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Арх. Николай Баровски, председател на УС на 
Камарата на архитектите в България:

BG.121357Q/U

Участниците в сектор „Строителство“ 
заедно можем да изработим концепция 
за ново законодателство 

ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ стр. 6-7  стр. 10-11

Фонд на фондовете подписа Меморандум за разбирателство с ЕИБ и Фонд ФЛАГ
Десислава Бакърджиева

Меморандум за разбирателство за 

създаване на Българска инвестиционна 

и координационна платформа за град-

ско развитие бе сключен официално от 

Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ), Фонд на фондовете (ФМФИБ) 

и Фонд ФЛАГ. Платформата ще уста-

нови механизъм за взаимодействие 

между страните във връзка с финан-

сирането на разширени възможности 

за инфраструктура в България. Доку-

ментът бе подписан на церемония в 

Министерството на финансите от ви-

цепрезидента на ЕИБ Лиляна Павлова, 

изп. директор и член на УС на Фонда 

на фондовете Светослава Георгиева 

и изп. директор на Фонд ФЛАГ Надя 

Данкинова.

Платформата ще осигури ресурс, 

който ще допълни вече наличната под-

крепа за градско развитие, която Фон-

дът на фондовете управлява, включ-

ваща 353,3 млн. лв. по ОП „Региони в 

растеж 2014 – 2020“ и 66 млн. лв. по 

ОП „Регионално развитие 2007 – 2013“ 

(инициативата JESSICA). Като произ-

тичаща стъпка от Меморандума се 

очаква още гарантирането на допъл-

нителни средства от страна на ЕИБ, 

които ще подпомогнат българските 

общини. При изпълнение на целите се 

предвижда Фонд ФЛАГ да продължи ус-

пешното партньорство с Българската 

консултантска организация, с която 

участват в управлението на два от 

фондовете за градско развитие, финан-

сирани от Фонда на фондовете.

„Наш ангажимент като банка на ЕС 

е да предоставим помощ на държавите 

членки и на клиентите ни, за да улес-

ним подготовката, разработването и 

финансирането на приоритетни про-

екти, които допринасят за икономиче-

ския растеж и подобряват качеството 

на живот на европейските граждани.

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

www.leo-bg.com
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Йорданка Фандъкова, кмет на 
Столичната община:

Моята цел е да развиваме 
София като модерен подреден                                                           
европейски град
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20 януари
Доц. д-р инж. Георги Годинячки, 
член на Комисията за воденето, 

поддържането и ползването на ЦПРС

31 януари
Инж. Атанас Кирилов, 
член на КС

Също така това 

означава работа с 

местни партньори, 

като добър пример 

за това е сключе-

ният меморандум 

з а  р а з б и р а т е л -

ство. Той подчер-

тава значението 

на установяването 

на стратегическо 

партньорство  в 

подкрепа на проек-

ти за устойчиво градско 

развитие в България. Чрез 

финансирането от Евро-

пейския консултантски 

център по инвестиционни 

въпроси и подкрепата за 

изграждане на капацитет 

от ЕИБ Фондът на фондо-

вете също ще засили свои-

те местни съветнически 

услуги за българските об-

щини като част от тази 

нова градска платформа“, 

коментира Лиляна Павло-

ва.

Светослава Георгие-

ва заяви, че с подписване 

на документа Фондът на 

фондовете е затвърдил ус-

пешното си партньорство 

с ЕИБ, като е инициирал 

изграждането на ясен ме-

ханизъм и междуинститу-

ционално сътрудничество 

в полза на българските 

градове. „По този начин се 

надгражда вече постиг-

натото чрез Фондовете 

за градско развитие и се 

създават предпоставки за 

разширяване обхвата на 

подкрепата и допълнител-

но финансиране. Подписва-

нето на Меморандума зас-

видетелства напредъка на 

България при работата с 

финансови инструменти“, 

е добавил изп. директор 

и член на УС на Фонда на 

фондовете.

Надя Данкинова благо-

дари на институциите за 

доброто сътрудничество. 

„Разглеждаме Меморан-

дума за разбирателство 

като естествено про-

дължение на усилията на 

българската държава да 

подкрепя финансирането 

на проекти, насърчаващи 

устойчивото развитие 

на местните общности и 

регионите чрез утвърде-

ните и добре работещи 

структури. Считаме, че 

новата инвестиционна 

платформа ще надгради 

най-вече създаденото чрез 

Фонд ФЛАГ и Фондовете 

за градско развитие“, е 

споделила Данкинова. 

В рамките на събити-

ето е подписано и Спора-

зумение за финансиране за 

техническа помощ между 

Фонда на фондовете и 

ЕИБ. Подкрепата се оси-

гурява по проект, спече-

лен от Фонда, със съдей-

ствието на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси. 

Предвижда се към него да 

могат да бъдат наемани 

висококвалифицирани на-

ционални и международни 

експерти в сферите на 

проектните инициати-

ви. Помощта ще се пре-

доставя от финансовите 

посредници на крайните 

получатели, като по този 

начин ще се надгражда 

договореното в Меморан-

дума. Общата стойност 

на Споразумението е в 

размер на 200 хил. евро 

безвъзмездни средства на 

проектен принцип. 

 от стр. 1
В нея ще задаваме нашите въпроси 

по най-актуалните за бранша теми към 

отговорните фактори в държавата, 

представителите на законодателна-

та и изпълнителната власт, но и към 

институциите и политическите сили, 

които представляват, както и към  

правоприлагащите и правозащитните 

органи. С възможностите на професио-

налната и обективна медия, на етична-

та журналистика в. „Строител“ ще се 

противопостави на  рецидивиращата 

дезинформация и произвеждането и раз-

пространението на фалшиви новини. За 

всяка неистина, набеждаване и оклеве-

тяване на бранша ще задаваме въпро-

си и ще искаме отговори. Започваме в 

следващ брой.

Ренета Николова

Ръководствата на Камарата на стро-

ителите в България (КСБ) и на „Софийска 

вода“ АД проведоха първа работна среща. 

На нея бяха обсъдени възможности за съ-

трудничество в сферата на нормативна-

та база, облекчаването на процедурите 

за присъединяване, проблема с липсата на 

кадри във ВиК сектора и в строителство-

то като цяло.

От страна на КСБ присъстваха изп. 

директор Валентин Николов, инж. Любом-

ир Качамаков, председател на ОП на КСБ – 

София, и вицепрезидент на FIEC, инж. Бла-

гой Козарев, председател на Контролния 

съвет на КСБ, Любомир Пейновски, член 

на ИБ и УС, инж. Николай Иванов, предсе-

дател на секция „Хидротехническо стро-

ителство и ВиК мрежи и съоръжения“ към 

Камарата, и Ренета Николова, прокурист 

и гл. редактор на вестник „Строител“.

„Софийска вода“ АД беше представена 

от Васил Тренев, изп. директор, Станислав 

Станев, зам. изп. директор, инж. Петьо 

Велев, директор „Инженерни и строител-

ни дейности“, и инж. Валентин Милушев, 

директор „Управление на мрежата“.

Снимка авторът
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Десислава Бакърджиева 

Премиерът Бойко Борисов е провел среща с 

управляващия директор и председател на Изпъл-

нителния съвет на Международния валутен фонд 

(МВФ) Кристалина Георгиева. Тя се е състояла в 

Министерския съвет, като в нея е участвал и ми-

нистърът на финансите Владислав Горанов. 

Основен акцент в разговора е било сътрудни-

чеството на България със световната организа-

ция и възможностите то да се развива с оглед 

приоритетите на ръководителя на МВФ. Минис-

тър-председателят Борисов е изтъкнал разумна-

та фискална политика на страната ни, която е 

отчетена от международните кредитни агенции. 

Премиерът е добавил, че българската икономика 

продължава да се развива устойчиво, без да на-

трупва макроикономически дисбаланси и че Бълга-

рия има стабилен напредък по присъединяването 

към ERM II. От своя страна Кристалина Георгиева 

е поздравила правителството за постиженията в 

областта на фискалната политика и е отбеляза-

ла, че това е добър стимул за реализацията на на-

белязаните от кабинета управленски приоритети.

На срещата са обсъдени и предизвикател-

ствата пред глобалното икономическо развитие. 

Премиерът Борисов и Кристалина Георгиева са се 

обединили около разбирането, че осигуряването на 

по-силен и устойчив растеж следва да продължи 

да бъде водещ принцип в икономическите полити-

ки в световен мащаб. 

По време на разговора министър-председате-

лят е подчертал, че изборът на Кристалина Ге-

оргиева начело на МВФ е голямо постижение за 

България. Той й е пожелал успех на отговорната 

позиция и е изразил увереност, че професионални-

те й успехи за развитието на МВФ ще имат по-

зитивно отражение и за авторитета на нашата 

страна в международен план. 

Десислава Бакърджиева 

„България последователно 

подкрепя усилията на страните 

от Западните Балкани по пътя 

им към членство в ЕС”. Това e 

отбелязал министър-председа-

телят Бойко Борисов по време на 

изказването си в панела „Диалог 

за дипломацията на Западните 

Балкани“ в рамките на 50-ата 

Годишна среща на Световния 

икономически форум в Давос, 

Швейцария. Пред участниците в 

дискусията пре мие рът e акцен-

тирал, че е изключително важно 

да се запази ролята на полити-

ката на разширяване на ЕС като 

катализатор за осъществяване 

на ключови реформи в страни-

те от региона. „Тези реформи са 

необходими както за модернизи-

рането и развитието на Запад-

ните Балкани, така и за стабил-

ността и просперитета на този 

стратегически важен за ЕС ре-

гион“, е посочил още Борисов.

В рамките на форума Борисов 

е провел поредица от срещи на 

високо ниво. Той е разговарял с 

министъра на външните работи 

на Турция Мевлют Чавушоглу. 

Двамата са обсъдили актуални 

международни въпроси, както и 

резултатите от състоялата се 

в Берлин мирна конференция за 

Либия. 

„България оценява ключовия 

принос на Европейската банка 

за възстановяване и развитие 

при реализацията на значими за 

страните от Западните Балка-

ни инфраструктурни проекти“, 

е заявил Бойко Борисов по време 

на срещата си с председателя на 

ЕБВР Сума Чакрабарти.

Пред премиера на Хърватия 

Андрей Пленкович и президента 

на Косово Хашим Тачи Борисов 

е поставил акцент върху ценно-

стите, които обединяват както 

държавите членки на ЕС, така и 

страните, които се стремят към 

присъединяване в европейското 

семейство. Във фокуса на разго-

вора между българския премиер и 

министъра на външните работи 

на Република Северна Македония 

Никола Димитров е било положи-

телното развитие на двустран-

ните отношения след сключване-

то на Договора за приятелство, 

добросъседство и сътрудни-

чество.

На последвала среща със сло-

венския премиер Марян Шарец са 

засегнати теми от европейския 

дневен ред. Подчертана е и необ-

ходимостта да се търси реше-

ние за увеличаване на инвести-

ционния интерес между България 

и Словения.

Опазването на природата, 

прозрачността на бизнеса, бъ-

дещето на труда и геополити-

чески въпроси са разгледани от 

Бойко Борисов и председателя на 

ЕК Урсула фон дер Лайен, а евро-

пейският Зелен пакт и следва-

щата Многогодишна финансова 

рамка на ЕС са били във фокуса 

на разговора на премиера Бори-

сов с председателя на ЕП Давид 

Сасоли.

