про-
фесионалната гимназия по 
икономика „Д-р Иван Бого-
ров”. 

„Към края на годината 
продължаваме работата 
си по преходни обекти, 
които бяха с бюджетно 
финансиране 2019 - 2020 г. 
Това са рехабилитация и 
основен ремонт на улич-
на мрежа на територия-
та на районите „Одесос”, 
„Приморски”, „Младост”, 
„Владислав Варненчик”, 
„Аспарухово” и с. Констан-
тиново. Населеното мяс-
то беше наводнено и ние 
много пъти през годините 
се опитвахме да осигу-
рим държавни средства, 
каквито не бяха отпусна-
ти. Отделихме 2,6 млн. лв. 
от местния бюджет за 
най-засегнатите улици”, 
съобщи още зам.-кметът. 
Крайезерният парк в с. Ка-
зашко също предстои да 
бъде завършен. Построе-

 от стр. 1

 на стр. 10

Снимки в. „Строител“
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ни са многофункционални 
спортни комплекси на ул. 
„Студентска” и в жк „Вла-
дислав Варненчик”. Спорт-
на зала е изградена в жк 
„Възраждане“. 

Инж. Иванов разказа, 
че в областта на еколо-
гията се работи по ре-
конструкцията, модерни-
зацията и разширението 
на Пречиствателната 
станция за отпадни води 
в кк Златни пясъци. „През 
2020 г. ще се случи строи-
телството. Ще приключи 
и частичното изграждане 
и реконструкция на канали-
зационната мрежа в Ален 
мак“, допълни инж. Хр. Ива-
нов. 

Според него най-важно 
е продължаването на ре-
монтите на инфраструк-
турата, изграждането на 
паркинги, на зони за отдих 
и спорт. Затова през след-
ващата година най-голям 
обем от средства ще оти-
дат за рехабилитация на 
междублокови простран-
ства, за зони за отдих, 
паркинги и тротоари. 

„Относно годишните 
срещи между общината и 
представителите на ОП 
на КСБ - Варна, в парт-
ньорство с в. „Строител” 
смятам, че те са изключи-
телно ползотворни. Трябва 
да възобновим и работата 
на обществения съвет, да 
го структурираме, да оп-
ределяме цели и задачи за 
развитието на града, като 
обсъждаме най-наболелите 
проблеми”, беше категори-
чен още той. „Ще започнем 
коментара за набелязване 
на стратегически обекти 
на територията на Варна, 
като например Икономи-
ческа зона „Аксаково”. Тъй 
като се очаква в нея да ра-
ботят 30 - 40 хил. души ос-
новно от града, то трябва 
да започнем да мислим и за 
транспортните връзки”, 
посочи още той. 

По отношение на със-
тоянието на ВиК инфра-
структурата Иванов 
подчерта, че тя е силно 
амортизирана: „Не сме 
правили финансова оцен-
ка за размера на необхо-
димите средства, за да 
бъде подземната комуни-
кация на европейско ниво, 
но показателен пример за 

грижата ни е пълната под-
мяна на мрежата (улични 
водопроводи, отклонения и 
водомери) на територия-
та на „Кайсиева градина“, 
район „Владислав Варнен-
чик”. Финансирането беше 
по ИСПА и ВиК дофинанси-
ра изпълнението на проек-
та. 

Главният архитект 
на община Варна Виктор 
Бузев в своето изказване 
подкрепи възстановяване-
то на дейността на кон-
султативния съвет към 
общината. „Смятам, че е 
важно да се чуе мнението 
на професионалистите, 
което пък да съдейства да 
се оптимизира работата 
на администрацията като 
логистика, като процеси”, 
уточни още той. 

„В общината трябва 
да има и проектиране. В 
бюджета за следващата 
година съм заложил инфра-
структурни обекти, кои-
то са важни за надграж-
дане на постигнатото 
дотук. 1 млн. лв. ще бъдат 
вложени в реализацията 
на две важни детелини - 
връзката на булевардите 

„Христо Смирненски” и 
„Цар Освободител”, както 
и при булевардите „Васил 
Левски” и „Осми Приморски 
полк”. При успешно про-
веждане на процедурите 
през 2021 г. ще можем да 
се похвалим, че бул. „Васил 
Левски” е изпълнен от край 
до край според предвижда-
нията отпреди 30 години”, 
подчерта той. 

Арх. Бузев каза още, че 
средства ще бъдат вло-
жени и в проектиране на 
ремонти на сгради - па-
метници на културата, в 
които общината има съ-
собственост. „Тенденция-
та за възстановяване на 
културното наследство 
ще продължи. Кметът 
Иван Портних и нашите 
съграждани виждат ползи-
те”, допълни той. 

Арх. Бузев обясни, че 
предстои реализацията и 
на два сериозни обекта в 
кв. „Аспарухово” - на парк и 
на закрит басейн с олим-
пийски размери. „Варна 
няма подобно съоръжение 
за плувни спортове. Проек-
тът е готов и смятам, че 
ще се изпълни в настоящ-
ия мандат на администра-
цията. Продължаваме и с 

конкурсното начало при из-
бор на идейни концепции за 
знакови сгради. Обявихме 
международно състезание 
за обновяването на „Карин 
дом”. Имаме 800 заявления 
за участие“, каза още той. 

Петър Карагьозов, гла-
вен инженер на ВиК Варна, 
разказа пред присъства-
щите, че дружеството 
ще бъде бенефициент по 
„ОПОС 2014 – 2020”, като 
след реализацията на про-
ектите ще се постигне 
свързаност от 95% на 
потребителите към ВиК 
инфраструктурата. „Гово-
рим за построяването на 
над 80 км канализационна 
мрежа и отклонения от 
тях. Предстои изгражда-
нето на канализационен 
колектор в с. Каменар и 
към него ще бъдат присъ-
единени всички имоти, по-
край които минава. Изра-
ботени са идейни проекти 
и предстои стартиране 
на процедури за избор на 
изпълнители. Обектите, 
по които ще работим, са 
разпределени на терито-
риален принцип. Във Ва-
рна ще бъде доизграден 
водопроводът Варна - кк 
Златни пясъци. Предвижда 
се да намалим авариите 
и загубите на вода след 
построяване на съоръже-
нието. Има водопроводи, 
които ще се изграждат 
извън града, но са важни. 
Това са довеждащи съоръ-
жения от язовир „Камчия“ 
и от Девненските извори. 
Ще бъдат подменени най-
проблемните участъци от 
съществуващите съоръ-
жения, предстои обявява-
нето на поръчки за избор 
на изпълнител.” 

„Предстои ни изготвя-
не на бюджет 2020. Надя-
ваме се да 

оптимизираме всички 

възможни средства, за да 

продължи обновяването 

на инфраструктурата на 

града. 

Работим и по редица 
проекти, за които ще тър-
сим подкрепа и от прави-
телството. Средствата 

в общинския бюджет не 
могат да покрият нужди-
те, които имаме. Ще се 
радвам да работим ак-
тивно заедно и в състава 
на консултативния съвет 
по благоустройство, за да 
можем да избираме правил-
ните приоритети и за да 
има по-добри резултати 
от съвместната ни дей-
ност”, посочи кметът на 
Варна Иван Портних. 

 Арх. Стоян Петков – 
главен архитект на общи-
на Аксаково, се спря на три 
основни акцента в своето 
изказване. „Искам да бла-
годаря на кмета на Варна 
за положените усилия за 
реализиране на съществе-
ната ни цел за създаване 
на индустриална зона на 
територията на общи-
на Аксаково. Това е един 
обект, който ще спомогне 
за икономическото раз-
витие на региона. Друга 
поставена цел е изграж-
дането на пътен възел 
„Игнатиево”. Там усилия-
та са много сериозни, за 
да може впоследствие да 
реализираме останала-
та част от заложената 
в предварителния проект 
за ОУП индустриална зона. 
Третият акцент в нашата 
работа е необходимостта 
от подкрепа за укрепване 
на свлачището, което се 
намира между кк Златни 
пясъци и с. Кранево. Това 
е транспортна връзка, 
важна за цялата област“, 
каза той. 

След направените пре-
зентации се проведе и дис-
кусия, по време на която 
бяха поставени въпроси 
от страна на предста-
вителите на ОП на КСБ - 
Варна. Инж. Стамат Ста-
матов, член на Областния 
съвет на ОП на КСБ – Ва-
рна, беше категоричен, че 
в рамките на заседанията 
на консултативния съвет 
трябва да се дискути-
рат възникналите про-
блеми, възпрепятстващи 
дейността на строител-
ния бранш. „Колкото и мал-
ко да е, това ще помогне 
да се движим напред. Про-
блемите ни са свързани 

с обществените поръч-
ки, тяхното възлагане и 
последващия контрол на 
изпълнение. Много важно 
е да се помисли за зави-
шаване на гаранционните 
срокове на вече реализира-
ни обекти - това е нещо, 
което ще издигне реноме-
то на община Варна като 
институция, която държи 
на качеството, а това 
ще повлияе и на цените. 
Няма как да се дават ни-
ски цени, когато се търси 
качество, което ще оста-
не занапред във времето. 
Трябва да се помисли за за-
вишаване на качеството и 
на използваните материа-
ли. Влагането на по-скъпи 
суровини ще даде по-добър 
облик на обектите. Много 
е важно в бъдещия състав 
на съвета да влезе и пред-
ставител на Областното 
пътно управ ле ние (ОПУ). 
Изпълнените тази година 
обекти показват липса на 
контакт и координация с 
него. Това е необходимо, 
за да не действаме като 
орел, рак и щука. Според 
нас трябва да се опреде-
ли и представител на об-
щината, който да е в по-
стоянен контакт с ОП на 
КСБ - Варна. Не е нужно с 
възникнали рутинни въпро-
си да занимаваме главния 
архитект или зам.-кме-
та. Те могат да намират 
решение при редовните 
контакти между предста-
вители на двете страни. 
В общината също така 
трябва да има специален 
човек, който да следи за 
гаранциите на обектите. 
Когато един строител има 
оперативни задачи, свър-

зани с ежедневната му 
дейност, той трудно може 
да осъществява контрол 
на изпълнен от него обект 
след 1 – 2 - 5 или 6 месеца”, 
обясни още Стаматов. В 
отговор на изказаните 
идеи зам.-кметът предло-
жи в състава на съвета да 
влизат представители на 
КСБ, КАБ, КИИП, надзорни-
те фирми, инфраструктур-
ните предприятия, експло-
атационните дружества и 
ОПУ. Той пое ангажимент 
да осъществи контакт с 
организациите, които да 
излъчат свои представи-
тели, за да може да се кон-
ституира органът и след 
Нова година да заработи. 
Зам.-кметът обясни още, 

че в община Варна вече 
има назначено специално 
лице, което да извършва 
огледи за състоянието на 
приключени обекти. „Съ-
бират се данни за самите 
проекти, за изпълнението, 
за гаранционните срокове. 
Но ни предстои и втората 
стъпка. В този процес ос-
вен това лице трябва да 
бъдат привлечени и други 
длъжностни лица, които 
да извършват контрол. 
Следващата ни стъпка е 
да бъде определен и човек, 
който да отговаря пряко 
за комуникацията с граж-
даните и институциите. 
Към момента нашето от-
ношение към предложени-
ята на гражданите не е 
достатъчно ефективно и 
не успяваме да отговорим 
на всички въпроси навре-
ме“, каза още той. Инж. 
Иванов добави, че община 
Варна като възложител на 
различни обекти се опит-
ва да залага изисквания за 
материалите, които се 
влагат при изпълнението 
им. По отношение на по-
ставения въпрос за про-
блемите с обществените 
поръчки той подчерта, че 

от първи януари 2020 г. 

тръжните процедури 

в общината стават 

електронни. 

В рамките на диску-
сията беше обсъден и 
въпросът за обособяване 
на места за поставяне 
на зарядни станции за 
електромобили в синята 
зона на града, както и в 
кварталите. „Друг въпрос, 
който става актуален, 
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Както винаги и сега, в. „Строител“ съвместно с 
Областното представителство на КСБ – Варна, ор-
ганизира изключително полезно събитие за бранша. 
Ценно беше да разберем от първа ръка кои задачи са 
приоритетни в дневния ред на новия-стар състав на 
общината. Също така научихме кои ще бъдат проекти-
те, които предстои да се реализират в областта през 
следващата година. 

Като акцент на събитието мога да посоча обяве-
ното намерение на кмета на града Иван Портних да се 
създаде отново консултативен съвет към общината. 
Щастлив съм, че това наше желание ще се реализира. Наистина за ръководство-
то на ОП на КСБ – Варна, то е от голямо значение, защото там може да се чуе 
гражданската ни позиция. Това означава също, че активно ще участваме в упра-
влението на общината. Ние като строители често виждаме първи проблемите на 
града и този съвет е възможност да ги поставяме на дневен ред и да участваме 
в решаването им чрез конкретни действия или идеи. 

Инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ:

Инж. Стамат Стаматов, 
член на ОблС на ОП на КСБ – Варна: 

Доволен съм от постигнатите резултати по време 
на проведената среща. Естествено, трябва да се отбе-
лежи, че без инициативата на в. „Строител“ тя нямаше 
да бъде реалност. Важното е, че се взе решение всеки 
месец да се събират представители на ОП на КСБ –Ва-
рна, и на местната власт, както и други отговарящи за 
строителния сектор в областта организации, за да се търсят конкретни решения 
на изникнали проблеми в региона.

Самият факт, че кметът на Варна Иван Портних присъстваше по време на при-
емната, е показателен, че Камарата на строителите в България тежи на мястото 
си, а в. „Строител“ е орган, който активно може да помага на местните структури 
в диалога им с общините.