Водещи при последвалите 

срещи на Бойко Борисов с преми-

ера на Грузия Гиорги Гахария, пре-

зидента на Полша Анджей Дуда 

и с президента на Азербайджан 

Илхам Алиев са били икономиче-

ските връзки на България с тези 

страни. Сътрудничеството 

между България и САЩ минис-

тър-председателят e обсъдил 

със зам.-държавния секретар по 

икономически растеж, енергети-

ка и околна среда на Държавния 

департамент на САЩ Кийт Крач.

Мирослав Еленков

По-малко пари за кохезия в 

дългосрочния бюджет на ЕС е не-

приемливо според евродепутати-

те от Комисията по регионално 

развитие (КРР) на Европейския 

парламент. Поради тази причина 

членовете на КРР решиха да зам-

разят всички политически триа-

лози по въпроса за кохезионните 

фондове до края на февруари, ин-

формираха от пресслужбата на 

институцията.

„Финансирането за кохезия и 

регионално развитие предста-

влява една трета от бюджета 

на ЕС и всяко орязване ще има 

сериозни негативни последици 

за гражданите и бизнеса в Евро-

па“, смятат евродепутатите от 

комисията. За да започнат навре-

ме новите програми за периода 

2021 - 2027 г., те са решили да 

поискат от ЕК да предложи из-

вънредни мерки, с които да се га-

рантира продължителността на 

кохезионното финансиране през 

преходната година (2021 г.). Чле-

новете на КРР призовават Съве-

та да гарантира, че бюджетни-

те предложения няма да жертват 

кохезионното финансиране и че 

ще се постигне бърз напредък 

по всички небюджетни въпроси, 

зачитайки ролята на ЕП в проце-

дурата по съвместно вземане на 

решения.

Комисията по регионално 

развитие отговаря в рамките на 

ЕП за ключови законодателства, 

свързани с дългосрочния бюджет 

на ЕС: регламента за общи раз-

поредби, Европейския фонд за ре-

гионално развитие и Кохезионния 

фонд и регламента за INTERREG, 

както и за наскоро предложения 

Фонд за справедлив преход.
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Предлага се изместването на технически съоръжения в обхвата 
на пътя да става за сметка на изпълнителя

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

„Полагането на инженерни мре-

жи и съоръжения на техническата 

инфраструктура успоредно на пътя 

могат да бъдат разположени в обхва-

та на пътя само в случай на пода-

дена декларация, с която се заявява, 

че при необходимост от изместване 

на съоръжението заявителят ще из-

върши това за собствена сметка. В 

зоната на банкета се допускат само 

кабели за интелигентни транспорт-

ни системи, свързани с управлението 

на движението.“ Това предвижда про-

ектът на Наредба за изменение на 

Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за 

проектиране на пътища, съобщиха 

от Министерството на регионално-

то развитие и благоустройството 

(МРРБ). Документът е публикуван за 

обществено обсъждане на официал-

ната страница на МРРБ и на Порта-

ла за обществени консултации към 

Министерски съвет www.strategy.bg.

От ведомството поясняват, че 

причините за промените са, че из-

граждането на подземни технически 

проводи и съоръжения в случаите на 

полагането им успоредно на пътя, 

но извън неговия обхват създава се-

риозни затруднения, а нерядко прави 

невъзможно разполагането на инже-

нерните мрежи и съоръженията на 

техническата инфраструктура. За 

примери са посочени наличието на 

склон, дере, река, скала или поради 

преминаването им през имоти, които 

са с различни видове собственост.

В съобщението се по-

сочва още, че с проекта 

на Наредба се цели да се 

предвиди възможност за 

проектиране и изгражда-

не на подземни техниче-

ски проводи и съоръжения, 

представляващи общест-

вен интерес в обхвата 

на пътя, при условие че 

заинтересованото лице 

представи декларация по 

чл. 20, т. 1 от Наредбата за специ-

ално ползване на пътищата, с коя-

то заявява, че при необходимост от 

изместване на съоръжението (напр. 

при монтаж на ограничителни сис-

теми за пътища, реконструкция, 

ремонт и др.) то ще извърши това 

изместване за собствена сметка. 

„Измененията ще гарантират и че 

при необходимост от изместване 

на съответната инфраструктура 

това няма да доведе до допълнител-

ни разходи за сметка на държавния 

бюджет“, уточняват още от МРРБ. 

Министерството на 

здравеопазването опове-

сти кой е избраният из-

пълнител на обществена-

та поръчка за извършване 

на инженеринг (проекти-

ране, строителство и ав-

торски надзор) на Нацио-

налната многопрофилна 

детска болница.

На първо място е класи-

рано ДЗЗД „Детско Здраве“ 

с участници „Главболгар-

строй“ АД, „ГБС–Пловдив“ 

АД и „Главболгарстрой 

Интернешънал“ АД. Пред-

ложената цена от обеди-

нението за осъществява-

не на всички дейности е 

77 839 442, 89 лв. без ДДС.

Frotcom България предлага система за интелигентно проследя-

ване на превозни средства и управление на автомобилен парк. С нея 

ще получите отговори на въпроси и решения на проблеми, на които 

досега не сте успели да намерите. Независимо от брашна, в който 

работите, софтуерът на Frotcom  ще Ви предостави всички необходи-

ми функционалности за лесното и ефективно управление на Вашата 

флота от автомобили, машини, активи и други. Frotcom България Ви 

позволява да повишите продуктивността, печалбата и качеството 

на услугите, които предлагате.

Всичко, от което се нуждаете, за да използвате Frotcom, е връзка 

с Интернет и web browser или мобилно устройство. Системата може 

да се използва навсякъде – на работното място, вкъщи или където 

Ви е удобно. Не се нуждаете и от закупуването и инсталирането на 

допълнителен софтуер.

Предимствата от използването на Frotcom са:

✓ Намаляване на стойността на услугата и увеличаване на продук-

тивността – чрез намалени разходи за гориво и поддръжка;

✓ Увеличаване качеството на услугата, която предоставяте  – без 

закъснения и възможност да уведомявате клиента къде се намира 

товарът му или кога работата ще бъде приключена;

✓ По-добро бизнес планиране – знаете какво точно искате и какво 

да очаквате от флотата Ви;

✓ Повишаване на сигурността - по-малко кражби и инциденти.

Frotcom е насочен към компании, които искат да управляват и кон-

тролират своите паркове от превозни средства и всякакъв вид тех-

ника. С набор от множество различни функционалности, които сами 

може да конфигурирате според нуждите си, ще имате на разположение 

софтуер, с който лесно и ефективно котролирате процеса на работа.

www. f ro tcom.com

Институциите работят усилено за решаването на 

водната криза в Перник. След среща в Министерския съ-

вет бе предложен вариант проблемът да бъде преодо-

лян, като се използва водопреносната мрежа на София. 

Идеята беше представена на разширено заседание на 

комисията по инженерна инфраструктура на Столичния 

общински съвет. Тя може да се осъществи единствено 

след решение на СОС. В срещата взеха участие кметове-

те на София Йорданка Фандъкова и на Перник Станислав 

Владимиров, министрите на регионалното развитие и 

благоустройството Петя Аврамова, на околната среда и 

водите Емил Димитров, на икономиката Емил Каранико-

лов, представители от „Софийска вода“ и др.

Водоснабдяването на София се осъществява от яз. 

„Искър“ (75%) и яз. „Бели Искър“ (25%). Един от източни-

ците на захранване на яз. „Бели Искър“ е яз. „Белмекен“. 

В момента водоснабдителните системи на София и 

Перник не са свързани. Затова плановете са да се из-

гради водопровод с дължина 13,5 км и помпена станция 

„Мало Бучино“. Предложението е за пренасочване на до-

пълнителни 600 хил. кубика месечно от водосбора на яз. 

„Белмекен“, които да бъдат отведени през софийски ма-

гистрален водопровод до резервоар „Мало Бучино – нов“ 

и от там по 13-километрово ново трасе до водопровод-

ната система на Перник. Изпълнението на проекта ще 

бъде възложено на държавното дружество „Монтажи“, 

което трябва да го реализира в максимално кратки сро-

кове. Ориентировъчната стойност е около 25 млн. лв., 

като тя ще бъде прецизирана при изготвянето на про-

екта. Финансирането ще бъде от държавния бюджет.

Кметът на София Йорданка Фандъкова е поставила 

ясни и категорични условия по отношение на осъщест-

вяването на идеята, които целят водоснабдяването на 

София да не бъде застрашено. Тя иска да бъдат вклю-

чени гаранции за възмездно осигуряване на допълни-

телните количества от водосбора на яз. „Белмекен“ и 

монтиране на спирателен механизъм преди изхода на 

резервоар „Мало Бучино – нов“, така че и при най-малък 

дисбаланс във водоснабдяването на София подаването 

към Перник да бъде спряно.

Предстои предложението да бъде гласувано на за-

седание на СОС. 
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През 2019 г. органите на Ди-

рекцията за национален стро-

ителен контрол (ДНСК) са на-

правили над 35 хиляди проверки 

на строежи, строителни доку-

менти и продукти за строител-

ството. Премахнати са 40 не-

законни строежа, като част от 

тях са инсталация за хлороуни-

щожение и склад за съхранение 

на натриев хипохлорит (белина) 

в Ямбол, както и склад за съхра-

нение на пълни бутилки и варели 

с течен хлор, също в Ямбол. Това 

сочи статистиката на ДНСК.

Инспекторите на дирек-

цията са издали заповеди за 

премахване и на заведение за 

обществено хранене на морски 

плаж Болата, както и на цех 

за производство на епоксид-

ни покрития, полиуретанови, 

нитроцелулозни, автобои, раз-

редители и системи в Русе, са 

заключенията в отчетите на 

ДНСК за 2019 г.

24 хиляди са направените 

ревизии на издадени строител-

ни книжа – разрешения за стро-

еж и одобрени инвестиционни 

проекти, при които са отме-

нени над 70 броя разрешения 

за строеж. „Извършени са 5800 

проверки на дейността на лица-

та, упражняващи строителен 

надзор на строежи от първа до 

трета категория включително. 

Вследствие на тях само през 

миналата година са прекратени 

удостоверенията на 6 надзор-

ни фирми“, информират още от 

ДНСК.

Равносметката за измина-

лата година показва още, че 

3700 са инспекциите на стро-

ежи от първа до трета кате-

гория относно одобрените пла-

нове за безопасност и здраве, 

както и за спазването им на 

място на започнатите, но невъ-

ведени в експлоатация строежи 

от всички категории на тери-

торията на страната.

По разпореждане на Специа-

лизираната прокуратура ДНСК 

е изискала информация от кме-

товете на общини, касаеща за-

конността на строителството 

на недвижими имоти, свързани с 

лица, участници в организирани 

групи за телефонни измами. В 

тази връзка са проверени общо 

130 обекта на територията на 

Горна Оряховица, с. Дреновец, 

община Ружинци, област Видин, 

с. Арчар, община Димово, об-

ласт Видин, Берковица, област 

Монтана, Левски, Ветово, об-

ласт Русе. Вследствие на тези 

проверки са издадени 17 запове-

ди за премахване на незаконни 

строежи, от които 1 вече е пре-

махнат, 16 са в процес на добро-

волно премахване. „За други 20 

обекта тече процедура по изда-

ване на заповеди за премахване 

от кметовете на съответните 

общини. Забрана за ползване е 

наложена за 5 обекта. 23 от ос-

таналите проверени сгради са в 

категорията на т.нар. търпими 

строежи“, поясняват от Дирек-

цията.

През миналата година по 

реда на Закона за администра-

тивните нарушения и наказания 

служители на ДНСК са съста-

вили близо 500 акта. Наложени-

те глоби и имуществени санк-

ции са на стойност около 940 

хил. лв.

Данните сочат, че по-чес-

тите нарушения са неспазване 

плановете за безопасност и 

здраве – особено при извърш-

ване на изкопни работи и ук-

репване и обезопасяване на 

изкопите, което може да бъде 

причина за аварии в строител-

ството. Само в София са изда-

дени 6 заповеди за спиране на 

строителството на обекти, на 

които са допуснати нарушения 

при извършване на изкопни дей-

ности и констатирани наруше-

ния по време на строителния 

процес. Инспекторите са кон-

статирали и одобрени инвес-

тиционни проекти и издадени 

разрешения за строеж в несъ-

ответствие с предвижданията 

на подробния устройствен план. 

Други са свързани с изпълнение 

на строежи от строители без 

необходимото удостоверение 

от Камарата на строителите 

в България за съответната 

категория на строежа или с 

назначаване на технически ръ-

ководители на строежите без 

необходимата квалификация, 

показват още проверките на 

ДНСК.

Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструк-

Заводът е оборудван с последно поколение автоматизирани линии за производство 
на метални конструкции за индустриални проекти, различни конфигурации сгради 
и съоръжения, произведени от висококачествени стомани. Заводът предлага дос-
тавка и монтаж на металните конструкции до всяка локация в страната и чужбина.
Компанията „Балкан Стийл Инженеринг“ е с 20-годишен опит в търговията и прера-
ботката на стомани и стоманени изделия. Ние сме един от водещите метални сер-
визни центрове за производство на арматурни заготовки, профили за сухо строи-
телство, ламарина на лист и лента, LT профили, търговия с всички видове плоски и 
дълги метални продукти и тръби.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

 

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

 „Балкан Стийл Инженеринг“  ООД
гр. София, кв. Кремиковци – 
индустриална зона
Завод за метални конструкции
Офертен отдел: +359 2 978 48 11 

гр. София, кв. Казичене
Метален сервизен център
Търговски отдел:  
+359 2 973 34 42, +359 2 971 11 09

e-mail: sales@balkansteel.com

ГАРАНЦИЯ

Началниците на Регионалните 

дирекции за национален строи-

телен контрол получиха още пра-

вомощия, след като началникът 

на ДНСК арх. Иван Несторов из-

даде през декември м.г. заповед, 

с която допълни Заповед РД-13-

317/13.09.2019 г. Съгласно доку-

мента в рамките на територи-

алния обхват на съответната 

регионална дирекция началници-

те могат да назначават Държав-

ни приемателни комисии или да 

отказват назначаването им, да 

издават разрешения за ползване 

или да отказват издаването им 

за строежи от първа и трета 

категория, като магистрални 

топлопроводи, преносни проводи 

(мрежи) и съоръженията към тях 

в областта на водоснабдяването, 

пречиствателни станции за пи-

тейни води, недвижими културни 

ценности с категория „световно 

значение“ и „национално значе-

ние“, сгради за паркинг-гаражи, 

производствени сгради и съоръ-

жения в областта на металурги-

ята, химията, машиностроенето 

и др. 

Всички видове строежи, вклю-

чени в заповедта, допълваща пра-

вомощията на началниците на 

РНДСК, могат да бъдат видени 

на сайта на в. „Строител“ www.

vestnikstroitel.bg, където е качен 

документът.
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Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община:

Росица Георгиева
Ренета Николова

Г-жо Фандъкова, за четвър-
ти път заставате начело на 
Столичната община (СО). Как-
ви ще бъдат приоритетите Ви 
за новия мандат? 

Важно е да продължим разви-

тието на София, защото градът 

ни постигна много и има възмож-

ности да направи още големи 

крачки в развитието си, при-

вличайки стратегически инвес-

титор във високотехнологично 

производство. За последните 10 

години столицата е и сред гра-

довете с най-висок темп на ръст 

на БВП на глава от населението 

в Европа. Брутният вътрешен 

продукт на глава от население-

то в София е два пъти по висок 

от средния за страната и по-

степенно приближава средната 

стойност за Европейския съюз. 

Към края на 2018 г. столицата 

привлече 13 млрд. евро, или поло-

вината чуждестранни инвести-

ции в България.

Моята цел е да развиваме 

София като модерен подреден 

европейски град. Основните 

приоритети са екология и подо-

бряване качеството на въздуха, 

активна и целенасочена дейност 

в кварталите – улици, тротоари, 

озеленяване, паркинги. Особено 

важно е доизграждането на ВиК 

системата, за което осигурихме 

европейско финансиране. Новият 

приоритет е повече електронни 

услуги, дигитализация на рабо-

тата на общината за по-голямо 

удобство и бързо обслужване на 

гражданите и бизнеса. 

Вече представихте първо-
началния проект за финансова-
та рамка на СО. Какви са при-
оритетните политики, които 
ще се реализират чрез нея?

Проектът за бюджет 2020 г. 

е 1,7 млрд. лв. С него защитаваме 

два стратегически приоритета 

за София, като първият е повече 

средства за инвестиции в квар-

талите както за инфраструк-

тура – улици, тротоари, детски 

градини, така и за повече градски 

транспорт. И вторият – подо-

бряване на качеството на възду-

ха и озеленяване.

Към тези дейности са на-

сочени 80% от бюджета и 95% 

от инвестиционната програма 

за 2020 г. Уверено мога да кажа, 

че бюджетът за тази година е 

изключително точно фокусиран 

върху екологията, подобряването 

на градския транспорт и инвес-

тициите в кварталите.

Благодарение на работата в 

предходните години вече можем 

да променяме фокуса на вложе-

нията – от реконструкциите на 

големите булеварди към цялост-

ните ремонти на квартални ули-

ци; от обновяване на градските 

автобуси към пускане на нови 

линии и довеждащ транспорт; 

към възстановяването на софий-

ските паркове вече добавихме 

проектирането и изграждането 

на нови.

Другата важна задача, коя-

то гарантираме с бюджета, е 

повече средства за повишение 

на заплатите на медицинските 

сестри в училищата и детските 

градини, на социалните работни-

ци, на преподавателите, на рабо-

тещите в театрите и на тези 

в транспорта. За всички увели-

чението ще бъде над 10%. Това е 

начинът да ги задържим, защото 

те са хората, на които разчита-

ме за нормалното функциониране 

на града и грижата за децата и 

най-уязвимите граждани.

Приоритетите в капиталова-

та програма са инвестициите в 

инфраструктурата в кварта-

лите, развитието на метрото 

и подобряването на градския 

транспорт, екология, образо-

вание, нови места за култура и 

опазване на историческото на-

следство на София.

Тази година капиталовата ни 

програма е 471 млн. лв. От тях 

малко над половината са сред-

ствата, които сме осигурили 

по европроекти. Продължаваме 

да удвояваме всеки лев от данъ-

ците на софиянци с пари, които 

защитаваме по европейските 

програми. 

Какви са плановете за обно-
вяване на транспортната ин-
фраструктура в СО през 2020?

Инвестициите в транспорт-

ната инфраструктура са насо-

чени към обновяване, възстано-

вяване и изграждане на улици в 

кварталите. 

Общо 172,7 млн. лв. са пред-

видени в сферата. Това са 

50 млн. лв. повече от средства, 

които инвестирахме миналата 

година.

Най-съществено е увеличе-

нието за ремонти в квартали-

те – общо 50 млн. лв. за текущи, 

12 млн. лв. повече от 2019 г. Ва-

жно е да кажа, че всички допълни-

телни средства, които планира-

ме да съберем от повишаването 

на данъка за замърсяващите и 

мощни коли и за придобиване на 

собственост, връщаме обратно 

като инвестиции в кварталите, 

градски транспорт и озеленява-

не. В това число са и 10 млн. лв., 

които директно ще предоставим 

на всички кметове на райони, за 

да могат да реализират и собст-

вени ремонтни програми, които 

очаквам вече да са изготвили. 

Дейностите в кварталите ще 

се извършват основно по предло-

жения на кметовете на райони. 

В бюджета е записана общата 

сума 50 млн. лв. и затова не е 

редно да се правят спекулации, 

че в някои райони няма да се ин-

вестира. Напротив, точно това 

зависи от готовността на кме-

товете, но не на думи, а с реални 

проекти. 

По-големите инфраструк-

турни обекти, които планира-

ме за 2020 г., са разширение на 

бул. „Филип Кутев“ и изграждане 

на участък от бул. „Тодор Каб-

лешков“ – ключови проекти за въ-

трешния ринг на София, с които 

ще успеем да намалим транзит-

ния трафик. Строителството им 

ще бъде един от стратегически-

те обекти в следващите няколко 

години. Към момента е необходи-

мо да продължат процедури по 

отчуждаване за част от тях. 

Понастоящем тече процедура 

за избор на изпълнител за разши-

рението на бул. „Тодор Каблеш-

ков“ от бул. „България“ до ул. „Луи 

Айер“ - бул. „Черни връх“. Предвиж-

да се там да се изгражда буле-

вард в пълен габарит, за да може 

да се осигури трамвайно трасе, 

което да свързва бул. „България“ 

и бул. „Черни връх“. 

Значим обект, който ще 

разтовари чувствително тран-

зитния трафик в „Люлин“, е про-

бивът на бул. „Петър Дертлиев“ 

към Софийския околовръстен път 

(СОП). Другата важна връзка, 

която изграждаме, е Източната 

тангента от бул. „Ботевградско 

шосе“ до Северната скоростна 

тангента. Реализирането на 

връзките с околовръстния път и 

вътрешния ринг е един от клю-

човите приоритети, защото за-

едно с намаляване на трафика в 

града работим и за подобряване 

на качеството на въздуха.

Важно е да се знае, че про-

ектираме останалите връзки – 

продължението на бул. „Рожен“ 

до СОП, връзката на бул. „Копен-

хаген“ и ул. „Самоковско шосе“, 

продължението на Източната 

тангента – от бул. „Асен Йорда-

нов“ до бул. „Ботевградско шосе“, 

обвързването на „Овча купел“ 

от бул. „Президент Линкълн“ до 

ул. „Суходолска“, обвързването 

на индустриалната зона на Нови 

Искър с околовръстния път и 

транспортна връзка на кв. „Го-

рубляне“ със СОП, бул. „Цариград-

ско шосе“ и ул. „Самоковско шосе“ 

(разположена успоредно на река 

Искър).

Отново ще се изпълняват и 

основни ремонти на главни буле-

варди и улици за кварталите, в 

това число бул. „Първа българска 

армия“ в район „Сердика“, ул. „Ку-

куш“ и „Йосиф Щросмайер“ в 

„Илинден“, ул. „Николай Коперник“ 

и ул. „Атанас Узунов“ в „Слатина“, 

ул. „Народно хоро“ в „Овча купел“, 

бул. „Асен Йорданов“ и „Искърско 

шосе“ в р-н „Искър“, довършване 

на рехабилитацията на бул. „Бъл-

гария“, „Чепинско шосе“ и др.