Искам специално да благодаря и на главния архитект на Варна Виктор Бузев, 
който винаги се отзовава и помага на строителните фирми, когато има даден 
казус за решаване.

Инж. Стоянов, кой според Вас беше 

позитивният резултат от откритата 

приемна на в. „Строител“ във Варна?

Дискусията беше градивна. Не се 
стигна до празни разговори. Коментира-
ха се наболелите за нашите фирми про-
блеми, но нямаше упреци и се начертаха 
възможности за тяхното разрешаване. 
Много важен елемент от цялата среща 
беше акцентът върху създаването на об-
ществен консултативен съвет към кме-
та на общината Иван Портних. Вярвам, 
че този колективен орган ще заработи в 
началото на следващата година. Ще от-
бележа, че това всъщност ще бъде едно 
изпълнено обещание от страна на градо-
началника, който по време на предизбор-
ните си срещи сподели за идеята си да 
създаде подобна работна група. Така че 
по време на тази открита приемна ние 
получихме първото недвусмислено и лично 
потвърждение, че на нещата, които сме 
обсъждали, ще се обърне специално вни-
мание и ще се търсят решения. Зам.-кме-
тът инж. Христо Иванов дори начерта 
една „пътна карта“ на следващите стъп-
ки, които трябва да се изпълнят, за да 
се сформира съветът. Радвам се, че от 
страна на ръководството на общината 
се изразиха добри намерения.

Аз вярвам, че в градивен диалог се 
постигнат успехи дори и при противопо-
ложни нагласи на различните страни.

Как оценявате инициативата на 

вестник „Строител“?

За мен тези приемни са един добър 
катализатор на процесите в дадената 
община. Много лесно може да се види на 
какво ниво е диалогът между бранша и 
местната власт, както и да се оцени ра-
ботата между отделните институции 
в общината и съответното Областно 
представителство. Това е важно, защо-
то ние не можем да сме полезни за чле-
новете си, ако живеем затворен живот. 
Реализирането на интересите на фир-
мите става единствено с разговори, на 
моменти и в конфронтация, но по-често 
в партньорство с общината, с област-
ната управа, държавата, контролните 
органи от различните инстанции, които 
работят в сектор „Строителство“.

Не се заблуждаваме, че по време на 
тези срещи ще се открие лекарство за 
всички наши болежки, но ако поне част от 
тях успеем да отстраним, тези усилия 
ще си заслужават, защото ще се прид-
вижим напред. 

Ние сме много доволни и от ролята, 
която има вестник „Строител“ в тази 
форма на комуникация. Вижда се, че из-
данието е полезен медиатор между нас и 
институциите.

Неотдавна Вие бяхте избран за 

председател на ОП на КСБ – Варна, как-

ви ще са приоритетите Ви?

Смятам, че водещо трябва да бъде 

приобщаването на колегите от бранша 
към работата на Камарата и обръщане-
то на организацията към членовете й, 
защото това е взаимният интерес. Хо-
рата трябва да разберат, че работата 
на КСБ не е самоцелна. Ние сме призвани 
да защитаваме браншовите интереси. 
За съжаление да бъдем организирани и да 
полагаме колективни усилия у нас винаги 
е било голям проблем. Ние се мъчим това 
нещо да го променим. Знаем, че не е лес-
но, че се получава трудно. Поради тази 
причина с колегите в Областното пред-
ставителство сме си поставили като 
задача да популяризираме дейността на 
Камарата в региона.

В ОП на КСБ – Варна, членуват 160 
компании при 488 регистрирани в Цен-
тралния професионален регистър на 
строителя. Това е много неприятна за 
мен оценка от колегите в бранша за 
възможността на Камарата да им бъде 
полезна, което е основната ни цел. Пре-
одоляването на подобно мнение също е 
сред основните задачи, които ние като 
представителство си набелязахме на по-
следните няколко заседания. Промяната 
няма да настъпи веднага, ще е необходи-
мо време и мероприятия за популяризира-
не на нашата дейност сред останалите 
строители, включително и сред тези 160, 
които вече са членове на КСБ.

А на какви методи ще заложите за 

постигане на резултат?

Смятаме да акцентираме на срещи с 
образователно-информационен характер. 
Ще каним лектори по теми, които вълну-
ват членовете ни. Основната ни задача 
ще бъде и да улесним достъпа до ценни 
за колегите новини и знания, които ще им 
поднасяме систематизирано и директ-
но от първоизточника. Това е една идея, 
която ми се струва съществена, която 
Камарата може да поднесе като подарък 
на своите членове, без да се налага те да 
влагат средства.

Тук отново идва ролята на в. „Стро-
ител“ да популяризира такива обучения, 
защото хората ни четат изданието. 
Добрите идеи трябва да се разпростра-
няват.

Важно е заедно с 
в. „Строител“ да 
популяризираме 
работата на 
Камарата в региона

Инж. Пенко Стоянов, председател на ОП на КСБ – Варна:

е свързан с ползването 
на електрическите тро-
тинетки в града“, обясни 
зам.-кметът. 

Според инж. Христо 
Димитров в бъдеще ще 
трябва да се изграждат 
допълнително трафопос-
тове. „След 15 или 20 го-
дини ще търсим къде да 
зареждаме колите си с 
традиционните горива, 
защото всичко ще бъде 
на електричество. Най-
малката зарядна станция 
е с мощност от 3 килова-
та, нужно е да мислим и за 
тази инфраструктура“, до-
пълни той и подчерта, че 
това е бъдещето. 

Беше обсъдена и те-
мата за правомощията на 
РДНСК и някои нормативни 
промени, които трябва да 
бъдат направени.

Членът на ОС на ОП 
Красимир Даскалов пред-
ложи 

в. „Строител“ да бъде вклю-

чен като медиен партньор 

на консултативния съвет и 

да отразява дейността му. 

При закриването на дис-
кусията главният редактор 
на изданието благодари за 
отправеното предложение. 
„От днешната среща ос-
тавам с впечатлението, 
че консултативният съвет 
ще има доста теми в днев-
ния си ред“, каза Ренета 
Николова. „Вестник „Стро-
ител“ ще бъде партньор, на 

който може да разчитате 
за обективно и професио-
нално отразяване на диску-
тираните въпроси“, увери 
присъстващите гл. редак-
тор. 

В своето заключение 
инж. Пенко Стоянов благо-
дари на кмета за съдържа-
телната дискусия и поже-
ла на него и екипа му много 
успехи през новия мандат. 
„Дай Боже, занапред рабо-
тата ни да бъде все така 
ползотворна като днешна-
та среща. Нека диалогът, 
който успяхме да постиг-

нем, да бъде стил на ра-
бота на съвета. Смятам, 
че днес дискусията мина 
изключително градивно. 
Поздравявам в. „Строител“ 
за прекрасния повод да се 
съберем и да обсъждаме 
всички тези теми“, каза 
още той. 

„Вашите и нашите 
успехи са общи и искрено 
се надявам да имаме все 
повече такива. Благодаря 
специално на в. „Строи-
тел“ за полезното сътруд-
ничество“, каза кметът 
Иван Портних.
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Красимир Даскалов, член на ОблС 
на ОП на КСБ – Варна:

Предлагам в. „Строител“ да бъде включен 
в съвета за отразяване на работата му

Валентин Димов, член на УС на КСБ и на КС на ОП Варна:

Благодарим на в. „Стро-
ител” и на община Варна за 
възможността да прове-
дем тази среща. Честито 
на новото- старо ръковод-
ство. Сега то е по-добре 
запознато с проблемите в 
града. Надяваме се консул-
тативният съвет да има 
поне 1 заседание всеки ме-
сец, тъй като темите за 
обсъждане са много. Ние 
си представяме всяка сре-
ща да бъде по определен 
въпрос. Първо, например 
да се обсъди работата на 
инвеститорите и строи-
телите с община Варна. 
Искаме да бъдем възприе-
мани като групов инвести-
тор, тъй като имаме 500 
фирми, вписани в ЦПРС. 
Отделно от това община 
Варна по-добре знае колко 
инвеститори ни възлагат 
работа. Ако сметнем кол-
ко хора са зад нас, на колко 
даваме хляб и работа, то 
ние наистина представля-
ваме голям инвеститор. 
Искаме по-добро и по-спе-
циално отношение. Друга 
тема, която трябва да се 
постави, е свързана с пуб-
лично-частните партньор-
ства (ПЧП). Община Варна 
не влага пари в обектите, 
които се изпълняват така. 
Когато ние инвестираме, 
искаме тристранните до-
говори, които подписваме, 
да се вписват бързо в ре-
гистрите. За един архи-
тектурен проект се чака 
14 дни, а за вписването на 
един договор - 3 месеца, 
което е неприемливо. Би 
трябвало общината да се 
ангажира повече с тази 
тема и да обсъдим откъде 
идват проблемите. Друго 
наше искане е свързано с 
това да се съкрати бю-
рокрацията. Голяма тема, 
която е част от нашата 

работа, е прилагане на 
регулационните планове в 
новите квартали. С „Енер-
го Про” като че ли труд-
ностите са по-малко, но 
с ВиК инфраструктурата 
нещата не стоят така. 
Съществуват стотици 
неиздадени водопроводи 
и канализации. Трябва да 
се създаде ред мрежите 
да се предават на общи-
ната и да се въведе ре-
гулация за вписването 
им. Служителите на ВиК 
са претоварени и много 
бавно изпълняват проек-
тите. Проблем създава и 
статутът на петната за 
трафопостовете, които 
са общински. Друг въпрос, 
по който трябва да се по-
мисли, е разширяване на 
синята зона за паркиране. 
След въвеждане на пла-
тено почасово паркиране 
трафикът се изнесе от 
центъра в съседните квар-
тали и там вече е силно 
натоварено. Има проблем 
и с контейнерите за смет, 
като това е свързано с 
планирането и проектира-
нето на различните обек-
ти. Въпрос, който трябва 
да бъде обсъден, е и за зе-
лената система на града, 
която изисква нова кон-
цепция по отношение на 
трайната растителност. 
Сигурно има много други 
проблеми, които ще по-
ставим допълнително. Но 
трябва да се започне от-
някъде и Варна все повече 
да става европейски град. 
Използвам случая да напра-
вя и едно предложение - в 
консултативния съвет да 
участва и в. „Строител“. 
По този начин ще може да 
се отразява нашата рабо-
та и дискусиите, които ще 
се провеждат по време на 
срещите.

Аз искам да поставя един конкре-
тен казус. От края на 2018 г. община 
Варна въведе нова такса за прокарва-
не на водопроводни и канализационни 
отклонения. Тя се събира по чл. 193 от 
ЗУТ, но странното е, че се събира само 
в две кметства. Едното е „Одесос“ и 
конкретният въпрос е за там. Според 
чл. 193, ал. 4 от закона право да се пре-
карват отклонения от общи мрежи и 
съоръженията на техническата инфра-
структура през общински поземлени 
имоти се учредява, когато друго тех-
ническо решение е явно икономически 
нецелесъобразно. Посоченият текст 
навежда на извода, че подобно право се 
учредява по изключение върху общин-
ски имоти, които имат друго предназ-
начение. При конкретния казус става 
въпрос за водопровдно отклонение, кое-
то е най-баналният случай при улица 
с ширина 3,50. Община Варна налага 
такса по чл. 193 от ЗУТ в размер на 11 
хил. лв. Моето мнение е, че това води 
до намаляване на желанието за инвес-

тиции в града, тъй като и забавянето, 
което се генерира от тези процедури, 
е огромно. През август е издадено раз-
решението на комисията, то е обжал-
вано и влиза за разглеждане в съда и 
тогава е първото заседание. Второто 
заседание е през март 2020 г. Ако при-
емем, че има решение тогава, то ще 

влезе в сила след още 3 месеца и става 
юни. Вероятно общината ще обжалва 
и започва ново дело на друга инстан-
ция. Но какво се случва с инвеститора 
и неустойките, които той трябва да 
заплати към своите клиенти? Предло-
жихме да внесем 11 хил. лв. в общината 
и процедурата да продължи. Правният 
отдел на община Варна обаче каза, че 
щом има обжалване, всичко спира, до-
като не излезе решение на съда. Мно-
го от нашите колеги се сблъскват с 
този казус. Сумите, които ни се искат, 
също не са малки. За да стартира про-
цедурата за присъеднияване, са плате-
ни 90% от стойността на офертата 
на ВиК Варна. Ще заплатим гаранция 
за прокопаването и евентуални щети. 
Отделно от това по време на първо-
то заседание на съда стана ясно, че 
оценките, на база на които таксата 
се събира, са на база на парцел, върху 
който може да се строи, а не върху ули-
цата. Мисля, че община Варна трябва 
да обърне внимание на този проблем.