Ключов проект през 2020 г. е 

основният ремонт на трамвай-

ната линия от Съдебната па-

лата до „Княжево“ с изграждане 

на нов линеен парк по бул. „Ма-

кедония“. Линейният парк едно-

временно с реконструкцията на 

трамвайното трасе реално ще 

преобрази това място, което от 

Новият приоритет е повече 
електронни услуги и дигитализация 
на работата на общината
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години е в лошо състояние. Такъв 

малък проект, който също ще до-

веде до голяма промяна, е връзка-

та на бул. „Дондуков“ с ул. „Мос-

ковска“ при ул. „Будапеща“. Тази 

година направихме ул. „Малко Тър-

ново“ и тя много се харесва от 

гражданите, сега ще продължим 

със съседната пряка.

По мое настояване кандидат-

стваме с проекта за реконструк-

ция на трамвайното трасе по 

бул. „Ал. Стамболийски“ със сред-

ства от ОП „Региони в растеж 

2014 – 2020“.

През последните години 
усилено се обновяваше образо-
вателната инфраструктура - 
какво се предвижда в тази сфе-
ра за 2020 г.? 

Плановете ни са да вложим 

над 110 млн. лв. в изграждане на 

нови детски градини и училищ-

ни сгради. Това ще са рекордни 

инвестиции. Вече сме осигурили 

над 61 млн. лв. собствени сред-

ства за строителството на 

9 детски градини, 2 ясли, 6 учи-

лищни сгради и основни ремонти 

на 25 училища и детски градини. 

Това са детските градини във 

Владая, „Изгрев“, „Искър“, „Крас-

но село“, „Лозенец“, „Люлин“, „Овча 

купел“, „Студентски“ и „Мана-

стирски ливади-изток“. Училища 

– 104-то ОУ в „Триадица“, 100 ОУ 

в „Сердика“, 28-о СУ в „Красна по-

ляна“, 30-о СУ във „Възраждане“, 

9-а Френска езикова гимназия в 

„Средец“ и 13-о СУ във „Възраж-

дане“. Ясли – в „Красно село“ и 

„Триадица“. 

Освен тях сме готови с про-

ектите за изграждане на 7 дет-

ски градини и 4 училища на обща 

стойност 40 млн. лв., за които 

кандидатстваме за финансиране 

от държавата. Това са детски-

те градини в „Горна баня”, 22-ра 

в „Люлин“, 116-а в м. Павлово – 

Бъкстон, 20-а в „Подуяне“ и 119-

а във „Възраждане“. Вече имаме 

проекти за физкултурен салон 

на професионалната гимназия по 

изкуствата в „Сердика“, спортен 

салон към 56-о училище в „Люлин“ 

и нови учебни сгради към 52-ро 

ОУ в „Бояна“ и 91-ва Немска гим-

назия. Убедена съм, че ще успеем 

да спечелим финансиране за тези 

обекти. 

В СО един от големите про-
блеми е чистотата на въздуха. 
Изпълнява се програма с над 100 
мерки. Как ще продължи обно-
вяването на екологичната ин-
фраструктура като начин за 
справяне с него? 

Както казах, подобряване-

то на качеството на въздуха 

е стратегически приоритет. 

Мерките, по които работим, 

са разделени в няколко големи 

направления. Информираност, 

транспорт, намаляване на ото-

плението на твърдо гориво, озе-

леняване, миене и проверки за 

нерегламентирано горене и за-

мърсяване. Действаме по всички 

едновременно, защото няма едно 

нещо, което да изчисти въздуха 

на София, още повече като имаме 

предвид и нашето географско по-

ложение, и това, че при инверсия 

и безветрие през зимата газове-

те се задържат ниско в котло-

вината. 

За информираността – вече 

изградихме собствена система с 

22 сензора и предоставяме данни 

за всички контролирани замърси-

тели в реално време от 22 точки 

на София. Данните и от общин-

ските сензори, и от станциите 

на Изпълнителна агенция „Окол-

на среда“ са видими на нашата 

страница. Там публикуваме и ва-

жна за гражданите информация, 

включително и с допълнителните 

мерки.

С модернизацията на град-

ския транспорт и метрото по-

стигнахме много важни резулта-

ти. 90% нови автобуси през тази 

година и 100% нови тролеи, 52 км 

метролинии, а започнахме от 

10 км. Само с третия лъч на ме-

трото спестяваме 90 хил. тона 

годишно вредни емисии. 

Възложила съм да се рабо-

ти по организацията на ниско-

емисионни зони – това е мярка, 

която се прилага в много големи 

градове и е свързана със забрана 

за влизане на коли под определен 

еко клас в дни със замърсяване. 

По мое предложение е на финала 

приемането на нов стикер от 

техническия преглед, който ще 

съдържа данни за реалното със-

тояние на автомобила по отно-

шение на еко категорията. Този 

нов стикер е с чип, който може 

да бъде засичан от нашите каме-

ри, така че ще имаме ефективен 

контрол.

Друга много важна мярка – 

намаляване на отоплението на 

твърдо гориво – 2019 г. защи-

тихме 60 млн. лв. за подмяна на 

старите печки на 1/3 от дома-

кинствата в София, които се 

отопляват по този начин. Вече 

се събират заявленията по една 

от програмите. Планираме над 

6,5 млн. тази година за монти-

ране на филтри и замяна на пър-

вите печки. Разработихме наша 

собствена програма за поста-

вяне на 2000 филтъра в „Красна 

поляна“ и „Слатина“. Досега са 

монтирани около 100 и за година 

само от тях ще се спестяват 1,5 

тона фини прахови частици в ат-

мосферата, и то в най-тежките 

райони.

Много важна мярка е извърш-

ването на миене – всяка година 

от последните 3 увеличаваме 

средствата за миене, като дори 

и в зимните месеци възлагаме 

такова на основни улици и буле-

варди, когато температурите го 

позволяват. През 2020 г. залага-

ме 8,4 млн. лв. за миене на глав-

ни булеварди и квартални улици, 

като го увеличаваме с 56% и 

включваме още квартални улици. 

Със 7% повече ще е и машинното 

метене.

Озеленяването на града заед-

но с обновяването и възстановя-

ването на парковете има голямо 

дългосрочно значение за екологи-

ята и чистотата в столицата. 

Парковете, по които ще рабо-

тим тази година, са довършване 

на Западен парк и изграждане на 

вход към район „Люлин“, Северен 

парк към жк „Свобода“, парк „Заи-

мов“, парк „Дружба“, реконструк-

ция на градинката „Св. Георги“, 

възстановяване на нови части 

от Борисовата градина. Общо 

37,6 млн. лв. са директните ка-

питалови инвестиции в екология 

– озеленяване, рекултивация на 

стари депа, управление на от-

падъците. Започваме и проекти-

рането на парк „Кукуряк“ в „Овча 

купел“, парк „Въртопо“, парк „Ло-

зенец“ и Зеления ринг – от „Из-

ток” до „Слатина” по старата жп 

линия.

В ежедневната ни работа за 

качеството на въздуха извърш-

ваме проверки за източници на 

замърсяване от строителни и 

търговски обекти, както и за 

нерегламентирано горене на 

отпадъци. Само от началото на 

януари екипи на Столичния ин-

спекторат са направили над 270 

проверки и са съставили над 40 

акта и глоби. Повечето са за не-

почистена техника на строител-

ни обекти и за горене на стари 

мебели. 

Споменахте, че метрото е 
сред големите екологични про-
екти, които се реализират в 
последните години. Как върви 
изпълнението към момента и 
кога очаквате да бъде въведена 
в експлоатация третата линия 
на подземната железница?

Метрото е най-големият 

транспортен и екологичен про-

ект и тази година е пускането на 

третата линия. Първият етап, 

който ще въведем в експлоата-

ция, е 4 км от „Красно село“ до 

„Одеон“, където се извършват 

тестовете на системите и 

влаковете. След това ще бъде 

пуснато движението по другите 

4 км – до „Подуяне“. През 2020 г. 

ще завършим и строителството 

на участъка през „Овча купел“ до 

СОП. И за него процедурата е съ-

щата, след като приключат тес-

товете на системите и автома-

тиката – пускаме движението. 

Все още няма да се ангажирам с 

конкретни дати - „Сименс“ пра-

вят тестовете на системите и 

съм казала да няма никакви ком-

промиси. Третата линия е послед-

но поколение като автоматика, 

знаете, че на нея се изграждат 

и предпазни стъклени огради на 

пероните и влаковете спират на 

точно определени места. Всичко 

това се прави за безопасността 

на пътниците.

В бюджета сме заложили и 

средства за въвеждането в екс-

плоатация на третата линия 

на метрото и за допълнителни 

километри пробег на градските 

автобуси, така че да осигурим 

довеждащия транспорт от квар-

талите, който е една от новите 

ключови задачи. Неговата цел е 

да привлече повече хора, които да 

използват градския транспорт, 

и по-голямо удобство и бързина. 

Затова закупуваме 82 нови елек-

тробуса, като 52 от тях са за 

довеждащи линии.

Общо 213 млн. лв. ще вложим 

в транспорта тази година. В тях 

влизат третата линия на метро-

то и осигуряването на още нови 

тролеи, трамваи и електрически 

автобуси. Голяма част от тези 

пари са безвъзмездни средства, 

които защитихме като част от 

програмата ни за подобряване на 

качеството на въздуха.

Общинските транспортни 

дружества имат задача да завър-

шат процедурите за закупуване 

на 38 трамвая, 30 тролея и 82 

електробуса. 

В края на програмен период 
2014 - 2020 сме. На какъв етап 
са проектите с европейско фи-
нансиране и предстои ли стар-
тирането на някои, по които 
общината е бенефициент на 
европейски средства?

В настоящия период рабо-

тим по 29 проекта по оператив-

ни програми, от които 24 са в 

процес на изпълнение, а 5 са при-

ключили. Имаме и 19 проекта по 

Общностни програми, от които 

7 завършени, 12 – се реализират. 

В процес на изпълнение е ре-

конструкцията на 26 училища и 

детски градини на територията 

на Столичната община. Работим 

за осигуряване на инфраструкту-

ра за създаване на 7 нови социални 

услуги. Продължава дейността по 

възстановяване на Западния парк 

и обновяване на публични прос-

транства от централна градска 

част. Много важен проект е Ин-

тегрираният столичен градски 

транспорт – по него ще започ-

не работа за реконструкция на 

трамвайното трасе на бул. „Цар 

Борис III“. Миналата година на 

практика приключи рехабилита-

цията на ул. „Каменоделска“, коя-

то също е част от проекта. В 

момента тече доставката на 13 

нови трамвая, като първите два 

вече са в София. 

Стартирахме проекта „Про-

грама за подобряване на качест-

вото на атмосферния въздух на 

територията на Столична общи-

на за периода 2021 – 2026“. Това 

е третата програма за качество 

на атмосферния въздух и трябва 

да е готова до края на 2020 г. 