Моята визия за дейност-
та на обществения съвет е 
малко по-различна. В него 
трябва да се генерират 
стратегически идеи и да се 
следи за тяхната реализа-
ция. Това е първата година 
от новия мандат на ръковод-
ството и е нормално сега 
да се направи визия за разви-
тието на община Варна във 
всяка една област. Тъй като 
аз мога да претендирам, че 
само в инфраструктурата 
имам някаква експертиза, 
основните насоки в тази об-
ласт би трябвало да бъдат 
ориентирани към извеждане 
на транзитния трафик от 
града, включително и съ-
гласуване с държавата на 
действията за нов мост над 
езерото. Сигурно знаете, че 
сега се провежда процедура-
та и вече се подадоха доку-
ментите за проектиране на 
АМ „Черно море“. Там също се 
говори за нов мост, но нере-
алистична е идеята за две 
съоръжения над езерото, при 
положение че ние не можем да 
направим и едно. Необходимо 
е община Варна, въпреки че 
тези съоръжения ще бъдат 
развити на територията и 
на други общини, да проведе 
преговори с АПИ и да обсъ-
ди въпроса за пълен обход 
на Варна – свързващ път I-9 
(Дуранкулак – Варна), АМ „Хе-
мус“ и АМ „Черно море“. Така 
ще се изведе транзитът от 
гр. Варна, който в момен-
та минава през центъра на 
града (пред Катедралата), 
което ще доведе до намаля-
ване на трафика, вредните 
емисии и шумовото замър-
сяване. Сега е моментът да 
се вземат стратегически 

решения. Видя се, че стъп-
ката, направена от екипа с 
изграждането на бул. „Васил 
Левски“, е правилна, защото 
това е първият страте-
гически обект, реализиран 
от много години, за който 
трябваше да се поеме от-
говорност по отношение на 
отчужденията на частните 
терени. Затова аз смятам, 
че част от дейността тряб-
ва да е насочена не само към 
ежедневните проблеми, а да 
се генерират такива стра-
тегически цели, за които да 
се търси реализация не само 
в рамките на един бюджет, 
а за години напред. Трябва 
някой да да поеме отговор-
ност, да координира и да на-
чертае генералната линия за 
развитие на транспортната 
мрежа и ако е необходимо, да 
се коригира транспортно-
комуникационният план на 
Варна. В това отношение 
ние всички като строители 
имаме много какво да кажем. 
Затова смятам, че общест-
веният съвет трябва да е 
генератор на идеи, които да 
дава на общинската адми-

нистрация. Предлагам този 
орган да бъде в гъвкава фор-
ма - нека да има трима по-
стоянни представители, но 
за всеки конкретен въпрос, 
който се разглежда, да бъ-
дат канени хора с експерти-
за в съответната област. 
Общинската администра-
ция трябва да направи една 
координация - не може да ми-
слим за 2 моста над езерото 
- един на АПИ и един на об-
щината. Няма как да правим 
пътен възел на Игнатиево, 
ако не го съчетаем с обходен 
път, който да се ползва от 
тези, които пътуват за Се-
верното Черноморие, или за 
чужденците, които избират 
Южното Черноморие, или да 
не го свържем с предсто-
ящия индустриален парк на 
Варна. Не бива транзитът 
да минава през центъра на 
града, защото това веднага 
рефлектира върху натова-
реността, върху вредните 
емисии и т.н. Затова пред-
лагам този въпрос да е осно-
вен за обсъждане в по-ната-
тъшната дейност на този 
обществен съвет и когато 

има конкретни казуси, да се 
канят външни експерти, кои-
то не са членове на съвета, 
но могат да дадат своята 
експертиза. Трябва да се ми-
сли и за буферни паркинги във 
Варна. Много отдавна, още 
по време на предишния кмет 
на Варна, имах предложение 
за изграждане на такива 
съоръжения на база на ПЧП 
под дворовете на училища-
та, които са в центъра на 
града. Това ще доведе до две 
неща - ще премахне част 
от автомобилите, които 
са по улиците. Второ, ще 
доведе до рехабилитация и 
подобряване на настилката 
на дворовете. Асфалтът, 
който е в момента, не е под-
ходящ за спортуване. Нека 
това да бъде акцент - ПЧП 
за изграждане на паркинги и 
подходяща настилка в учи-
лищните дворове, където 
това е възможно. След като 
имате пред Вас 4 години, 
дайте да погледнем извън 
бюджета на тази година, 
заложете повече пари за 
проектиране, даже община 
Варна да помогне на АПИ, 
това няма да повлияе кой 
знае колко на бюджета, но 
да се направи необходимото 
проучване за обходния път 
на Варна. През 1984 - 1985 г. 
проектирахме трасето след 
Аладжа манастир и по посо-
ка кк „Албена“ с магистрален 
габарит – част от проекта 
аварийно бе изпълнен в райо-
на на т.нар. Бяла скала. Този 
проект стои, но нека да бъде 
преразгледан в контекста 
на новата действителност 
и да има стратегия, която 
да се реализира стъпка по 
стъпка.

Инж. Росен Колелиев, управител на „Пътища и мостове“ ЕООД: 
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Масатоши Моришита, президент на Komatsu Europe, посети 

строежа на бъдещата автомагистрала „Европа”. Това се случи по 

време на неотдавнашното му гостуване в България за среща с 

официалния представител на марката за страната – Евромаркет. 

„За мен е удоволствие да разгледам отблизо такъв значителен 

инфраструктурен обект, а още повече ме радва това, че виждам 

наши машини в експлоатация – челни товарачи, хибридни багери, 

грейдери. Възползвах се от това, че съм тук, за да разговарям как-

то с ръководителя на обекта, така и с операторите на машините, 

и останах с много добри впечатления”, сподели Моришита.

„Българският пазар е изключително позитивен към Komatsu. 

Само за тази година нашите партньори доставиха първи „умен” 

багер с технология Intelligent Machine Control, първи грейдер 

Komatsu, последно поколение челни товарачи от тежкия клас... 

Особено впечатлен съм от успеха на двата модела хибридни ба-

гера – HB215LC и HB365LC. В страната вече работят над 50 хи-

бридни машини. Това показва интелигентен пазар и отворени към 

нови технологии клиенти. Очаквам още по-силна 2020 година и 

съм убеден, че отличното ни представяне в България ще продъл-

жи”, допълни още Моришита.
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Преобразяването на знаковото за 
столицата градско пространство 
може да започне през 2021 г.

Елица Илчева

Площад „Света Неделя” 
ще бъде пешеходно и зеле-
но пространство. Там ще 
виждаме историята, но и 
ще усещаме, че живеем в 
съвременен свят. Около 
запазената като акцент 
едноименна черква ще има 
наземни фонтани и множе-
ство модерни и устойчиви 
осветителни тела. Трам-
вайната линия ще се запа-
зи, но ще бъде успокоена 
и ще минава през зелени 
площи. Археологическите 

находки ще сa изложени в 
подземно ниво и ще се виж-
дат през стъклени пасажи, 
по които пешеходците 
минават. Това предвижда 
класираният на първо мяс-
то проект за обновяване 
на знаковото градско прос-
транство в София, чийто 
автор е италианското 
студио „Фуксас”.

Международният конкурс

Възложен от Столич-
ната община и журиран 
от 15 архитекти, повече-

то от които със световна 
известност, се проведе 
на два етапа. След първа-
та фаза на състезанието 
бяха избрани седем канди-
дати, които бяха поканени 
от градската управа да 
направят идейни предло-
жения. До финалното кла-
сиране освен победителят 
стигнаха още четири раз-
работки на руски, италиан-
ски и френски архитекти. 

Проектът на „Фуксас“ 
е оценен с 90 точки. На 
второ място остана обе-
динение AI Architects LDD, 
CLAB Architettura, следвани 
от Консорциум OW/MA/CL, 
студио „Паола Вигано“ и 
студио „Вилмот“.

Председателят на 
журито Малина Едрева, 
която е и председател 
на постоянната комисия 
по образование, култура, 

наука и културно много-
образие към столичния 
Общински съвет, обяви 
победителя на официално 
събитие в „София хотел 
Балкан“ и съобщи, че ин-
теграцията между хора-
та, пространствата и 
археологията на площада 
са били сред основните 
критерии при оценката на 
участниците. 

„Мястото е изключи-

телно важно и през следва-
щите години то трябва да 
свърже пешеходните прос-
транства, които започват 
от площад „България“ през 
реконструирания бул. „Ви-
тоша“ до църквата „Света 
Неделя“, каза главният ар-
хитект на София Здравко 
Здравков, който се явява и 
пряк възложител на конкур-
са. Той увери, че проектът 
може да бъде изпълнен, 
но подчерта, че тепърва 
предстои работа. „Напра-
веното дотук е концепция, 
ще имаме препоръки и ве-
роятно ще има промени“, 
допълни Здравков.

Според него писането 
на заданието е било слож-
но и внимателно дискути-
рано, тъй като то е ре-
шаващо за две трети от 
условията на конкурсната 
програма. 

Техническият проект 
ще бъде изработен идната 
година и ако няма обжалва-
ния, строежът ще може да 
започне през 2021 г. и да 
приключи до 2024-та. По 
предварителните сметки 
индикативната стойност 
е 17 млн. лв. 

Победителят

Студио „Фуксас“ има 
проекти на всички кон-
тиненти и е носител на 
множество международни 
награди. Начело са арх. 
Масимилиано Фуксас и съ-
пругата му Дориана, които 
имат офиси в Рим, Париж, 
Шенжен (Китай), Дубай и 
Ню Йорк. Масимилиано е 
роден в Рим през 1944 г., 
дете на литовски евреин 
и майка австрийко-францу-
зойка. Ранните му амбиции 
са да стане поет, защото 
го привличат различни-
те форми на изразяване. 
20-годишен оценява ар-
хитектурата като „най-
лесната и простата ин-
терпретация на изкуство 
и култура. Отваря първия 
си офис през 1967 г. и чак 
две години по-късно се ди-
пломира в университета 
„Ла Сапиенца” в родния си 
град, разказва той пред 
ArchDaily

През 1985 г. започва 
съвместна работа с Дори-
ана Мандрели, негов парт-
ньор в архитектурата и 
живота. Освен „Ла Сапи-
енца” тя е завършила и 
парижкия институт École 
Spéciale d’Archi tecture . 
Днес в студио „Фуксас” 
работят 170 професиона-
листи, а за последните 40 
години те са създали над 
600 проекта по цял свят, 
в големи градове и десет-
ки столици. В портфолио-

то им има бизнес сгради, 
като кулите-близнаци във 
Виена, университетски 
постройки, дори шопинг 
центрове. „Няма общ стил 
или логическа последова-
телност в работата на 
Масимилиано Фуксас. Не-
говият архитектурен език 
е разнообразен, макар и 
консистентно дързък и 
безстрашен, формите не 
се повтарят, но има вяра в 
потенциала на архитекту-
рата да повлияе и да про-
меня”, пише професорът 
по архитектура Кристиан 

Парено в списание Glass.
Фуксас има опит и с 

градско планиране, като 
от 1994 до 1997 г. е член 
на градоустройствените 
комисии на Берлин и Залц-
бург. Той обръща особено 
внимание на устойчивото 
строене. Стреми се да 
включва вода, да пресъз-
дава части от природата 
и да използва максимално 
ефективни от енергийна 
гледна точка методи на 
строене. „Архитектурата 
трябва да подобрява жи-
вота на хората, особено 

на забързаните жители 
на големия град. Сградите 
трябва да добавят към на-
строението и човешките 
емоции”, смята създате-
лят на студиото.

„Фуксас“ предложи свой 
проект за реставрацията 
на парижката катедрала 
„Света Богородица”, из-
вестна като „Нотр Дам”, 
която пламна през април 
тази година. Както е из-
вестно, във Франция се 
води спор дали да се цели 

максимално точно възста-
новяване на сградата, или 
да се търси по-модерно ре-
шение. „Фуксас” предлагат 
разрушеният емблемати-
чен шпил на катедралата 
да бъде изработен отново, 
но с вид на кристал.

Масимилиано Фуксас е 
познат и като любимия ар-
хитект на Армани заради 
двата му проекта за бран-

да. Единият е футурис-
тичният бутик на Пето 
авеню в Ню Йорк, вторият 
е Armani Tower в Токио. Със 
своите 12 етажа, разгър-
ната на шест хиляди ква-
дратни метра, стилната 
сграда се превръща в япон-
ски дом на италианската 
висша мода. Освен това е 
сред най-известните про-
екти на Фуксас. 

Снимки Румен Добрев

Кметът Йорданка Фандъкова с интерес разгледа класираните 

идеи

Обявяването на победителите в „София хотел Балкан“ предизвика сериозен интерес от страна 

на столичната общественост
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Акцентите в премираната 

идея

Акцентът, както спо-
менахме, определено е 
върху пешеходната свър-
заност, достъпността и 
зелените пространства. 
Първото си личи и от кон-
цепцията да бъде удъл-
жена пешеходната зона 
за сметка на бул. „Алек-
сандър Стамболийски”. 
Целият бул. „Мария Луиза” 
в участъка от ул. „Пози-
тано” през бул. „Алексан-
дър Стамболийски” до бул. 
„Тодор Александров” също 
ще бъде затворен за ав-
томобили. Предвидена е 
нова пешеходна и озелене-
на зона, която ще стига 
до джамията „Баня Баши”. 
Улица „Съборна” и зоната 
пред „София хотел Балкан“, 
която досега се ползваше 
като паркинг, също вече 
ще е място за хората. 
Запазването на трамвай-
ното трасе се прави, за 
да се активизира достъп-
ността, като се успокои 
движението.   

Руините на Антична 
Сердика не просто ще бъ-
дат съхранени, но и разкри-
ти в една умерена комби-
нация със съвременното 
активно пространство. 
До самите археологиче-
ски находки ще се стига 
по новоизградени стълби 
с амфитеатрални моти-
ви, намиращи се в близост 
до Съдебната палата. На-
стилката на площада е 
решена като правоъгълен 
растер, който метафорич-
но пресъздава римски ули-
ци. В него ще се отварят 
няколко прозрачни модула, 
така че наследството да 
е видимо. Има възможност 
напред във времето да се 
поставят прозорци и за 
нови археологически пла-
стове, ако бъдат открити 
такива.