Подали сме още няколко про-

ектни предложения. Едното е 

свързано с обновяване и изграж-

дане на социално заведение - 

Център за временно настаняване 

„Света София” в район „Илинден”. 

Другият много важен проект е 

за рехабилитация на части от 

Борисовата градина – езерото с 

лилиите, нови алеи и осветление. 

Подготвя се и подаването на за-

явления за реновиране на театър 

„София“ и общинския културен ин-

ститут „Средец“ (бившата „Ли-

ляна Димитрова“). 

Заедно с главния архитект 
внесохте предложения за про-
мени в ЗОП и  ЗУЗСО. Може ли 
да разкажете какви са измене-
нията и какви очаквате да са 
резултатите от тях?

Едно от първите неща, кои-

то направих след избирането ми 

за новия мандат, беше внасяне-

то на предложения за измене-

ния в Закона за устройството 

на територията (ЗУТ) в МРРБ. 

Разработихме ги заедно с глав-

ния архитект с цел да се спрат 

възможностите за заобикаляне-

то на изискванията за жилищ-

ни сгради, като се представят 

като общежития, апартхотели 

или здания с ателиета. С про-

мяната се цели да се спазват 

правилата за отстояние, раз-

положение на апартаментите, 

осигуряване на повече места 

за паркиране. Така гаранти-

раме паркоместата в новите 

сгради. С отмяна на понятието 

„ателие“ ще се премахне въз-

можността за изграждане на 

жилищни сгради в имоти, пред-

назначени за обществено стро-

ителство. В момента група в 

МРРБ работи по конкретните 

текстове, които да предложим 

на парламента.

Предстои Столичният общин-

ски съвет да приеме визията за 

развитие на София с хоризонт 

2050 г., която да залегне в проек-

та за изработване на изменение 

на Общия устройствен план на 

града. 

Знаете, че през 2017 г. по 

моя инициатива и на главния ар-

хитект на София бяха приети 

изменения, с които се въведоха 

ограничения във височината на 

сградите в различните зони и в 

такива, в които липсваха горни 

граници. Беше дадена възмож-

ност за защита на междуб-

локовите пространства чрез 

изработване на подробни ус-

тройствени планове и измест-

ване на застрояването по пери-

ферията на кварталите. 

Как ще продължи работата 
Ви с КСБ?

Разчитам на активното учас-

тие на Камарата на строители-

те като браншова организация 

да ни подкрепи в предложенията 

за законодателни промени за въ-

веждане на повече ред и контрол 

в строителството. В момента 

сме ангажирани с този трети 

пакет от законодателни изме-

нения, с които искаме работещ 

механизъм, така че проектанти, 

строителни и надзорни фирми да 

носят и професионална отговор-

ност при некачествена работа. 

Очаквам да продължим и съв-

местните ни инициативи като 

организирането на традицион-

ната годишна изложба с реали-

зирани проекти в града, с която 

представяме развитието и про-

мяната на София.

В началото на новата годи-
на какво ще пожелаете на чи-
тателите на „Строител” и на 
себе си? 

Да сме здрави и да действа-

ме като съмишленици в работа-

та за развитие на София като 

модерен европейски град. 
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Ренета Николова

Четвъртата от по-

редицата работни срещи 

на Камарата на строите-

лите в България (КСБ) с 

браншовите организации 

от сектор „Строител-

ство“, които провежда от 

началото на годината, бе 

със Съюза на архитекти-

те в България (САБ). Тя 

се състоя в Централния 

дом на архитекта. От 

страна на Камарата на 

събитието присъстваха 

инж. Илиян Терзиев, пред-

седател на Управителния 

съвет (УС), изп. директор 

на КСБ Валентин Николов 

и Ренета Николова, про-

курист и гл. редактор на 

вестник „Строител“. САБ 

беше представен от проф. 

д-р арх. Тодор Булев, пред-

седател на УС, и арх. Ваня 

Фурнаджиева, главен се-

кретар на Съюза.

В началото на сре-

щата инж. Илиян Терзиев 

пожела на проф. д-р арх. 

Тодор Булев успешна 2020 

година за Съюза на архи-

тектите и благодари за 

доброто партньорство 

между двете организации. 

„Наша задача е да покажем 

на обществото, че можем 

да работим заедно, защо-

то само обединени ще ус-

пеем да постигнем целите 

си“, заяви инж. Терзиев и 

информира проф. Булев за 

стартиралата инициати-

ва на КСБ да се срещне с 

всички браншови организа-

ции от сектора. 

„Много са нещата, кои-

то можем да направим за 

хората. Нека да работим 

там, където имаме еди-

номислие, за да намерим 

начина, по който да ги ре-

ализираме“, каза още пред-

седателят на УС на КСБ. 

Според инж. Терзиев 

обща сфера на действие би 
могла да е дигитализация-
та на бранша. 

За него това е посо-

ката, в която трябва да 

се наблегне най-много, 

особено чрез обучения на 

фирмите. „Много стра-

ни в Европа вече активно 

изпълняват дейността си 

с новите технологии. Не 

бива да изоставаме в тази 

сфера, защото това ще се 

отрази на конкурентоспо-

собността на български-

те фирми“, подчерта още 

той. 

Проф. д-р арх. Тодор Бу-

лев заяви, че би бил изклю-

чително доволен, ако всич-

ки заинтересовани страни 

успеят да седнат на една 

маса и намерят общ език 

въпреки някои различия в 

позициите. „Лично аз се 

надявам на създаването 

на една експертна група, 

в която да има представи-

тели на всички браншови 

организации, работещи в 

сектора. Ние имаме сходни 

цели и сега е моментът за 

действие“, подчерта пред-

седателят на УС на САБ. 

Той допълни, че е изключи-

телно важно отговорно-

стите в целия строител-

но-инвестиционен процес 

да бъдат регламентирани 

така, че да се гарантира 

наистина качествен про-

дукт. „Всички сме в една 

лодка. Затова е необхо-

димо да видим кой ще е на 

греблата, на платната, на 

руля, за да се движи както 

трябва и да не потъне“, 

каза още той.

Проф. д-р арх. Тодор Бу-

лев предложи да бъдат 

набелязани най-наболелите 
теми в бранша и в средата 
на февруари те да бъдат 
обсъдени 

заедно от КСБ, САБ, 

КАБ, КИИП, КИГ, БААИК и 

други, ангажирани в про-

цеса страни, които биха 

проявили интерес. „Важно 

е експертната група да се 

захване веднага с работа-

та. Хубаво е да се направи 

и пътна карта на казусите 

за решаване, както и да се 

потърсят добри практики 

от чужбина, които можем 

да използваме“, сподели 

още архитектът.

Изп. директор на КСБ 

Валентин Николов каза на 

свой ред, че е възможно 

към бъдещата работна 

група да бъдат покане-

ни и представители на 

Столичната община, ЧЕЗ, 

„Софийска вода“ АД, кои-

то също имат отношение 

към строително-инвести-

ционния процес. „Важно 

е да работим в синхрон и 

да покажем на държавата, 

че искаме да съдействаме 

максимално да се оправят 

проблемите“, подчерта 

Валентин Николов.

Той информира, че ще 

бъде подписан меморандум 

за сътрудничество между 

Камарата на строители-

те в България и Камарата 

на инженерите в инвести-

ционното проектиране, 

като предложи такъв да 

се изготви и със Съюза на 

архитектите. „Може би 

това ще е първата крачка, 

с която ще изразим писме-

но взаимното си съгласие 

и намерения за съвместна 

работа. След това вече 

може да направим и общ 

документ с всички заин-

тересовани за промяната 

и урегулирането на законо-

дателството в инвести-

ционния процес“, акценти-

ра изп. директор на КСБ. 

По време на работната 

среща 

беше засегната и темата 
за инженеринга. 

„Есента се получи едно 

леко припламване между 

нашите структури. Тога-

ва решихме, че е излишно 

да влизаме в спорове. Ста-

новището на всички в Ка-

марата на строителите 

беше, че ние много добре 

работим с архитектите. 

Ако има проблеми, те са 

субективни, индивидуал-

ни и ние в никакъв случай 

няма да позволим КСБ да 

бъде въвлечена в публични 

спорове за това дали има 

място инженерингът“, по-

сочи Валентин Николов. 

Проф. д-р арх. Тодор 

Булев заяви, че той още в 

края на миналата година 

е споделил мнение, че по 

темата не трябва да се 

подхожда с крайности и 

генерализиране. 

„Това наистина беше 

един много излишен спор. 

Необходимо е да се мисли 

трезво по този въпрос“, 

коментира инж. Илиян 

Терзиев и добави, че не е 

вярно, че инженерингът за-

страшава работата на ар-

хитекта за даден обект. 

„Аз смятам, че когато ар-

хитект и строител се съ-

берат и те са професиона-

листи, могат да направят 

чудеса“, завърши председа-

телят на УС на КСБ.

Снимки авторът

„Нека да поставим на заден план нещата, които ни разделят, и да се обединим около           
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Ренета Николова

Камарата на строителите 

в България (КСБ) и Камарата на 

инженерите по геодезия (КИГ) 

ще работят заедно за промяна 

на законодателството, каса-

ещо сектор „Строителство”. 

Законът за устройство на 

територията (ЗУТ) ще е сред 

основните нормативни акто-

ве, които ще са във фокуса на 

двете камари. Това стана ясно 

по време на среща между изп. 

директор на КСБ Валентин Ни-

колов и председателя на УС на 

КИГ инж. Златан Златанов, на 

която бяха обсъдени актуални 

проблеми пред браншовите ор-

ганизации в сектор „Строител-

ство”. Тя се проведе в сградата 

на КСБ, като на нея присъства и 

прокуристът и главен редактор 

на вестник „Строител” Ренета 

Николова. 

„Всички камари сме поста-

вени в едно положение, а сме 

разединени. Трябва да седнем 

на една маса, да се разберем 

помежду си и да загърбим разли-

чията. Необходимо е да се кон-

центрираме върху това, което 

ни обединява в инвестиционния 

процес. Важно е да предприемем 

действия, с които да покажем 

на законодателната и изпъл-

нителната власт проблемите, 

и заедно да настояваме да се 

предприемат изменения на нор-

мативната база”, каза Вален-

тин Николов. 

Инж. Златан Златанов за-

позна изп. директор на КСБ с 

подготвяните от КИГ предло-

жения за промени в Закона за 

кадастъра и имотния регистър, 

в ЗУТ и в Закона за геодезията 

и картографията. От думите 

му стана ясно, че организа-

цията на геодезистите търси 

подкрепа за своите проекти 

от Агенцията по геодезия, кар-

тография и кадастър (АГКК), за 

да може те да бъдат внесени в 

Министерството на регионал-

ното развитие и благоустрой-

ството. „Ние нямаме право 

сами на подобна законодателна 

инициатива, затова търсим съ-

действие от АГКК. Агенцията 

може да предложи на МРРБ да 

внесе изменения в норматив-

ната уредба, които касаят ге-

одезистите”, обясни още инж. 

Златанов. 

Валентин Николов припом-

ни дейността на КСБ отпреди 

6 години. Той обясни, че тога-

ва са преведени на български 

немските закони, които касаят 

строителния бранш. Създаде-

на е и работна група, която е 

подготвила три законопроекта, 

с които ЗУТ да бъде разделен. 