„През римската епоха 

това е било сърцето на Со-
фия, затова искахме прос-
транството да съхрани 
миналото и същевременно 
да бъде със съвременна 
архитектура”, коментира 
представителят на сту-
дио „Фуксас” Мигеле Фучи-
но, който презентира про-
екта. Той обясни още, че 
кристалните осветител-
ни тела ще събират слън-
чева енергия през деня, а 
нощем ще светят, за да 
придадат на площада си-
гурност. На места ще има 
и възможност минувачите 
да зареждат мобилните 
си устройства. Водата 
от фонтаните също ще 
бъде съхранявана и използ-
вана наново. Той обясни, 
че съвременният подход 
към този елемент на град-
ската среда е той да не 
бъде в ренесансовата му 
форма - повдигнат на пие-
дестал, а да се разполага 
интимно в настилката, 
което осигурява контакт 
на минувачите с водата. 
Това е интеграция между 
природата, гражданите 
и технологиите, обобщи 
концепцията на разработ-
ката Фучино.

Всички проекти са при-
добити от Столичната 
община като възложител. 
Арх. Здравков е категори-
чен, че спечелилият може 
да бъде изпълнен. Той 
уточни, че това е само 
концептуална рамка и на-
пример броят на високо-
технологичните лампи, 
които са и навеси, запъл-
ващи пространството, 
може да бъде намален. „Ако 
има обжалване на конкурс-
ните резултати, нека да 
приключи бързо, за да се 
реализира проектът на 
студио „Фуксас“, надява се 
арх. Здравков.

Останалите финалисти

Класираният на вто-

ро място проект на ру-
ската AI Architects, Clab 
Architettura с архитекти 
Юрий Шередега,  Дина 
Дридзе и Евгений Шири-
нян съдържа доста по-ра-
дикална идея. Тя включва 
дори  ботаническа гради-
на в Ларгото. Около църк-
вата „Св. Петка“ пък са 
предложени водни каска-
ди.  Проектирани са също 
така и стълби до статуя-
та на „Света София”, кое-
то „ще дава възможност 
на гражданите да се на-
сладят на гледката към 
планината Витоша. Реа-
лизацията на всичко това 
би струвала 27,3 млн. лв. 

Третото място зае 
италианският Консорци-
ум OW/MA/CL с членове 
One Works, Maofficina и 
Сracknel. Главната кон-
цептуална рамка тук е 
историческото значение 
на пространството. За 
да се увеличи контактът 
на хората с историята, 
те предлагат възмож-
ност покрай археологи-
ческите находки да се 
минава както по улица-
та, така и под земята из 
цялото пространство от 
църквата до джамията. 
„Искахме да минем под 
пластовете и да постиг-
нем свързаност между 
минало и бъдеще”, комен-
тира представителят на 
консорциума.

На четвърто и пето 
място са класирани про-
ектите на италианското 
студио „Паола Вигано” и 
френското „Студио Вил-
мот”.

Всички проекти са от-
купени от общината, коя-
то е възложител, и ста-
ват нейна собственост. 
Кметът Йорданка Фандъ-
кова заяви, че избраният 
вариант изглежда добре 
на картина, но най-важно-
то е той да бъде изпъл-
нен качествено. 

Арх. Здравко Здравков, гл. архитект на София: 

Малина Едрева, председател на журито: 

Радвам се, че с конкурса, организиран 
по този начин - със седем водещи бюра, 
успяхме да направим едно истинско със-
тезание. Естествено, че когато има 
такова голямо състезание, ще се търси 
най-добрият проект и няма да има един-
ство на мненията, но считам, че жури-
то направи правилен избор. Проектът 
на „Фуксас” е от най-щадящите и с най-
добро отношение към контекста на сре-
дата. Трябва да обърнем внимание, че на 
площада са напластени хилядолетни сло-
еве. Имаме доста сложна архитектура 
и подходът към този площад е въпрос на 
интерпретация. Считам, че избраното 
решение е добро. То не подхожда негли-
жиращо към една или друга част от архи-
тектурата. Напротив – има респект към 
намерената археология. Във всички про-
екти видях по една добра идея. Избраният 
е реализируем, а това беше едно от условията ни като възложител в конкурса.

Важен е и фактът, че в София ще дойде едно от топ бюрата в света. Това ще 
промени коренно облика на площада и ще ни постави на картата на световната 
архитектура. Трябва да се отбележи, че когато се работи с такива големи имена 
в архитектурата, те оставят своя подпис в града.

Г-жо Едрева, казахте, че сте за-

седавали два дълги дни. Решението с 

консенсус ли беше взето?

Да, решението, до което журито 
достигна, беше взето след много сери-
озна двудневна дискусия. По време на 
разговорите някои от членовете дори 
направиха преоценка на своите фаво-
рити, защото това беше борба на ар-
гументи по отношение на всичко, което 
включва проектираното пространство. 
В крайна сметка с едно-единствено 
изключение на арх. Борислав Игнатов 
стигнахме до съгласие. 

Какво прави проекта на „Фускас“ 

най-добър?

Това, че е реалистичен, че е с рес-
пект към културното наследство, че е 
ненатрапчив, че създава модерна град-
ска среда, но с насоченост към пло-
щадното пространство и историята 
в тази част на нашия град и археоло-
гията.

Не е ли твърде модерен? 

Не, той е с елегантно и семпло 
присъствие на модерността, защото 
авторите са спазили това, че църква-
та трябва да бъде доминираща в прос-
транството.

Колко ще струва изпълнението?

Индикативната стойност е около 
17 млн. лв. и това беше един от най-
реалистичните проекти и като цена. 

Чуха се притеснения, че освети-

телните тела изместват зеленина-

та, която би трябвало да присъства 

в пространството. 

Колко от тези осветителни тела, 
които виждате на картинките, ще 
присъстват, е въпрос на техническо 
проектиране. Идейната фаза е отво-
рена за корекции. Но ние не можем да 
привнасяме дървесна растителност 
там заради многото археология, по коя-
то ще се работи сигурно още 50 - 100 
години. Затова тези елементи,  които 
наподобяват дървета и същевременно 
са лампи, а служат и като резервоари 
за вода, придават съвременно звучене, 
каквото трябва да има една европейска 
столица в ХХI век. Но има цял пасаж от 
растителност там, където са места-
та за отдих. 

Как е решено паркирането?

Не е имало изискване за паркинг, 
дори имаше проект с подземен такъв 
и той бе класиран много назад именно 
защото нашата идея за развитието на 
транспортната инфраструктура пред-
полага затварянето на движението в 
тази част на София, така че това да 
се превърне в още едно място за хо-
рата. Остава единствено трамваят, 
който ще бъде споделен и с успокоено 
движение.

Другите финалисти

Второ място

Четвърто място Пето място

Трето място



16 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕÑòðîèòåë петък, 13 декември 2019

Страницата 
подготви
Елица Илчева

Ново кръгово на входа 
на Велико Търново ще е 
връзка към шест основ-
ни улици. Проектът е за 
около 400 хил. лв., става 
ясно от обявена наско-
ро обществена поръчка. 
Строителството ще се 
осъществи на инжене-
ринг и трябва да се реа-
лизира в началото на ид-
ната година. Проектът 
удовлетворява интере-
са както на шофьорите, 
така и на пешеходците. 
За последните са пред-
видени и специални на-
стилки от т.нар. так-
тилни плочи, които са 
релефни и не позволяват 
подхлъзване, а отделно 
служат и за ориентация 
на незрящи. 

Включена е пълна под-
мяна на бордюри, трото-
ари, оформяне на парко-
места и подходи, както и 
озеленяване и художест-
вено оформление. Все 
още се обмисля и дали в 
центъра му да бъде по-
ставено произведение на 

изкуството с художест-
вено осветление. В ра-
йона ще бъдат положени 
над 6 хил. кв. метра нов 
асфалт.

Междувременно ста-
на ясно, че Търновската 
община  ще изгражда 
комплекс за социални 

услуги. Финансирането 
с 2,7 млн. лв. е по ОП 
„Региони в растеж 2014 
- 2020“ и включва четири 
нови сгради в село Це-
рова кория и ремонт на 
бившата ясла на улица 
„Симеон Велики“ 3 в ста-
рата столица. 

Шест учебни заведения във Велико Търново са ре-
монтирани и модернизирани по ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020”, съобщи на пресконференция Мариела 
Цонева, директор на дирекция „Проекти и програми” 
в общината. Финансирането на проекта „Развитие 
на модерна образователна инфраструктура в град 
Велико Търново” е на стойност 8 784 724 лева.

Със средствата са обновени три детски гради-
ни, две средни училища и спортното „Георги Живков”. 
Обектите са избрани след широко обществено об-
съждане, като са отчетени лошите конструктивни 
характеристики на сградния фонд, нуждаещ се от 
укрепване и модернизиране. Повечето от зданията 
не са ремонтирани от 60-те и 70-те години на ми-
налия век, като ДГ „Пролет” в стария град е строена 
преди 100 години. Около 30 процента икономия на 
средства за отопление ще реализират обновените 
сгради.

Очаква се в новия програмен период да бъдат от-
пуснати средства за цялостни ремонти в образова-
телната инфраструктура и в населените места от 
общината. Шест училища от областта, които са на 
държавна издръжка, също са в готовност за ремонт-
ни дейности през следващата година, каза Розалия 
Личева, началник на РУО - Велико Търново.

На извънредно засе-
дание на местния пар-
ламент във Видин е одо-
брено предложението на 
кмета Цветан Ценков 
общината да поеме дълг 
от 557 000 лв., тъй като 
е наложена санкция по 
проекта „Основна рекон-
струкция на централ-
ната пешеходна зона”. 
Работата е започнала 
през 2011-а, а обектът 
е окончателно завършен 
на 27 ноември тази годи-
на. Общата стойност е 
близо 12 млн. лв., от кои-
то собственото участие 
е 554 545 лв. Заемът ще 
бъде изтеглен от Фонд 
ФЛАГ. Глобата е наложена 

от Управляващия орган на 
ОП „Региони в растеж” за-
ради нарушена методика 
по тръжните процедури, 
стана ясно на сесията. 

На заключителната 
пресконференция преди 
няколко дни видинският 
кмет д-р Цветан Ценков 

заяви: „Това е един чудесен 
проект, който даде нов об-
лик на нашия град. Незави-
симо от всички труднос-
ти, от всички критики от 
страна на нашите съграж-
дани Видин изглежда пре-
красно. Заслугата е и на 
екипа на старото ръковод-

Над 700 хил. лв. са инвестирани в изграждането 
на нов мост в град Елхово на третокласния път 
за село Скалица. По отсечката преминава трафи-
кът към ТЕЦ „Марица Изток“. За съоръжението има 
подписан Акт 16 и предстои издаване на разреше-
нието за ползване, съобщиха от Агенция „Пътна ин-
фраструктура“. Съоръжението е стоманобетонно с 
дължина 21 м, преминава над дере в близост до река 
Тунджа. То е с две ленти за движение, тротоари за 
пешеходци, предпазни парапети, мантинели и нова 
хоризонтална маркировка. Изградено е на мястото 
на мост, построен през 1926 г. с дървена конструк-
ция и една лента за движение.

Изпълнител на проекта е „Пътища и мосто-
ве“ ЕООД – Варна. Стойността на договора е 
733 920 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъщест-
вен от „Агроводинвест“ ЕАД. Техният договор е за 
39 004,56 лв. с ДДС.

Един от символите на 
Стара Загора - Станцион-
на градина, ще придобие 
нов облик със запазване 
на растителността и 
обновена алейна мре-
жа. Предвиждат се още 
детски площадки, нова 
тоалетна, паркова мебел 
и изграждане на сух фон-
тан. Работи се и по подо-
бряване сигурността на 
гражданите. Проектът 
е на стойност 4 млн. лв., 
които са безвъзмездно 
финансиране по ОП „Реги-
они в растеж 2014 - 2020“.

Градината е създадена 
и облагородена в периода 
1898 - 1912 г. Заема площ 

от 96 дка. Името произ-
лиза от местонахожде-

нието на парка - до жп 
гарата.

Сградата на Пожар-
ната служба в Созопол 
ще бъде ремонтирана и 
разширена с финансиране 
по Програмата за тран-
сгранично сътрудничест-
во INTERREG I-ИПП „Бъл-
гария-Сърбия 2014-2020”. 
С отпуснатите средства 
ще бъде закупено и спе-
циализирано оборудване за 
спасяване при бедствени 
ситуации, както и авто-
мобили.

Партньор от турска 
страна е община Сели-
олу. Градоначалниците на 
Созопол Тихомир Янакиев 
и на Селиолу Мехмед Ор-
манкърам приветстваха 

целите на проекта и обе-
щаха пълно съдействие на 
екипа, който ще реализира 
дейностите.

Общият бюджет на 
проекта е 580 783,03 евро, 
а продължителността – 
24 месеца.

Обявената обществена поръчка е на инженеринг  
с индикативна стойност 400 хил. лв.

ство на общината начело 
с г-н Огнян Ценков, това е 
заслуга и на всички, които 
са взели участие в проек-
тирането и извършването 
на цялостния ремонт на 
площада и на контрола на 
строителството“.

Основните дейнос-
ти включваха обновяване 
на зоната от река Дунав 
при сградата на Драма-
тичния театър до музей 
„Конака”. Извършени са 
строително-монтажни 
работи за реконструкция 
на инфраструктура с от-
ворен обществен достъп, 
въвеждане на енергоспес-
тяващо осветление, ре-
конструкция на фонтана, 
модернизиране на ВиК мре-
жата, пълно обновление на 
зелените площи.
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В Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) бяха отворени офертите в тръж-
ната процедура за изработването на 
технически проект и подробен устрой-
ствен план за Околовръстния път на 
Пловдив. Дължината на обходното 
трасе ще бъде 18,7 км. Индикативната 
стойност на обществената поръчка е 
3 750 000 лв. без ДДС, а финансирането 
е от националния бюджет.

Проектът предвижда промяна в га-
барита на пътя, изграждане на локални 
платна за осигуряване на достъп до 
търговски, крайпътни и други обекти, 
разположени в близост до съществу-
ващото трасе. То включва участък 
от II-86 Пловдив – Асеновград, като 
началото е при отделянето му от I-8 
Пазарджик – Пловдив, а краят е при 
новоизграждащото се кръгово кръсто-
вище между II-56 Брезово – Пловдив и 
II-86. Отделно от това се проектира и 
път III-805 п.в. „Царацово – Съединение”, 
който също се отделя от I-8 Пазарджик 
– Пловдив в северна посока към АМ „Тра-
кия“. Двете трасета III-805 и II-86 офор-
мят западен околовръстен на Пловдив.

Провежданата тръжна процедура 
от АПИ е в 3 обособени позиции (ОП). 
Първата включва III-805 (I-8 Пазарджик – 
Пловдив) – п.в. „Царацово – Съединение” 
от км. 0+000 до км. 1+460 и участък за 
привързване към съществуващия път и 

II-86 (I-8 Пазарджик – Пловдив) – Асенов-
град – Смолян от км. 0+000 до км. 0+640 
и участък за привързване към същест-
вуващия път. Отворените оферти за 
ОП1 са 6. Те са на: „Проджект Планинг 
енд Мениджмънт“ ООД; „Трафик Хол-
динг“ ЕООД; „Рутекс“ ООД; Обедине-
ние „Пловдив 2020 Лот 1“, в което са 
„ВИА План“ и „Инжконсултпроект“ ООД; 
„АЛВЕ Консулт“ ЕООД; и ДЗЗД „Бурда-
Пътпроект 2000“ с участници „Илия 
Бурда“ ЕООД и „Пътпроект 2000“ ООД.

В Обособена позиция 2 е път III-805 
( I-8 Пазарджик – Пловдив) – п.в. „Цара-
цово – Съединение” от км. 1+460 до км. 
4+120. Отворените оферти са общо 
5: ДЗЗД „Трафик Контролс“, съставено 
от „Трафик Холдинг“ ЕООД и „Контролс“ 
ООД; „Пътпроект 2000“ ООД; Обеди-

нение „Пловдив 2020 Лот 2“, в което 
са „ВИА План“ ЕООД и „АЛВЕ Консулт“ 
ЕООД; „Трансконсулт-22“ ООД; „Илия 
Бурда“ ЕООД.

В третата позиция е път II-86 (I-8 
Пазарджик – Пловдив) – Асеновград – 
Смолян от км. 0+640 до км. 14+600. И 
за тази ОП отворените оферти са 6: 
ДЗЗД „Обединение Трафикконсулт БГ“ 
– Илия Бурда, с партньори „Трафик Хол-
динг“ ЕООД и „Илия Бурда“ ЕООД; „Инж-
консултпроект“ ООД; „ППМ-ИЙ Кей 
Джей“, съставено от „Проджект Пла-
нинг енд Мениджмънт“ ООД и „Ий Кей 
Джей България Кънсълтинг Енджини-
ърс“ ЕООД; „ВИА План” ЕООД; „Пътпро-
ект“ ЕООД; ДЗЗД „Транслогистика“ с 
участници „Трансконсулт-22“ ООД и 
„Логистика 21“ ЕООД.

Прогнозната цена на търга е 3 750 000 лв. без ДДС

Завърши рехабилитацията на 22,2 км от път II-81 Кос-
тинброд – Бучин проход, съобщиха от Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ). Участъкът е част от прохода Петрохан 
на територията на Софийска област. Проектът - лот 2, е 
реализиран по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“. Инвестици-
ята е за близо 11 млн. лв. От АПИ посочват, че с успешното 
му изпълнение завършва рехабилитацията на общо 43 км от 
второкласния път, а с това и на целия проход Петрохан. „В 
края на август т.г. бяха ремонтирани 20,8 км в отсечката 
Бучин проход – Берковица, включени в лот 3 на оперативната 
програма. Трасето на територията на област Монтана беше 
обновено през 2015 г. по програма „Транзитни пътища V“, при-
помнят от Агенцията.

Началото на рехабилитирания участък в лот 2 (между 8-и 
и 30-и км) е в края на Костинброд, преминава през с. Бучин 
проход и завършва след кръстовището за Годеч. Той е с нова 
асфалтобетонова настилка, възстановено е отводняването 
на платното и пътната конструкция в зоните с нарушена 
носимоспособност. Направени са и хоризонтална маркировка, 
ограничителни системи и знаци. Ремонтирани се единаде-
сет кръстовища – за Сливница и Годеч, както и за селата 
Царичина, Градец, Белидие хан, Понор, Дръмша, Цръклевци, 
Искрец, Шума и др. Обновени са и две мостови съоръжения 
– над р. Блато при 8-и км и р. Бучино при 29-и км. Укрепен е 
свлачищен участък от км. 9+950 до км. 10+030.

Изпълнител на лот 2 е ДЗЗД „Пътища 2016 - 1 етап“ 
с участници „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Пътища и 
съоръжения“ ЕАД и „Димас“ АД. Стойността на договора е 
10 789 930,90 лв. Строителният надзор е осъществен от 
ДЗЗД „ММЛ-ТК“, в което са „Мотт Макдоналд Лимитид“ и 
„Трансконсулт-БГ“ ООД. Техният договор е за 280 039,32 лв.



18 РЕПОРТАЖÑòðîèòåë петък, 13 декември 2019

Радостина Дерменджиева, собственик на агенция за недвижими имоти:

Това е единственото място на Земята, на което можете за 45 минути от плажа да отидете на ски

Ренета Николова

Лазурният бряг е перлата на Южна 
Франция. Тук са градовете, които са сим-
вол на лукс и богатство, като Ница, Ан-
тиб, Кан, Ез, Сен Тропе. Съвсем наблизо 

е и Княжество Монако и най-популярният 
му район Монте Карло, където се намира 
известното едноименно казино - Casino de 
Monte-Carlo“.

Прекрасният климат, слънце, тюркоа-
зени води и безкрайни плажове на Лазурния 

бряг действат като магнит на туристи-
те. Допълват ги елитни хотели, ресто-
ранти и, разбира се, яхти. Но не само те 
правят това място толкова неустоимо 
привлекателно. Френската Ривиера пред-
лага много повече. В музеите й можете да 

видите уникални произведения на изкуство-
то, а освен световноизвестният фести-
вал в Кан, целогодишно тук се организи-
рат най-разнообразни културни събития, 
музикални фестивали, карнавали. В Монте 
Карло всяка година се провежда автомобил-

Г-жо Дерменджиева, 

каква е ситуацията с не-

движимите имоти тук, 

какви са цените и кое е най-

предпочитаното място? 

Лазурният бряг пред-
ставлява едно цветно мно-
жество от крайбрежни и 
подпланински градчета и 
села, чийто администрати-
вен и устройствен център 
е Ница - петият по големина 
град във Франция. Във всич-
ки тези населени места се 
предлагат различни имоти. 
Бих казала, че за всеки ра-
йон си има клиенти. Заради 
това всяка една агенция се 
специализира за определен 
район. Ние се специализи-
раме в център, Мон Борон, 
Симие, но също така в лими-
трофните вилни зони като 
Вилфранж, Ез, Болию, Сан 
Пол де Венс. В миналото сме 
търгували с имоти в Мона-
ко и Сен Тропе. Сега сме на 
по-местно ниво. Пазарът е 
много активен. Не знам дали 
забелязахте, че има много 
проекти, които в момента 
се реализират. Центърът 
е идеалното място за ин-
вестиции. Цените за 10 го-
дини буквално се умножиха 
по две. От 3 - 4 хил. евро 
на квадрат днес говорим за 
10 000 евро на кв. м за имо-
ти без гледка към морето. 

Ница е направена като 
ветрило. Най-лесният начин 
да стигнете от едно място 
до друго е да излезете на 
морето. Това е най-прекият 
път, защото ветрилото се 
отваря към хълмовете на-
вътре. В централната част 
цените на имотите могат 
да достигнат и до 20 000 
евро на кв. м, говорим за су-
пер център на висок етаж с 
тераса и гледка към морето. 

Променадата е най-тър-
сеното място, можем да 
кажем, че тя се води като 
отделен квартал на града. 
Любопитен факт е, че тук 
се намира болницата, в коя-
то раждат всички звезди, 
като Анджелина Джоли на-
пример. Сградата е изклю-
чително красива, всичките 
й стаи са с гледка към море-
то, екипите са невероятни. 
Заливът, на който се намира 
Ница, е известен като За-
лива на ангелите. Името му 
привлича още повече хора. 

Разбира се, нашата ра-

бота е да намерим за на-
шите клиенти най-добрия 
имот на най-добрата цена. 

Голямо ли е търсенето 

и каква е клиентелата?

Има много голямо търсе-
не на имоти. За всеки сезон 
имаме различна клиентела. 
Зимата са по-скоро хора, 
които не зависят от ва-
канции и сезони. Като цяло 
в Ница, ако се погледне от 
историята XVII - XVIII век, 
аристократите са идвали 
през студените месеци тук, 
за да избягат от суровите 
условия в техните страни. 
От Англия, Русия, северни-
те страни цялата буржоа-
зия на Европа се е събирала 
в Ница. Тук температурите 
през зимата са между 16 - 24 
градуса. Примерно за крали-
цата на Великобритания са 
построили хотел Режина в 
края на XVIII век. Това дава 
още по-голяма популярност 
на Ривиерата. Руските царе, 
когато бягат от Русия, се 
заселват в Ница. Основа-
ват и руски квартал, кой-
то се казва Империалният 
квартал, а самият булевард, 
около който е ситуиран 
квартала, се казва Царевич.

Пролетно време тук се 
организират много съби-
тия. Започва се от карна-
вала в Ница, който е през 
февруари. След това има 
тенис турнир Монте Карло 
Мастърс Ролекс в Монако, 
състезанието от Форму-
ла 1 - също в Монако. Тук 
вече е друг тип клиентела. 

Това са хора, които идват 
по-скоро за тези събития 
и паралелно търсят да си 
купят имот. Според мен 
те са едни от най-добрите 
клиенти, които имаме през 
годината, защото са хора с 
много големи възможности 
и купуват имотите, без да 
имат целенасочена мисъл в 
инвестицията, защото те 
идват за събитията и им 
трябва място, където да 
преспиват. 

След това вече влизаме 
в туристическия период, 
който не е толкова инте-
ресен. Говорим за големи 
семейства с деца. Те зави-
сят от ваканциите. Търсят 
имот на добра цена, на ху-
баво място. Те са по-трудна 
клиентела, но ги приемаме 

с радост и тях. Просто са 
малко по-взискателни. Пе-
риодът е до септември, ко-
гато пак се връща зимната 
клиентела. През тази година 
септември и октомври рабо-
тата ни беше по-добра от 
пролетните месеци.

Едва ли обаче са много 

хората, които могат да си 

позволят цени от 20 000 

евро на квадрат?

Ако се излезе от цен-
тралните части и се отиде 
в кварталите, които не са 
толкова привлекателни, в 
Ница могат да се намерят 
имоти и за 2000 евро на 
кв. м. Но за жалост там не 
може да гарантираме висо-
ка рентабилност и печалба 
при последваща продажба на 
имота, защото такива жи-
лища са по-трудно препро-
даваеми. Цената много за-
виси от квартала и хората, 
които живеят в съседство. 
Да кажем средната цена 
на квадратен метър вари-
ра от 4500 до 9000 евро, но 
ако имотът се нуждае от 
ремонт може да се намери 
дори нещо по-изгодно.

Старият или новият 

град е по-предпочитан? 

След Централна Ница и 
Променадата старият град 
е най-търсен. Цените там 
се увеличиха над 10 пъти за 
последните 20 години. Меж-
ду другото, никой не е очак-
вал, че старият град ще има 
такова развитие. Това беше 
най-малко обичаният квар-

тал в града, най-мръсният, 
най-старият, с лоша кана-
лизация. Говорим за преди 30 
години. Сега има страхотен 
бум. Реорганизираха го, из-
чистиха го. Кметът вложи 
много усилия. Направиха го 
почти целия пешеходна зона. 
И търсенето на имоти и съ-
ответно цените скочиха 
многократно.

Направи ми впечатле-

ние, че в момента в целия 

град има много строител-

но-ремонтни дейности. 

Какво се случва? Кои са по-

интересните проекти? 

Като цяло в Ница няма 
много ново сградно строи-
телство. Това, което виж-
дате, са само ремонти и 
модернизация. Управниците 
и жителите на града не же-
лаят да променят същест-
вено неговата визия. Тук 
има едно огромно културно 
наследство и е изключител-
но трудно да се даде разре-
шение за ново строител-
ство в централната част 
на града. Политиката, а и 
желанието на хората е да се 
запази стилът на града, за 
да не се промени духът му. 
Но всъщност и няма място 
за строежи. Най-големият 
проект, който се реализи-
ра в момента като строи-
телство, са двете линии на 
метрото. Спират се всички 
автобуси, озеленява се цели-
ят град. Там, където досега 
са минавали автобусите, 
ще бъде пешеходна зона, ще 
се посадят цветни градини. 