„Сега проведохме срещи с дру-

гите организации от сектор 

„Строителство”. Оказва се, че 

всички са готови да работим 

заедно за изменение на норма-

тивната база. Ние сме най-го-

лямата камара в бранша. Готови 

сме логистично да подпомогнем 

процеса, като отново ще дадем 

водещата роля на представи-

телите на архитектите”, заяви 

Валентин Николов. 

Инж. Златанов изрази го-

товност КИГ също да се включи 

в дейността по подготовка на 

предложенията за законодател-

ни промени, свързани със ЗУТ. 

Изп. директор на КСБ обясни, че 

Камарата на строителите ще 

подпише споразумение с Кама-

рата на инженерите в инвести-

ционното проектиране (КИИП), 

предстои такъв документ да 

бъде парафиран и със Съюза на 

архитектите в България (САБ). 

„Готови сме да подпишем дву-

странни споразумения с всички 

организации от отрасъла. Пла-

нираме да проведем обща среща 

на КСБ, КАБ, КИИП, КИГ, БААИК 

през февруари.

 Ще сформираме работна 

група, която да предложи про-

мени в нормативната база, за 

да можем да ги представим на 

законодателната власт. Ние 

имаме и друго мощно сред-

ство за въздействие – това е 

нашият вестник „Строител”. 

Изданието достига не само до 

всички строители, но и до по-

солства, министерства, аген-

ции, областни и местни власти. 

Използвайте го, представете 

проблемите, които срещате 

във Вашата дейност. Нашият 

информационен орган се чете. 

А това е специализирана медия, 

която представя проблемати-

ката, която вълнува както нас, 

така и отговорните институ-

ции”, посочи още Валентин Ни-

колов. 

Председателят на КИГ под-

черта, че ръководената от него 

организация е готова да си съ-

трудничи с КСБ. „Ако не опита-

ме да работим заедно, със си-

гурност ситуацията няма да се 

промени”, каза още инж. Златан 

Златанов. 

Инж. Златанов, за първи път гостувате в офиса на КСБ, 
какво е впечатлението Ви от срещата, която проведохте 
с изп. директор на Камарата на строителите в България 
(КСБ)?

Първо бих искал да благодаря на КСБ за поканата. Според 

мен това е много удачна инициатива – всички камари, които 

по някакъв начин сме свързани със строително-инвестицион-

ния процес, да направим нещо общо. Идеята е чудесна и ако 

успеем да работим заедно, би следвало да използваме тази 

възможност и да вървим напред.

Набелязахте ли някакви конкретни действия за парт-
ньорство на двете камари?

Като първа среща тя беше по-скоро опознавателна и не 

сме навлизали в конкретика, но набелязахме много теми, по 

които можем да си партнираме. Всички работим по ЗУТ – ис-

каме или не искаме. В сферата на геодезията има и допълни-

телни закони, които по един или друг начин са свързани със 

строителството. Строителният процес започва и свършва 

с геодезия – ние сме и в началото, и в края, а и по средата. 

Има проблеми на дневен ред, които могат да намерят своето 

решение. В тази връзка можем да работим заедно с КСБ и с 

другите организации, особено когато се касае за промени в 

законодателството. В интерес на истината в последните 

няколко месеца бяха направени някои законодателни изменения 

в положителна посока. Улесни се целият процес в кадастъра, 

облекчиха се услугите, свързани с него. В нашата сфера не-

щата вървят в добра посока.

Какъв е броят на геодезистите в България?
В КИГ членуват около 400 души, а съвсем грубо в страната 

са около 2 хиляди.

 

Има ли и във Вашата сфера проблем с кадрите, който е 
изключително тежък за строителния бранш?

Този проблем е налице в цялата държава. Аз не знам сфера, 

в която той да не съществува, и ние не правим изключение. 

За съжаление той е в резултат на грешки, които са допускани 

години наред, на действия, довели до разрушаването на едно 

образование, което беше добро.

Какво ще пожелаете на читателите на в. „Строител”?
Най-вече да са живи и здрави! Дай Боже, със съвместни 

усилия да направим така, че условията за работа на бранша 

да стават все по-добри. 

Снимки в. „Строител“

Инж. Златан Златанов, 
председател на УС на КИГ:

          общите ни цели“, заяви изп. директор на КСБ Валентин Николов
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BIM технологиите са бъдещето пред бранша у нас

Арх. Николай Баровски, председател на УС на Камарата на архитектите в България:

Емил Христов

Арх. Баровски, прове-
дохте среща с новия изп. 
директор на Камарата 
на строителите в Бъл-
гария (КСБ) Валентин 
Николов. Кои бяха основ-
ните теми, които диску-
тирахте?

Сред акцентите на 

срещата беше желанието 

ни да се възобновят с нова 

сила съвместните усилия 

на Камарата на архите-

ктите в България (КАБ) 

и на КСБ за подобряване 

на нормативната рамка, 

касаеща строително-ин-

вестиционния процес, от 

която зависи работата 

и на двете организации. 

Причината е, че има една 

изключителна динамика в 

сектора, много неща не-

прекъснато се променят. 

Например през последни-

те няколко години в Бъл-

гария навлиза активно 

дигитализацията. В край-

на сметка ние трябва да 

сме адекватни и да сме в 

крак с новите технологии. 

Благодарение на тях съм 

убеден, че доста по-лесно 

ще можем да решаваме 

натрупаните проблеми. 

Ако трябва да обоб-

щя, ние много обстойно 

обсъдихме възможност-

та да възобновим съ-

трудничеството си чрез 

създаването на работна 

група между различните 

браншови организации в 

сектор „Строителство“. 

В нея ще участват екс-

перти, основната задача 

на които ще е да разглеж-

дат ключови проблеми в 

нормативната уредба, 

да търсят решения и съ-

ответно те да бъдат 

предлагани на министер-

ствата и оттам на пра-

вителството и Народно-

то събрание. Според мен 

това е най-добрият начин 

за действие, защото ако 

покажем, че сме обедине-

ни, имаме по-голям шанс 

за положителен резултат.

Кои са най-належащи-
те теми, които трябва 
да бъдат обсъдени от 
тази съвместна работ-
на група?

Едно от нещата, кое-

то дойде като идея от Ка-

марата на строителите, 

е да се преразгледа още 

веднъж проектозаконът, 

целящ разделянето на 

Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). Раз-

работката бе направена 

по времето на функцио-

нирането на Министер-

ството на инвестицион-

ното проектиране, като 

тогава експертна група 

предложи създаването на 

три нови закона. Със съ-

действието на КСБ бяха 

преведени четири немски 

закона, за да се вземат 

добри практики, които 

могат да се приложат и 

у нас. Сега, като възоб-

новим съвместната си 

работа за подобряване на 

нормативната база, ще 

имаме основа, на която да 

стъпим. Най-важното е да 

видим кои от текстовете 

в ЗУТ може да се усъвър-

шенстват и по какъв на-

чин може да се предложат 

на законодателя. 

Също така предложих 

да се обърне сериозно 

внимание и на темата за 

дигитализацията. В този 

ред на мисли искам да 

споделя, че след послед-

ното Общо събрание на 

Камарата на архитекти-

те създадохме специална 

работна група, която об-

съжда определени концеп-

ции за нови технологии и 

по какъв начин те могат 

да бъдат използвани в 

сектора.

Много важно е наис-

тина всички от бранша 

– КСБ, КАБ, Камарата на 

инженерите в инвести-

ционното проектиране, 

Съюзът на архитектите 

в България, Камарата на 

инженерите по геодезия 

и всички други заинтере-

совани страни, да струк-

турират една бъдеща за-

конодателна рамка, която 

да е наистина издържана 

и подкрепена от всички. 

Вярвам, че участниците 

в сектор „Строителство“ 

заедно можем да израбо-

тим концепция за ново за-

конодателство или поне 

да набележим основни мо-

менти.

От съвсем скоро сте 
председател на Управи-
телния съвет на КАБ. 
Какви са приоритетите 
Ви за 2020 г.?

По време на 19-ото 

Общо събрание на КАБ 

в кк Боровец се гласува 

оставката на предишния 

председател на УС арх. 

Борислав Игнатов, който 

както знаете, стана об-

щински съветник. Колеги-

те избраха мен на негово 

място, като до този мо-

мент аз изпълнявах длъж-

ността зам.-председател 

на УС на КАБ с ресор „Ква-

лификация“. Аз ще довърша 

мандата, който е до нача-

лото на май. След това 

ще се проведат редовни-

те избори в Камарата за 

ново ръководство. 

Що се отнася до пла-

новете и приоритетите 

ми като председател през 

тази година, те до голяма 

степен бяха застъпени в 

рамките на разговора ми 

с изп. директор на КСБ 

Валентин Николов. Или за 

краткото време, с което 

разполагам, искам да бъ-

дат поставени основите 

на работни групи между 

КАБ и КСБ извън тази по 

ЗУТ, за която говорихме, 

които да разглеждат най-

важните и текущи въпро-

си, касаещи гилдията.

Във  всички  случаи 

като ръководител на ре-

сор „Квалификация“ ще 

настоявам да се обърне 

специално внимание на 

образованието. По вре-

ме на разговора ми с КСБ 

дискутирахме и възмож-

ността да създадем общ 

курс между архитекти и 

строители по някои важни 

и интересни теми. Нещо, 

което според мен ще е 

изключително полезно. По 

този начин ние можем да 

изграждаме свое ноу-хау.

Друга тема, залегна-

ла в моите приоритети 

и по която с Камарата 

на строителите имаме 

единомислие, е типиза-

цията на количествени 

сметки при изготвяне за 

проект. В КАБ в момента 

разработваме шаблони за 

съдържание и управление 

на архитектурни проекти, 

които се надявам да съ-

гласуваме и с КСБ. В край-

на сметка бих се радвал, 

ако успеем да създадем 

вътрешна поднорматив-

на база, където всички 

неща са съгласувани и 

вървят гладко, за да няма 

неразбирателство между 

различните участници в 

процеса.

А в дългосрочен план?
Задачите на Камарата 

на архитектите за по-не-

обозрим период са в някол-

ко изключително важни 

направления. Най-голямо-

то мое лично желание е да 

се опитаме да затвърдим 

мястото на българските 

архитекти на световния 

и европейски пазар, а не 

само на родния. Според 

мен това ще стане, ако 

развиваме дейността си 

и реализираме проектите 

в родината безпроблемно. 

Много е важно да не 

изоставаме от между-

народните тенденции. 

Независимо че сме мал-

ка държава, разполага-

ме с голям потенциал за 

развитие. И отново ще 

повдигна темата за ди-

гитализацията, която е 

една от сферите, в които 

имаме възможност да се 

превърнем във водещ фак-

тор. Смея да твърдя, че 

вече разполагаме с много 

добри експерти в тази 

област. Единственото, 

което все още нямаме, е 

достатъчно практичес-

ки опит. Причината е, че 

голяма част от колегия-

та работи предимно за 

Снимки в. „Строител“
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вътрешния пазар, който 

няма сериозни изисквания 

по отношение на цифрови-

зацията. 