Навсякъде ще има палми и 
бананови дървета. Целта е 
хората да спрат да се дви-
жат с коли, а да ползват по-
вече трамвай, велосипеди, 
тротинетки, за да е свеж 
въздухът в централната 
част и да няма задръства-
ния. Единственият квартал, 
в който има ново сградно 
строителство, навремето 
там са били селските фер-
ми, е към летището по пътя 
за Гренобъл. В момента е из-
купена земеделската земя и 
е превърната в строителни 
парцели. Това обаче не е най-
добрата локация за придоби-
ване на имот. Води се еко-
селище. Има много социални 
жилища, както и имоти за 
млади семейства, за които 
цените в централната част 
на Ница са недостъпни. Това 
е идеята за този нов квар-
тал.

С какви инвестиции се 

реализират проектите?

Има големи субсидии от 
държавата. Увеличиха се 
и местните данъци с 30% 
след децентрализацията. 
Целта беше да могат да се 
финансират такива проек-
ти. Не сме против, но спе-
циално данъкът за собстве-
ност беше увеличен с 35%.

Какви са изискванията 

и правилата за придобива-

не и притежаване на имот 

във Франция? Гарантира ли 

законът сигурност?

Абсолютно! Във Франция 
става дума за регламенти-
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но рали Монте Карло и състезанието от 
Формула 1 за Голямата награда на Монако. 
На Монте Карло е кръстен и ежегодният 
турнир по тенис Монте Карло Мастърс.

Ница се слави като най-добрия курорт 
на Лазурния бряг. Разположена по брегове-
те на Залива на ангелите, заобиколена от 
Алпите, Ница е разделена на стар и нов 
град. Най-известната й улица е Promenade 

des Anglais - английската алея, която пре-
минава по протежение на морския бряг. В 
града има 18 музеи и галерии, сред които 
на Анри Матис, Марк Шагал, Пиер-Огюст 
Реноар, Огюст Роден. Но макар и светов-
на туристическа дестинация, в момента 
Ница е една голяма строителна площадка. 
Общината под ръководството на кмета 
Кристиан Естрози е предприела мащабни 

ремонтни дейности за обновяване на цен-
тралната градска част и превръщането 
й в пешеходна зона. В Ница интензивно 
се строи метро, санират се обществени 
и жилищни сгради, обновяват се зелени-
те площи. „Открийте Ница“ и „Живейте 
в Ница“ призовава официалната страница 
на кметството. Предложението е много 
примамливо, но дали е постижимо за обик-

новените хора? Какви са възможностите 
за закупуване или наемане на жилище или 
помещение за бизнес, какви са спецификите 
на пазара на недвижими имоти? Решихме 
да потърсим експертно мнение. Оказа се, 
че в Ница има наши сънародници, които ус-
пешно развиват своя бизнес в сферата на 
недвижимите имоти. Разговорът ни беше 
повече от интересен.

ран процес, който протича по 
наложени явни правила на ня-
колко етапа. Има три стъп-
ки, преди да се стигне до 
закупуването на имот. Пър-
вата е да се направи офер-
та. Тя трябва да бъде приета 
от собственика и след това 
се подготвя един предвари-
телен договор. Той изисква 
голям брой документи, кои-
то са стотици страници, 
които сме длъжни да дадем 
на клиента, за да гаранти-
раме пълната информация 
относно имота, който се 
закупува. Първият документ 
е диагностика на техниче-
ската част – технически 
паспорт. Той се издава от 
независим експерт и в него 
влиза гаранцията за площта. 
За разлика от България в 
него не се включват стени, 
тераси, място за отваряне 
на врати. Когато купувате 
един имот от 100 кв. м, това 
са около 150 кв. м по българ-
ските стандарти. В Монако 
обаче мерят по същия начин, 
по който и в България. Няма 
и прилежащи мазета или та-
вани. 

След това сме длъжни 
да дадем документите от 
синдика. Той е управителят 
на блока. Там могат да се 
видят последните три гене-
рални асамблеи. Това са съ-
бранията на блока, какво се 
е говорило, какво се е реша-
вало, дали ще има дейности, 
които трябва да се извърш-
ват по сградата, в какво 

състояние е канализацията, 
избите, покривът, фасада-
та, дали има някой, който не 
си плаща редовно комунал-
ните услуги. Всичко това се 
предоставя документално 
при предварителния договор. 
Въз основа на тези докумен-
ти на купувача се дават 10 
дни за размисъл, в които 
той може да се откаже без-
условно от покупката и без 
никакви неустойки. Ако след 
тези 10 дни той все още е 
заинтересован от купуване-
то на имота, трябва да пре-
веде 10% от договорената 
цена по сметката на нота-
риуса. Нотариусът тук се 
води министерски офицер, 
който е назначен от държа-
вата. Парите на купувача 
отиват директно в държа-
вата по специална сметка 
на хазната, а не на лична 
сметка на нотариуса. Така 
се гарантира сигурност-

та на парите на купувача 
до извършване на сделката. 
По никакъв начин не може 
да има злоупотреби с тези 
средства. Освен това, ако 
клиентът реши да изкупи 
имота с кредит и той не 
му бъде отпуснат в рамки-
те на 45 дни, нотариусът е 
задължен да върне депозита 
и няма глоба, която да бъде 
наложена. Тази система се 
практикува само във Фран-
ция. В другите държави, ако 
не ви дадат кредита, Вие си 
губите депозита. Във Фран-
ция системата е направена 
така, че да защитава купу-
вачите, а не толкова прода-
вачите. Това са плюсовете 
човек да притежава имот 
тук. Сигурност на вноска-
та, сигурност на инвести-
цията, сигурност на пазара, 
сигурност на рентабилнос-
тта, сигурност на хубавото 
време, а и е красиво, Ница 
привлича като магнит.

Има ли интерес от бъл-

гари, или те си мислят, че 

е твърде скъпа дестинаци-

ята? 

Връщаме се към начална-
та точка на нашия разговор, 
че има все по-голям интерес 
от български инвеститори 
към закупуване на имот в 
Ница или околността. Мо-
жем да кажем, че по-замож-
ната част от нашите съ-
народници се ориентират 
по-скоро към околностите 
на Монако. Малко са бъл-
гарите, които могат да си 
позволят имот в самото 
Монако. Но в непосредстве-
на близост все още могат 
да се намерят имоти на 
достъпни цени. В Ница вече 
живеят доста българи и 
определено има интерес да 

инвестират в нещо по-си-
гурно. Засилва се и търсе-
нето от наши сънародници 
на имоти с ваканционна, ин-
вестиционна или бизнес цел.

Кой строи в Ница, има-

те ли идея какви са компа-

ниите, които работят?

Френски са компании-
те. Чужда фирма не може 
да строи тук, ако не е реги-
стрирана във Франция. По 
принцип влизането на пазара 
на чужда компания е трудно, 
защото френските фирми 
са много силни и конкурен-
цията между тях е голяма.

 
Градът има обща краси-

ва архитектура. Какви са 

правилата за поддържане 

на сградите? 

Ако искате да си обнови-
те фасадата на зданието, в 
което живеете, трябва да 
дадете едно досие в кмет-
ството и там архитекти-
те, които отговарят за 
сградите във Франция, Ви 
налагат цвета, който е 
за този квартал. Дават и 
мнение за фирмата, която 
трябва да изпълни санира-
нето, и ако спазите всички 
техни условия, може да полу-
чите помощи в паричен вид 
за изпълнението на проекта. 
Ако имате по-конкурентна 
фирма, тогава е желателно 
да се вземе един независим 
експерт, който ще подава 
на всеки един етап от из-
вършване на санирането 
документите в общината, 
за да може те да се вали-
дират. Правят се предвари-
телни декларации за работа. 
Не трябва да забравяме, че 
става дума за страна, в коя-
то всичко е много строго 
регламентирано. Даже са-

мите тенти имат специа-
лен номер по референция. Не 
можеш да сложиш на жълто-
то отгоре червено, както 
сме виждали в България. Ако 
има проблем със спазването 
на всички тези норми, то-
гава по съдебен път викат 
нарушителите, те плащат 
глоби и неустойки, а от об-
щината разрушават непра-
вомерно направеното. Има 
регламент дори и за пране-
то.

Като дългогодишен 

експерт в сферата на не-

движимите имоти какъв 

съвет бихте дали на наши-

те читатели?

Да не се страхуват да 
дойдат във Франция. Езикът 

е труден, но ще им помогнем 
веднага. Останахме едни 
от малкото, които все още 
имат притеснения относно 
участието на френския па-
зар. А той е вече навик за 
Северна Европа, за англича-
ните. Има много американци, 
румънци, турци. Януари може 
да се обядва на плажа и за 45 
мин да се качите след това 
на първите ски станции, 
които са на 100 км. Тук сме 
в Южните Алпи. Планина-
та влиза в морето. Хората 
мислят, че Южна Франция 
е само плаж. А това е един-
ственото място на земята, 
на което тези две неща мо-
гат да се съчетават. Пове-
чето от местните карат 
ски по тениски.

Ренета Николова с Биляна Хамерник и Радостина Дерменджиева, 

експерти по недвижими имоти
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Тихомир Станев

1. Защо декември е 

ключов за проектите по 

обществените поръчки 

(ОП)?

2. Какво трябва да 

знаем за гарантирането 

за лимит от 100%?

3. Какво да се има 

предвид в процеса на 

сключване?

1. Защо декември е ключов 

за проектите по Опера-

тивните програми (ОП)?

Винаги, без изключе-
ние, декември си остава 
един от най-горещите 
месеци за бонд гаранции-
те. По принцип с него при-
ключва освен календарна-
та и финансовата година 
в България. Практиката 
показва, че в декември ви-
наги има проекти, които 
трябва да се подпишат в 
последния момент. Често 
се случва да издаваме бонд 
гаранции между Коледа и 
Нова година - в тези ня-
колко работни дни, в които 
застрахователите могат 
да „принтнат“ полицата.

Това е така, защото 
ако предвидените проекти 
по ОП не бъдат подписани 
и усвоени в срок, т.е. до 
31.12.2019 г., средствата 
ще се върнат обратно в 
бюджета. На пръв поглед 
няма нищо по-различно от 
другите проекти по ОП, но 
договорите трябва да се 
гарантират на 100%, за-
щото са в последните дни 
на годината. И това вече 
е предизвикателство за 
повечето застрахователи.

Нека да направим бърз 
преглед на видовете бонд 
гаранции и обичайните ли-
мити, които те покриват, 
за да видим каква е разли-
ката в лимита при авансо-
вия бонд.

• На първо място е 
бонд гаранцията за учас-
тие в търг, т.нар. Bid 
Bonds. Тази форма на га-
ранция отпадна от проце-
дурите на новия Закон за 
обществените поръчки 
(ЗОП). Единствено е ос-
танала при частни възло-
жители.

• На второ е бондът 
за авансово плащане – 
Advance Payment Bonds.

• На трето място е 
бонд за добро изпълнение 
– Performancs Bonds.

• На четвърто следва 
бонд за следгаранционно 
обслужване – Maintenance 
Bonds. 

• На пето място е бонд 
за изпълнение на парич-
но задължение – Payment 
Guarantees.

• На шесто са бон-
довете за митнически 
доставки и гаранция – 
Customs Bonds.

• На седмо място има-
ме бонд за доставки на 
стоки и услуги – Supply and 
Service Bonds.

• На осмо е бонд, с 
който се обезпечават 

гаранциите по европро-
ектите, така нареченият 
Eurobonds.

ВАЖНО! Бонд гаранци-
ята за аванс може да бъде 
в съчетание с всеки един 
друг бонд.

Как се прилагат тези 
видове бондове по Закона 
за обществените поръчки 
и кои са най-използвани-
те? От практиката, коя-
то имаме през последните 
няколко години, най-често 
се прибягва до бондове-
те: за добро изпълнение, 
за авансово плащане и за 
следгаранционен сервиз.

Бондът за добро изпъл-
нение е в рамките на 3 до 
5% от стойността на до-
говора. Това е заложено в 
самия ЗОП и е основната 
форма за гарантиране на 
всеки договор. Без гаран-
ция за добро изпълнение 
няма подписване на дого-
вора. Често пъти възложи-
телят изисква само тази 
форма на гарантиране без 
другите две – гаранция за 
аванс и за следгаранцион-
но обслужване.

По ЗОП се използва 
още бонд за гаранционно 
и следгаранционно обслуж-
ване. Бонд гаранциите са 
конструирани спрямо фа-
зите, през които премина-
ва строителният процес. 
Всеки един от тях отгова-
ря за своя етап на строи-
телството. С авансовото 
плащане идват първите 
средства при изпълните-
ля за започване на обекта 
и всеки транш по принцип 
върви с напредъка на обек-
та във времето, докато 

бъде приключен, и дото-
гава се гарантира с бонд 
за добро изпълнение. След 
като обектът е издаден, 
в сила влиза бондът за 
следгаранционно обслуж-
ване за съответния пери-
од. Той най-често се дви-
жи в диапазона на 5% от 
стойността на договора. 
Понякога бондът за след-
гаранционно обслужване 
може да стигне до 10% от 
сумата на договора на съ-
ответната поръчка. 

За разлика от бонда за 
добро изпълнение и след 
гаранционния сервиз при 
този за авансово плаща-
не най-често се изисква в 
лимит на покритие между 
20%, 25%, 30% и 35% от 
стойността на договора. 

2. Какво трябва да знаем за 

гарантирането за лимит 

от 100%?

Авансовият бонд има 
едно изключение и то е, 
че при него лимитът може 
да достигне до 100% от 
стойността на договора 
за изпълнение. Това изклю-
чение обичайно се случва 
само през декември.

В края на годината 
често се оказва, че има 
неизползвани средства 
по обществените поръч-
ки и тогава трябва да се 
гарантират на 100% по 
договора. По тази причи-
на възложителите искат 
гаранция за добро изпъл-
нение в нормалния диапа-
зон от 3% - 5% и на макси-
малния лимит от 100% на 
договора за авансовото 

плащане.
Имали сме случаи, в 

които клиентът е под-
писвал договора си и на 31 
декември, ако е работен 
ден. Декември е най-дина-
мичният месец, в който 
се използва този вид бонд. 
За съжаление не всички 
застрахователи могат да 
предложат бонд за аван-
сово плащане до 100% от 
стойността на договора.

3. Какво да се има предвид 

в процеса на сключване?

Някои от компаниите, 
издатели на бонд гаран-
ции, отказват да издават 

авансов бонд на 100% ли-
мит на гарантиране. Та-
кива са им правилата по 
този продукт.

За сметка на това има 
други застрахователи, 
които правят индивидуал-
но проучване на клиента и 
след допълнителен анализ 
на историята му и вида 
на проекта могат да се 
съгласят да му издадат 
гаранцията за аванс на 
100%.

Тук искам да отбележа, 
че понякога лимитите за 
покритие на тези 100% 
аванс могат да са доста 
високи и да надхвърлят 
значително нормалните 
лимити, които ползва съ-
ответната фирма през 
годината по бонд гаран-
циите. 

Пример:
Изпълнителят през 

годината е оперирал с 
общ лимит на оценка на 
500 000 лв. Спечелва про-
ект през декември на 
стойност 1 530 000 лв. 
Възложителят изисква да 
се гарантира с лимит от 
3% за добро изпълнение и 
на 100% за аванса. Този ли-
мит е 3 пъти по голям от 
общия лимит, на който е 
оценено дружеството.

Ако тази ОП беше през 
годината и този лимит 
от 1 530 000 лв. трябваше 
да бъде подписан с бонд 
гаранция за добро изпъл-
нение от 3% и за аванс 
от 25% , тогава лимити-
те за гарантиране щяха 
да са следните: За добро 
изпълнение – 45 900 лв., и 
за аванс – 382 500 лв. Тези 
два лимита напълно се по-
криват от общия лимит 
на дружеството, който е 
500 000 лв., и тогава всич-
ко е наред.

Фирмата изпълнител 
по ОП, спечелила съответ-
ния търг, знае, че може 
да я изпълни, защото е в 
диапазона на нормалните 
поръчки, които изпълнява. 
Проблемът е, че някои за-
страхователи не искат да 

я гарантира с бонд гаран-
ция на 100% за авансовото 
плащане.

В такива случаи с моя 
екип работим, докато 
намерим решение и за-
страховател, който да се 
съгласи да гарантира на 
100%. Сключването през 
декември винаги е екстре-
мално. Това е заради сро-
ковете и големите лимити 
по гаранцията за аванс.

ВАЖНО!  Тъй  като 
времето през декември 
е ограничено, има доста 
почивни дни около Коледа, 
ако изпълнителите имат 
информация, че ще сключ-
ват такива договори, по-
даването на документите 
за котация и с един ден по-
рано е от значение. 

Заключение

В предишни статии в 
рубриката „Нашият кон-
султант“ на в. „Строител“ 
споменах, че ще обърна 
внимание кога и защо бонд 
гаранцията за аванс се га-
рантира на 100%. Бонд за 
аванс на 100% очертава 
една рамка от условия, в 
която за застрахователи-
те рискът е много голям 
или дори 100%. На база на 
тях те знаят какво мо-
гат да покрият като риск 
и като лимити за всяко 
едно дружество и затова 
някои от тях генерално го 
отказват.

М о т и в а ц и я т а  з а 
сключването на сделката 
винаги е голяма за спе-
челилите поръчката. От 
сделката печели и изпъл-
нителят, и възложителят, 
че е изразходил средства-
та, един вид ги е инвести-
рал, печели и икономиката 
като цяло. Създава се win-
win-win ситуация.

П.П. Ако имате проблем 
или казус с гаранциите, или 
нужда от оферта, за 100% 
гарантиране, пишете ни или 
се обадете на 0882 400 071, 
за да го обсъдим с препоръ-
ка и становище.

Чрез сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg можете да изпратите 
Вашето запитване и да бъдете консултирани от Тихомир Станев. 

Следете и новата ни рубрика с полезни съвети и примери от практиката.

Снимка Румен Добрев
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Стилната комбинация от контрастни нюанси е вдъхновена от рационалната 
естетика на руските авангардни движения

Страницата подготви 
Елица Илчева

Впечатляващото и креативно цветно 
покритие на сградите създава елегантен 
контраст с монотонността на крайград-
ските райони на Москва. Разположен в 
североизточния административен район 
„Дмитровское шосе“, новият жилищен 
комплекс се състои от 47 многоетажни 
сгради. Пъстрите фасади са по проект на 
италианското архитектурно студио Iosa 
Ghini Associati, а техническото изпълне-
ние е на руската компания „Моспроект-3“.

Стилната комбинация от различни 
цветове и контрастни нюанси е вдъхно-
вена от графичната рационална есте-
тика на руските авангардни движения, 
особено от Ел Лисицки. От техническа 
гледна точка специално внимание е обър-
нато на намирането на иновативни реше-
ния за външната облицовка, различни от 

тривиалните схеми, използвани в Русия 
– традиционните сглобяеми конструкции 
с боядисани керамични облицовки в много 
малък формат са заменени от фиброци-
ментови панели. Тази система повишава 
енергийната ефективност на сградите и 
осигурява по-голяма степен на гъвкавост 
по отношение на естетическото и хро-
матично изпълнение на фасадите.

„Крайната цел на моето студио беше 
да създаде усещане за стойност, обвър-
зано както с възприятието, така и с 
околната среда, без да се влияе на произ-
водствените разходи. Възможностите ни 
за модификации бяха ограничени от кон-
струкцията на съществуващите здания и 
тяхното разположение. Като се има пред-
вид монотонността на този тип сгради, 
основният проблем беше да се увеличи 
максимално естетическият ефект на 
външната облицовка“, казва Масимо Гини 
основател на Iosa Ghini Associati.

Датските архитектур-
ни бюра WERK и Snøhetta 
спечелиха търг за проек-
тиране на нов морски цен-
тър почти изцяло от дърво 
в пристанището на Есберг, 
Дания. Той е замислен като 
светещ фар върху обширна 
крайбрежна площ и затова 
е наречен „Фарът“. Идеята 
на обекта е да обедини во-
дата и града. Структура-
та предлага високо ниво на 

функционалност и отлична 
архитектура за привличане 
на жителите. Очаква се 
строителството да при-
ключи до 2021 г.

Сградата ще се прос-
тира на 4000 кв. м, ще 
отразява стихиите на 
морето и ще осъществя-
ва връзка между града и 
пристанището. Подобно на 
фар, центърът трябва да е 
обърнат към водата и бук-

вално да свети. Той е без 
задни стени, като фокусът 
е насочен към хората и 
общността. В центъра му 
може да се усети и наблю-
дава животът както на су-
шата, така и в морето. „По 
този начин нашият проект 
се превръща в нова забеле-
жителност за крайбрежна-
та общност и жив център 
на Северно море“, се казва 
в изявление на WERK.

„Фарът“ се състои от 
две централни зони, кои-
то създават активност и 
кохезия. Долната предос-
тавя помещения за морско 
оборудване и инструменти 
и предлага директен кон-
такт с водата, място за 
миене на лодки и помещения 
за сервизирането им. Горна-
та е уютно пространство 
и тераса с потенциал да 
се превърне в ново атрак-
тивно градско средище, 
защитено от вятър и не-
благоприятни атмосферни 
условия.

Архитектите от BIG 
представиха предложение 
за ново входно простран-
ство към Милано, което 
да завърши изграждането 
на проекта CityLife в гра-
да. Към момента CityLife се 
състои от три емблема-
тични кули, заобиколени от 
зелена обществена площ и 
жилищни зони. В съществу-
ващия градоустройствен 
план се предвижда постро-
яването на четвърта на 
свободното място, но в 
BIG избират възможност-
та да предложат различен 
поглед и да отговорят на 
някои от ключовите пре-
дизвикателства на мес-
тоположението. 

Създаденият от лон-
донския офис на студиото 
обект, наречен Portico, е с 
площ от 53 500 кв. м и има 
за цел да създаде ново об-

ществено пространство, 
свързващо две от сгради-
те със 140-метров окачен 
покрив. Той образува прос-
торна сенчеста входна 
зона към CityLife и размива 
границата между общест-
вено и частно, вътрешно и 
външно пространство.

Докато сградите са 
екстровертни и гостопри-
емни за обществеността, 

вътрешните им дворове 
предлагат спокойна ат-
мосфера за обитателите, 
като позволяват на служи-
телите от помещаваните 
там офиси да се насладят 
на почивките си през ра-
ботния ден. Голямото прос-
транство под окачения по-
крив се превръща в обща 
зона и подарък за всички 
жители на града. 

Една млада и работила в пълна тай-
на досега компания, подкрепена от Бил 
Гейтс, постигна пробив в соларните 
технологии, който може да екологизира 
най-замърсяващите индустрии. Heliogen 
излезе от режим „стелт“ и обяви, че е от-
крила начин да използва изкуствен инте-
лект и поле от огледала, за да постигне 
температура от над 1000 градуса по Цел-
зий. Тя може да се използва в производ-
ството на цимент, електроенергия и др.

По същество Heliogen е създала со-
ларна „фурна“ – такава, която може да 
достигне страхотни температури, ка-
квито са необходими за производство-
то на цимент, стомана, стъкло и други 
промишлени процеси. С други думи, тези 
индустрии вече могат да станат въгле-

родно неутрални. Те могат да заместят 
със слънчева светлина изкопаемите го-
рива, които досега бяха неизбежни във 
въпросните сектори.

„Ние въвеждаме технология, която ще 
победи цената на изкопаемите горива, а 
също и ще обезвреди емисиите на CO

2
“, 

заявява Бил Грос, основател и изпълните-
лен директор на Heliogen. Очаква се тех-
нологията да намали драстично емисиите 
на парникови газове от промишлеността. 
Циментът например представлява 7% от 
глобалните емисии на CO

2
 според Между-

народната агенция по енергетика.
Уникалното научно постижение е ре-

гистрирано в обект на Heliogen в Ланка-
стър, Калифорния, още в първия ден след 
пускане на новата соларна инсталация.

Модерен асансьор, кой-
то е проектиран с уваже-
ние към историческата 
памет и хармонично се 
вписва в архитектурата 
на стария град, е постро-
ен в Жиронея, Испания. Гра-
дът е разделен от река Йо-
брегат и историческият 
му център със среднове-
ковния замък е разположен 
на върха на 20-метров хълм 
на десния бряг на реката 
в близост до пътя, свърз-
ващ Барселона с Берга. 
С времето вертикална-
та пропаст от 20 метра 
между старата и новата 
част на града става повод 
за социално разделение. 
Равната топография на 
новата част на селището 
предразполага за развива-
щата се урбанизация на 
мястото и обезлюдяване 
на старата. 

Решението е асан-
сьорът. Мястото му е 
внимателно подбрано – на 
стратегическа пътека, 
която хората използват 
за достигане до текстил-
ните фабрики. Идеята е да 
се създаде диалог между 
различните пластове на 
съществуване на града и 
да се подчертае зеленият 

облик на публичното прос-
транство.

Корпусът на съоръже-
нието е от три матери-
ала: стомана, керамика и 
стъкло. Конструкцията 
е направена изцяло от 
местен производител. 
Състои се от 80 тръбни 
колони и 80 тръбни пръс-

тена, поставени на всеки 
1,5 метра. Горните 16 м на 
кулата са иззидани с тух-
ли, нарочно неизмазани и 
с оставени пролуки между 
някои - с цел пропускане 
на светлина и осигуряване 
на вентилация и в същото 
време служещи като фил-
тър за слънчевите лъчи. 
Тази керамична обвивка по-
крива три от четирите му 
страни. Вътрешната сте-
на откъм 20-метровата 
скала е оставена открита, 
което позволява запазва-
нето на визуален контакт 
с камъка през цялото пъту-
ване. Най-долните 8 метра 
представляват остъклено 
тяло. Прозрачността му 
осигурява изглед към пъ-
теката покрай реката и 
дърветата по нея, които 
създават великолепна сен-
честа зона.
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Превод Радостина Иванова

The builders require a direct contact to exist between the companies from the region 
with the responsible institutions

„It is my honour and pleasure 
to host another meeting, organised 
by the „Stroitel” Newspaper and 
the Regional representative office 
of BCC in Varna. These events be-
came already traditional and ben-
eficial for the stakeholders – the 
sector, the local authority and the 
investors in the region”. This was 
stated by the Deputy Mayor of the 
Municipality Eng. Hristo Ivanov dur-
ing the opening of the mobile re-
ception of the newspaper in the 
Sea capital. The meeting took 
place at „Varna” hall in the Munici-
pality Administration building, and 
was attended by the Mayor Ivan 
Portnih, the Chief Architect of the 
Municipality Victor Buzev, the rep-
resentatives of Varna's Water and 
Sewerage - Sava Koev and Petar 
Karagiozov, and Arch. Stoyan Pet-
kov and Arch. Silvia Petrova from 

Aksakovo Municipality.
The RO of BCC – Varna was 

represented by the Chairman of 
the regional structure Eng. Penko 
Stoyanov (Necton 2 OOD), the 
Deputy Chairman of the MB of the 
BCC and also member of the Con-
trolling Council of the Regional Of-
fice – Eng. Hristo Dimitrov (Planex 
OOD), Valentin Dimov (IV Ceilings 
OOD) – member of the MB of BCC, 
as well as by the members of the 
Regional Council of the organiza-
tion – Eng. Stamat Stamatov (ISS 
Engineering OOD), Eng. Krassimir 
Daskalov (Lucky KD EOOD), Eng. 
Yuriy Valchanov(RUD - Varna JSC), 
also by the members of the Con-
trolling Council of RO Varna – Eng. 
Russi Rusev (Rusevbild OOD), 
Eng. Rossen Koleliev (Roads and 
Bridges EOOD), Eng. Veneta Vi-
tanova – Chief expert „Register” at 

RO - Varna.
Deputy Mayor Eng. Hr isto 

Ivanov emphasized in his state-
ment that there are a lot of topics 
to be commented on the event. „I 

think that the cooperation that we 
have established over the years is 
going to further develop. By lend-
ing a helping hand, the results we 
will achieve will be much better”, 

Glavbolgarstroy opened a 

At a special ceremony, in 
the presence of Maria Ga-
briel – Commissioner for In-
novation, Research, Culture, 
Education and Youth, MEPs, 
diplomats, senior officials 
and representatives of the 
industry, Glavbolgarstroy cel-
ebrated two occasions – its 
fiftieth anniversary and the 
opening of representative of-
fice in Brussels. 