Смело заставам зад 

думите си,  че ще мо-

жем да станем лидери в 

това направление, и то 

до няколко години. Като 

по-малки сме и по-гъвка-

ви и можем да използва-

ме и световния ноу-хау, 

и уменията на родните 

IT експерти. Нека не за-

бравяме, че България е на 

едно от водещите места 

в света за аутсорсване 

на софтуерни инженери, 

компютърни специали-

сти и IT технологии. На 

практика всички инова-

ции, които се правят или 

тепърва се доразвиват 

в сферата на строител-

ството, много често ид-

ват именно от български 

компании. Следователно 

ние имаме наистина вну-

шително технологическо 

преимущество. Моята го-

ляма мечта е софтуерът 

в сектор „Строителство“ 

да се прави именно от 

българи и да се използва 

от целия свят.

Големият потенциал 

в пълна сила важи и за 

строителите ни – като 

по-малки те много по-

лесно могат да станат 

високотехнологични. Тази 

трансформация би могла 

да се случи много бързо, 

ако заедно работим за 

благополучието на нашия 

бранш.

Кои са основните 
предизвикателства, с 
които Камарата на ар-
хитектите се сблъсква?

Те са наистина мно-

го. На първо място ще 

отбележа като такова 

приключването на този 

така динамичен настоящ 

мандат. Той беше белязан 

и с малко вътрешно напре-

жение около оттеглянето 

на бившия председател на 

УС. Това породи труднос-

ти, с които смятам, че 

успяхме да се справим. По-

следните две-три години 

КАБ отправи много силни 

стратегически послания, 

които бяха основно за про-

мяна на законодателната 

рамка и процеса, по който 

се случват нещата. Реал-

но това са темите, които 

обсъдихме с КСБ. В край-

на сметка тази динамика 

трябва да бъде финализи-

рана. 

Ключово е да не спрем 

тази активна работа 

и постигнато дотук, а 

да положим началото на 

едно устойчиво взаимо-

действие, при което с бъ-

дещите работни групи да 

се получи приемственост, 

така че да не се прекъсва 

процесът и да се налага 

след време той да започва 

отначало.

Вярвам, че колегите, 

които ще участват в ра-

ботните групи, наистина 

ще намерят общ език. Би 

било хубаво през май ман-

датът на новото ръковод-

ство на КАБ да започне с 

подготвени стратегии и 

от този момент те да се 

придвижват с една пред-

варително зададена ско-

рост.

Споменахте разделя-
нето на ЗУТ като важна 
тема, по която ще рабо-
тите с КСБ и други ор-
ганизации. Има ли според 
Вас вече нагласа да бъде 
разделен и подреден този 
нормативен акт?

Чисто технологично-

то разделяне на Закона за 

устройство на терито-

рията на две или три час-

ти е наистина една ши-

рока тема. По- важното е 

какви промени в регламен-

тите ще последват от 

това и какво ще влезе въ-

тре. Всички ние виждаме, 

че в настоящата схема на 

организация на цялостния 

процес нещо буксува, и то 

много зле.

Имаме едни фази на 

проектиране, които вече 

са неадекватни и не рабо-

тят. Все още продължава 

да става трудно упраж-

няването на авторския 

надзор по време на стро-

ителството и участието 

на проектантите в този 

процес въпреки опити-

те ни за регламентация. 

Съответно от страна 

на строителите има изи-

сквания към самата про-

ектна документация и 

други, които все още чис-

то законово не са добре 

формулирани и не могат 

да влязат успешно в про-

ектите. 

Заради това е хубаво, 

че черпим от опита на 

добрите работещи моде-

ли на Запад и се опитваме 

да го приложим при нас. 

Голяма част от тези идеи 

са премахването на една 

излишна фаза от проек-

тирането – технически 

проект и получаване на 

разрешение за строеж на 

идейна фаза или разшире-

на идейна фаза, дотолко-

ва доколкото да може да 

се направи оценка за съ-

ществените изисквания 

към сградите. В крайна 

сметка основната част 

от проектирането, която 

е технологичната, трябва 

да се случва паралелно по 

време на строителство-

то. По този начин ще 

работят едновременно и 

проектанти, и строители, 

ще са заедно на обекта и 

ще могат да обсъждат 

нещата и вярвам, че ще 

се получи един наистина 

много добър и качествен 

продукт. 

Съответно една част 

от контрола също ще вле-

зе във фазата на строи-

телството, но това ще 

гарантира реално качест-

вото на продукта, а не 

само на хартия, което се 

получава в момента спо-

ред записаните нормати-

ви в ЗУТ.

Също трябва да се 

отбележи, че и проце-

сите по влизане на нови 

технологии и стандарти 

променят в значителна 

степен и проектантския 

процес като организация. 

Очаквам в скоро време да 

се измени дори и процесът 

по изпълнение на строи-

телството с въвеждане 

на дигитални технологии. 

Това неминуемо ще дове-

де до необходимост от 

промяна в нормативната 

рамка, тъй като тя в мо-

мента е разписана адек-

ватно за начин, по който 

се работеше преди 20 г. 

Някой прави чертежи на 

ръка, внася ги в общината 

на хартия, след което те 

отиват на строежа. По 

този начин е организиран 

процесът. Много хубаво, 

но вече от 10 г. не се ра-

боти така. Акцентът на 

количеството работа в 

различните фази е про-

менен. Не се набляга вече 

толкова върху графичното 

представяне на чертежа. 

Всички тези малки 

подробности неминуе-

мо водят до отражение 

в нормативната рамка. 

Колкото по-рано зале-

гнат промените, толкова 

по-добре. Може да не е де-

тайлно, но във всички слу-

чаи да бъде съгласувано 

с посоката на развитие, 

в която отива сектор 

„Строителство“. 

Многократно каза-
хте, че темата за диги-
тализацията е актуал-
на за целия строителен 
бранш. Времето на ли-
нейните структури вече 
приключва и все повече 
строителни компании в 
чужбина използват BIM 
технологиите. Въвежда-
нето им е приоритет за 
КСБ. Можете ли да посо-
чите част от ползите за 
бранша?

BIM технологиите във 

всички случаи ще бъдат 

бъдещето пред бранша у 

нас. На Запад вече гово-

рят за следващ етап на 

развитието им, тоест 

те са ги надградили, а ние 

тук в България едва сега 

започваме да ги въвежда-

ме. В момента дори ще 

кажа, че топката е малко 

повече в строителите. 

Разбрах, че КСБ доста 

усилено започва да рабо-

тят в тази сфера. Пред-

стои да стиковаме начи-

на, по който ще се случи 

това нещо в България.

От страна на архите-

ктите вече има доста-

тъчно подготвени колеги, 

които могат да работят 

с дигитални технологии 

и да поставят наистина 

едно ново ниво на изпъл-

нение не само към възло-

жителя, а и към средата, 

която остава след нас 

чрез сградите.

Друга актуална тема, 
за която искам да Ви по-
питам, е инженерингът. 
Какво мислите за него?

Темата беше изклю-

чително конфликтна в 

края на миналата година. 

Според мен лично може би 

имаше малко неразбиране 

между нашите две органи-

зации в смисъла на това 

какво влагаме като инже-

неринг. 

Основният проблем, 

който Камарата на архи-

тектите вижда в инжене-

ринга, е при обществени 

поръчки, когато не може 

да се гарантира по ника-

къв начин качеството на 

архитектурния продукт и 

на крайния такъв. В този 

контекст, ако наистина 

се случат стъпките за 

промяна на законодател-

ството на всички тези 

неща, които говорихме с 

КСБ по време на работна-

та среща, то неминуемо 

ще се стигне до промяна 

в регламента на въпрос-

ния инженеринг и тръж-

ните процедури. Като си 

стиснем ръцете за нор-

мативната рамка на ин-

женеринга, бихме могли да 

дадем общо становище по 

Закона за обществените 

поръчки.

Основната идея, за 

която КАБ се бори, е – ин-

женеринг може да има и е 

логично да има, така как-

то се случва на Запад, но 

той да бъде след одобрен 

идеен проект. Когато са 

ясни основните параме-

три на сградата, тогава 

да може вече наистина 

с всички разработки, до-

работки, детайли, да се 

случи. 

Четете ли в. „Строи-
тел“ и имате ли планове 
за съвместни инициати-
ви?

Следя го с голям ин-

терес. По време на ра-

ботната срещата с КСБ 

имахме възможността 

да обсъдим евентуално 

представители на Кама-

рата на архитектите да 

гостуват на страниците 

на изданието. Така че ще 

предложа на колеги от 

КАБ веднъж месечно, ако 

има теми, които се преце-

ни, че са интересни както 

за архитекти, така и за 

строители, да се публику-

ват разширени материали 

на страниците на вест-

ник „Строител“. Мисля, 

че това ще бъде полезно 

за повишаване на квали-

фикацията на всички, а и 

за това да бъдем в крак с 

новите технологии.
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Ако правилото бъде одобрено, то ще 
започне да се прилага от 1 януари 2021 г.

Мирослав Еленков, 
Страсбург

В Европейския парла-

мент (ЕП) все повече рас-

те броят на застъпници-

те на идеята парите от 

еврофондовете да могат 

да бъдат блокирани, ако 

дадена страна членка не 

спазва принципа „върховен-

ството на закона“. Това 

стана ясно след комента-

ри относно Многогодиш-

ната финансова рамка 

(МФР) на ЕС за периода 

2021 - 2027 г. на евроде-

путати пред български 

журналисти в Страсбург 

на специален семинар, 

посветен на МФР. Съби-

тието се проведе в рам-

ките на януарската пле-

нарна сесия в ЕП, на която 

представител на вестник 

„Строител“ бе поканен да 

присъства. В събитието 

взеха участие евродепу-

татите от преговарящия 

екип по МФР на ЕП Ян Ол-

брихт (Европейска народ-

на партия), Хосе Мануел 

Фернандес (ЕНП), Марга-

рита Маркес (Прогресивен 

алианс на социалистите 

и демократите), Валери 

Хайер (Обнови Европа), 

Расмус Андресен (Зелени-

те/Европейски свободен 

алианс).

По време на разгово-

рите стана ясно, че ако 

бъде окончателно одобре-

но правилото за обвърз-

ване на върховенство на 

закона с парите от Брюк-

сел, то трябва да започне 

да се прилага от 1 януари 

2021 г. Според Ян Олбрихт 

и Маргарита Маркес 

към момента в Европарла-
мента има мнозинство по 
темата 

на ниво политически 

семейства. Маркес оба-

че изрично уточни, че до 

окончателното гласуване 

нищо не е сигурно, незави-

симо че големите партии 

вече са постигнали прин-

ципна договорка и едино-

душие. Причината е, че не 

може да се предвиди как 

биха гласували отделни 

евродепутати по нацио-

нални съображения. На въ-

прос, дали има опасност 

гласуването в Съвета на 

министрите да бъде про-

менено от страни като 

Полша и Унгария, които са 

против идеята, тя уточ-

ни, че това е малко веро-

ятно да стане. По думите 

Европейският парламент 

прие своята позиция по т.нар. 

Зелена сделка, която бе пред-

ставена от председателя на 

ЕК Урсула фон дер Лайен. Това 

стана по време на пленарната 

сесия в Страсбург. Резолюци-

ята получи 482 гласа „за“, 136 

гласа „против“ и 95 „въздържал 

се“. Евродепутатите привет-

стваха пакта и подкрепиха 

амбициозния устойчив план, 

който има за цел да преодолее 

недостига на инвестиции. Те 

обаче призоваха за адекватно 

финансиран Механизъм за спра-

ведлив преход (МСП).