Among the official guests 
of the event were the Chair-
man of the MB of BCC Eng. 
Iliyan Terziev and Eng. Ly-
ubomir Kachamakov, FIEC 
Vice President. 

During the ceremony, 
Eng. Kalin Peshov, Member 
of the Supervisory Board of 
Glavbolgarstroy Holding AD, 
and also Deputy Chairman of 
the MB of BCC, said that the 
company was founded the 
same year when the Beatles 
made their last rooftop con-
cert from the roof of the Ap-
ple Corps building, the year 
when Neil Armstrong stepped 
on the moon, the year when 
Concorde made its first flight. 
„For the past 50 years the 
world has not stopped chang-
ing, and so has Glavbolgar-
stroy. I do believe that setting 
our foot in Brussels is a small 
step in the right direction to-
wards involving the company 
in the dialogue for the future 
of Europe“, he added. 

Besides the opportunity 

to communicate with a wider 
range of stakeholders, the 
Holding will also rely that its 
new representative office will 
provide access to ideas from 
the European community, as 
well as to modern approach-
es and technologies in the 
construction industry.

Glavbolgarstroy's repre-
sentative office is located 
in the heart of the European 
district of Brussels, at Bel-
liard 40 building on Rue de 
la Science 15, within a walk-
ing distance of the European 
institutions. Its opening co-
incides with the start of the 
new five-year political cycle 
of the European institutions, 
with a new Parliament, a new 
European Commission and 
a new President of the EU 
Council.

„Your sector plays an 
important role by generat-
ing growth and providing 
response to the economic, 
social, energy and climate 
challenges“, said the Euro-
pean Commissioner Maria 
Gabriel.

Kjetil Tonning – President 
of the European Construction 
Industry Federation (FIEC), 
congratulated Glavbolgar-
stroy as a founder of the Bul-
garian Construction Cham-
ber, Member of FIEC. 

Tomislav Donchev, Deputy Prime-Minister of the Republic of Bulgaria:

A contracting ratio below 60% is reported for neither of the EC Programmes 
Mr. Donchev, at the end 

of 2019, what do the data 

on the implementation of 

European projects indicate? 

What your analysis would 

be?

So far, there is no EU pro-
gramme, where the contract-
ing ratio is bellow 60%, while 
at the same time in the previ-
ous period, a rate of contract-
ing over 60% was rather an 
exception.

The payment ratios are 
better as well - 32% (2007 
- 2013) compared to 38% 
(2014 - 2020), or BGN 1,9 
Billion more, have already 
reached the beneficiaries.

The rate of implementa-
tion in respect to the infra-
structural programmes is 
higher as well. Under the „Re-
gions in growth” OP (OPRG 
2014 – 2020) and the OP En-
vironment (OPE) have been 
contracted 87% and 90% of 
funds respectively, and the 
funds paid are 49% and 23% 
respectively. Compared to the 
same time of the previous pe-
riod, the indicated progress 
was as follows: contracted 
- 39% and 43% respectively, 
paid 30% and 17%.

The currently available 
data show that the contrac-
tual levels for the programs 
co-financed by the Structural 
and Cohesion Funds are 
nearly 85% of their budgets 
(BGN 14,432 Billion) and the 
disbursement rates are over 
40% of budgets (BGN 6,875 
Billion). As regards the Rural 
Development Programme - 
the rate of contracted funds 
there is 51% and the dis-
bursement rate is 21%.

We are entering the last 

year of the 2014 - 2020 pro-

gramming period. Is it pos-

sible to carry out an analy-

sis which programmes are 

the developing excellent 

and where loss of funds is 

a danger? 

2023 may be considered 
as a final year of the period, 
when the payment deadline 
expires, so we have another 
four years to complete the 
projects. From this point of 
view, the current levels of 
payments to the beneficiar-
ies, at that implementation 
stages of the programmes, 
are adequate, because they 
have been ensured by the 
almost 80% contracted budg-
ets, and this fact provides 
a good basis to speed the 
payments within the coming 
years. However, this is not a 
reason to relieve. Each year 
we have to take into account 
the purposes of the automat-
ic decommitment, so we can 
say that the experience with 
this process is already well 
assimilated. If we look at the 
current data, contracting ratio 
under OPE goes best - 92% 
of the budget, and payment 
ratios to the beneficiaries - 
respectively - under Opera-
tional Program "Human Re-
sources Development" - 53% 
of the budget.

How do you see the 

continuing of mutual activi-

ties with the Bulgarian Con-

struction Chamber (BCC)? 

We have always had fruit-
ful collaboration with the 
Chamber and I do believe 
that this tradition will continue 
in future as well. BCC is an 
extremely helpful partner, in-
deed, and our cooperation is 
going easy and common work 
is productive. I hope that our 
common efforts will contrib-
ute to the improvement of 
conditions for doing business 
in Bulgaria.

The Christmas and New 

Year holidays are coming 

soon - what would you wish 

our readers?

I wish your readers good 
health, good luck and more 
faith in the good they seek. 
End of each year is a time for 
estimation of results achieved 
so far, and the beginning of 
a new year is usually a time 
for promises and plans for 
the future. I wish for every-
one to be daring and to have 
the will, so that they could 
achieve their dreams, as well 
as enough opportunities to 
fulfil the promises made to 
themselves and others.

Sveta Nedelya square is going to 
be a pedestrian-friendly urban green 
space. When being there, we will be 
seeing the history, but also we will be 
feeling that we live in the contempo-
rary times. Around the church of the 
same name, kept as an accent, there 
are going to be ground fountains and 
great number of modern-style and sus-
tainable lighting fixtures. The tram line 
will be kept, but traffic will be calmed 
and will run along green areas. The ar-
chaeological artefacts will be displayed 
at the underground level and will be vis-
ible through glass panels on the floor, 
where the pedestrians will be passing 
over. This is foreseen in the rated on 

the first place design for renewal of that 
landmark city area in Sofia, whose au-
thor is the Italian Studio Fuksas.

The International contest

It was launched by the Sofia Munici-
pality and evaluation and ranking activi-

ties were performed by a jury composed 
of 15 architects, majority of which are 
world known, and it was carried out in 
two stages. After the first stage of the 
competition, seven of the candidates 
were selected and invited by the city 
administration to submit conceptual de-
signs. Those who succeeded and were 
listed in the final ranking, besides the 
winner, were four more designs of Rus-
sian, Italian and French architects. The 
Fuksas conceptual planning design won 
90 points. On the second place was 
rated the Consortium AI Architects LLD, 
CLAB Architettura, followed by the OW/
MA/CL Consortium, Studio Paolo Vigano 
and Studio Wilmotte.

he said.
„I would like to thank the „Stroi-

tel” Newspaper for the excellent or-
ganization of this event. The BCC's 
edition implements the new policy 
of the Chamber for a direct contact 
between the BCC members and the 
responsible institutions. In fact, dur-
ing 11 years already, the newspaper 
has been committed to presenting 
all the issues faced by builders and 
this is extremely valuable. Proclaim-
ing the problems is always a cata-
lyst for the way in which they will be 
solved”, said the Chairman of the 
RO of BCC – Varna, Eng. Penko 
Stoyanov. „We have gathered to-
gether because we have a common 
goal – improving the investment cli-
mate in our city and making Varna 
an attractive center for both people 
who want to invest and people who 
live and grow their children here”, 
he said.
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В следващия брой очаквайте

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ ОП НА КСБ ТЕМА

Силвия Георгиева, 
изп. директор на Националното 
сдружение на общините 
в Република България

Открита приемна
на в. „Строител“ в
ОП на КСБ – Пловдив

Встъпителен форум 
за общински мандат 
2019 - 2023 г. на 
НСОРБ

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 
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ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева,
 Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  
 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров

Фоторепортер                      Румен Добрев Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД
Разпространение 
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“ 

съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Вестник „Строител“ беше медиен партньор на събитието

Мирослав Еленков

Орлин Горанов и „Акага“ 
изнесоха впечатляващ съв-
местен концерт в Зала 1 

на НДК. Елегантният стил, 
финес и безкрайно топлият 
глас на Орлин Горанов се съ-
четаха с уникалното звуче-
не на фънк формацията „Ака-
га“, които заедно зарадваха 
публиката си с една смела 
и модерна интерпретация 
на най-популярните им пес-
ни, аранжирани специално 
за проекта от Ясен Велчев. 

По време на шоуто звучаха 
стилове като джаз, фънк, 
евъргрийн и поп. Вестник 
„Строител“ беше медиен 

партньор на събитието.
Беквокалите бяха изпъл-

нени от чаровните момиче-
та от трио „Тринити”. 

В специално подготве-
ната камерна част на кон-
церта се включаха Destiny 
Quartet.

В спектакъла взеха учас-

тие още гост-музиканти - 
Цветан Недялков (китара), 
Ясен Велчев (клавишни ин-
струменти) и Денис Попс-
тоев (саксофон).

Георги Сотиров

В препълнената зала на Дома на кино-
то в София Атанас Скатов, първият бъл-
гарин, изкачил 11 върха над 8000 метра, 
направи впечатляваща презентация за 
екстремните и вълнуващи покорявания 
на едни от най-високите точки на пла-
нетата. Основен партньор на експеди-
циите на алпиниста е „Пайп Систем“ АД.

По време на събитието стана ясно, 
че той също така е изкачил и седем кон-
тинентални първенци. Впечатляващо-
то в неговата история е, че той прави 
всичките си катерения сам, без тре-
ньори, водачи, консултанти, съветници, 
наставници и всякаква друга помощ. Не 
е изкарвал и курсове в планинарството 
и алпинизма.

Акцент на неговата презентация 
беше забележителното му постижение 
от тази година, през която той успя да 
изкачи 4 осемхилядника в рамките на 140 
дни, като за най-голям успех смята поко-
ряването на връх Еверест по Северния и 
Южния маршрут.

В мотивиращата си история Атанас 
Скатов разказа и за своя здравословен и 
природосъобразен начин на живот, обус-
ловен от идеята му за чиста планета. 
В заключение алпинистът благодари на 
своите приятели и спонсори.

Скатов подчерта ролята на основния 
си партньор в експедициите „Пайп Сис-
тем“ АД. Той благодари специално за под-
крепата на изп. директор на компанията 
инж. Николай Чомаковски.
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Снимка авторът

№
 п

о
 

р
е
д

Тип Марка, Модел
Общо 

мтч

Година на 

произ- 

водство

Цена 
(без ДДС)

1 Челни товарачи ZL50C 854 2004 30 000 лв.

2 Багер-товарач Terex980 11181 2006 40 000 лв.

3 Багер-гуми New Holland115 8750 2006 49 000 лв.

4 Асфалтополагач Vögele 1500, 6-63 1040 1980 23 000 лв.

5 Асфалтополагач
Vögele 1800 
Super, 6-68

6073 1993 36 000 лв.

6 Фреза пътна Wirtgen1000F 7927 1995 110 000 лв.

7 Фреза пътна XCMG RG101 3060 2005 65 000 лв.

8 Валяк двубандажен ABG 134 DV 9163 1990 18 000 лв.

9 Валяк двубандажен Bomag BW164 AD 7543 1992 25 000 лв.

10
Верижен багер - права лопа-
та – 4м3

L i ebhe r r  R945 
HD-S

15873 1995 70 000 лв.

11 Мобилен кран – 16 т.
KRAZ  257  KC-
4561A

2943 1985 18 000 лв.

12
Шарнирно-съчленен самос-
вал – 27 т

Terex  TA30 2214 2000 50 000 лв.

13 Хидравличен грайфер ROZZI RM601 нова 2013 25 000 лв.

Лице за контакти: Неделин Манасиев, моб.: 0889 604 594

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АКТИВИ  
ЗА ПРОДАЖБА
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С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

Най-актуалното в строителния бранш – на сайта на в. „Строител“
Четете първи последните новини!

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА

Размер 239х50 пиксела
Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела
Цена – 1800 лв./1 година
              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ  
НА НОВИНА В САЙТА

Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:

Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.
За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.
За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.
За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.
1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.
1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.
1/8 страница 125х93 мм – 125 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 – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. – 0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. – 0,30 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 125 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка 
на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка 
на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и 
тиражиране – 1000 лв. 

Забележка: Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите 
(дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

Посочените цени не включват ДДС.
За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев
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