Според приетата позиция 

парламентът настоява пред-

стоящият закон за климата 

да включва по-амбициозни 

цели за намаляването на вред-

ните емисии на ЕС за 2030 г. 

(55% през 2030 г. в сравнение 

с 1990 г., вместо „поне 50% към 

55%“, както бе първоначално 

предложено от Комисията). 

„ЕС трябва да приеме тези цели 

достатъчно време преди кон-

ференцията на ООН за климата 

през ноември“, подчератаха ев-

родепутатите. Те също искат 

междинна цел за 2040 г., за да 

се гарантира, че ЕС върви по 

пътя към достигането на неу-

тралност по отношението на 

климата през 2050 г.

За да се предотврати из-

местване на въглеродните еми-

сии (т.е. рискът компаниите да 

преместят производството си 

извън Европа поради политики-

те за намаляване на емисии-

те), породени от различията 

в амбициите по отношение на 

климата в световен мащаб, 

ЕП призовава за механизъм за 

корекция на въглеродните еми-

сии в границите, съвместими 

с правилата на СТО. Евродепу-

татите подчертават, че ще 

изменят всяко предложение за 

законодателство, за да съот-

ветства с приоритетите на 

Зелената сделка. По-високи 

цели за енергийна ефектив-

ност и възобновяема енергия, 

включително обвързващи на-

ционални цели за всяка държава 

членка за последното, както и 

преглед на други законодател-

ства на ЕС в областта на кли-

мата и енергетиката са необ-

ходими преди юни 2021 г., стана 

ясно от позицията на ЕП.

Председателят на Коми-

сията по околна среда на ЕП 

Паскал Канфен (Обнови Ев-

ропа) изтъкна, че сделката е 

приета с голямо мнозинство, и 

подчерта, че сега земеделието, 

търговията и икономическото 

управление, както и други обла-

сти на политиката трябва да 

се разглеждат и анализират в 

контекста на Зелената сделка.

Финансирането й трябва 

да върви със силна европейска 

социална програма. Около това 

становище се обединиха евро-

депутатите по време на деба-

тите за зелената икономика. 

Те са на мнение, че ЕК трябва 

да акутализира предложение-

то си по МФР и по-конкретно 

частта за финансирането на 

Зелената сделка. 

„Когато става въпрос за 

продължаващите преговори за 

следващата МФР, ние привет-

стваме предложението да се 

предостави ново разпределение 

на Фонда за справедлив преход 

и бихме искали да подчертаем 

две послания. Първо, борбата 

срещу изменението на климата 

изисква по-голям общ бюджет. 

Предоставянето на приблизи-

телно 1 млрд. евро годишно е 

минимално изискване с оглед 

на общите допълнителни ин-

вестиционни нужди, определе-

ни от Комисията за постигане 

на текущите цели за климата 

и енергетиката за 2030 г.“, по-

сочиха от ЕП. Според евроде-

путатите позицията на Пар-

ламента относно следващата 

МФР осигурява адекватен от-

говор, като включва не само 

справедлив фонд за преход, но 

и защитава политиките на 

сближаване и селскостопански 

дейности и подсилва пакети-

те за изследвания и иновации, 

инвестиции, инфраструктура, 

околна среда и биоразнообра-

зие, наред с другото – и всич-

ки програми, които дават своя 

принос за борба с климатични-

те промени.

„Ако не действаме сега по 

отношение на прехода към зе-

лена икономика, последиците 

за човечеството ще са ката-

строфални“, заяви зам.-предсе-

дателят на ЕК Франс Тимер-

манс по време на дебатите. 

Според него ЕК вече работи по 

предложения за Зеления пакт 

и Фонда за справедлив преход. 

„Ще са необходими повече уси-

лия, но това е първата крачка в 

правилната посока“, смята още 

зам.-председателят. „През ид-

ните месеци ще се концентри-

раме по-активно за постигане 

на целта ни“, увери той. 

Евродепутатите са ка-

тегорични, че инвестициите 

за преквалифициране и пови-

шаване на квалификацията 

на работниците, за достойни 

условия на труд и справедли-

ви заплати са основните еле-

менти в борбата срещу нера-

венството и изключването. 

Парламентаристите поискаха 

ЕК да представи Европейския 

стълб на социалните права с 

конкретни предложения.

Изчисленията на ЕК по от-

ношение на Плана за устойчиви 

инвестиции и Пътната карта 

за Социална Европа показват, 

че тези инициативи ще имат 

умерено положително въз-

действие по отношение на ико-

номиката на общността.

Снимки ЕП и авторът
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й те не биха рискували да 

блокират гласуването на 

Многогодишната финансо-

ва рамка, от която е част 

и това предложение.

„Все пак позицията 

на тези държави не може 

да бъде пренебрегната, 

защото е нужно пълно 

единодушие“, поясни Ян 

Олбрихт, който е и съдок-

ладчик за МФР. Към про-

тивниците на идеята за 

обвързването на финанси-

рането с върховенството 

на закона са и Малта и 

Румъния.

Олбрихт поясни, че 

МСП е ключов инструмент, 

гарантиращ, че преходът към 

неутрална по отношение на кли-

мата икономика се осъществява 

по справедлив начин, за да няма 

изоставени. Въпреки че всички 

региони ще се нуждаят от фи-

нансиране и че това е предви-

дено в Плана за инвестиции на 

европейския Зелен пакт, Меха-

низмът ще предоставя целева 

подкрепа за мобилизирането на 

най-малко 100 млрд. евро за пе-

риода 2021—2027 г. в най-засег-

натите региони, за да се смек-

чат социално-икономическите 

последици от прехода. МСП ще 

генерира необходимите инвес-

тиции в подкрепа на работници-

те и общностите, които разчи-

тат на веригата за създаване 

на стойност, свързана с изко-

паемите горива. Той ще допъл-

ни съществения принос от бю-

джета на ЕС, предоставян чрез 

всички пряко свързани с прехода 

инструменти. 

МСП ще има три основни из-

точника на финансиране:

1) Фонд за справедлив преход, 

който ще получи средства 

от ЕС в размер на 7,5 млрд. евро 

в допълнение към предложение-

то на Комисията за следващия 

дългосрочен бюджет на ЕС. За 

да се възползват от своя дял 

от Фонда, държавите членки в 

диалог с Комисията ще трябва 

да определят допустимите те-

ритории чрез специални тери-

ториални планове за справедлив 

преход. Те освен това ще тряб-

ва да се ангажират да доприна-

сят за всяко евро от Фонда за 

справедлив преход с едно евро 

от средствата от Европейския 

фонд за регионално развитие 

и Европейския социален фонд 

плюс, както и да предоставят 

допълнителни национални ресур-

си. По този начин ще се осигури 

финансиране в размер между 30 

и 50 млрд. евро, което ще моби-

лизира още инвестиции.

2) Специална схема за спра-
ведлив преход в рамките на 
InvestEU

 за мобилизиране на инвести-

ции в размер до 45 млрд. евро. 

Целта на тази схема е да се 

привлекат частни вложения, 

включително в устойчива енер-

гия и транспорт, които да са 

от полза за тези региони и да 

помогнат на техните икономики 

да намерят нови източни-

ци на растеж.

3) Механизъм за отпу-
скане на заеми 

за публичния сектор 

от Европейската инвес-

тиционна банка, подкре-

пен от бюджета на ЕС, за 

мобилизиране на инвес-

тиции в размер на 25 – 30 

млрд. евро. Той ще служи 

за отпускането на заеми 

в публичния сектор, на-

пример за инвестиции в 

топлоснабдителни мре-

жи и саниране на сгради. 

Комисията ще представи 

законодателно предло-

жение за създаването му 

през март 2020 г. 

ако заради правилото в 
някоя членка на ЕС възник-
не опасност от спиране 
на европейските пари, то 
то ще случи при доказани 
нарушения, които ще се 
проверяват обстойно.

Съответно средства-

та от ЕС ще се замразят 

и поставят в резерв, дока-

то ситуацията се изясни. 

По думите на Ян Ол-

брихт най-важно е да се 

гарантира сигурността 

на бенефициентите на 

еврофондовете. „Идеята 

на механизма е крайните 

бенефициенти да са защи-

тени за времето, в което 

трансферът от ЕС към 

националните бюджети 

е замразен. Защото кой 

е отговорен за спазване-

то на върховенството на 

закона? Градове, предпри-

ятия, университети – не. 

Кой носи отговорност – 

правителствата. Ако те 

нарушават върховенство-

то на закона, ще е нужно 

да се подсигурят бенефи-

циентите. Защото те не 

са виновни. Затова прави-

телствата е необходимо 

да поемат отговорност-

та да платят всичко на 

крайните бенефициенти. 

Това ще бъде много труд-

но, тъй като трябва да 

се случи чрез националния 

бюджет“, обясни той.

Съдокладчикът  за 

МФР подчерта, че ЕП под-

крепя идеята, но с услови-

ето, че е важно оценката 

за нарушенията да бъде 

направена от група от 

експерти.

Евродепутатът Рас-

мус Андресен обяви, че 

въпросът за върховен-
ството на закона ще бъде 
решен в последната вечер 
на преговорите.

„Също  като  други 

партии ние не можем да 

действаме без механизъм 

за върховенството на за-

кона. Според мен това ще 

бъде най-големият кон-

фликт в края на прегово-

рите. Европарламентът 

и много държави членки 

имат ясна позиция, но ня-

колко не са съгласни“ , по-

сочи той.

Евродепутатите по-

сочиха още, че паричната 

санкция ще е алтерна-

тивна мярка на същест-

вуващата възможност за 

блокиране на правото на 

глас на държава членка в 

Съвета по член 7, ако има 

сериозни проблеми със 

съдебната си система. 

Подобна процедура обаче 

е доста тромава и бав-

на, затова се счита, че 

паричните санкции ще са 

по-ефективни. В този кон-

текст е важно да се при-

помни, че срещу Полша и 

Унгария вече е задейства-

на процедурата по чл. 7 от 

Договора за ЕС. 

Тепърва ще стане ясно 

какви ще са конкретните 

изисквания и критерии, 

нарушаването на които 

ще изисква спиране на па-

рите по дадена програма 

на ЕС.
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Савина Савова, кмет на столичния район „Възраждане“:

Георги Сотиров

Г-жо Савова, прие-
мете поздравления от 
в. „Строител“ за новия 
управленски мандат на 
Вас и Вашия екип. Жела-
ем Ви успех през 2020 г. и 
изпълнението на заложе-
ните приоритети! Парк 
„Възраждане“ ще играе ли 
основна роля в програма-
та Ви?

Строителството на 

този парк безспорно е 

сред най-важните обек-

ти, реализирани в послед-

но време на територията 

на района. Ще припомня, 

че още през 2014 - 2015 г. 

Общинското дружество 

„Спортна София“ направи 

цялостен ремонт и обно-

вяване на многофункцио-

налния спортен комплекс 

„Спортна София 2000“. В 

непосредствена близост 

до него, вече на терен 

от 75 дка, се намира парк 

„Възраждане“. През 2015 г. 

беше осъществен и първи-

ят му етап, който включва 

52 дка. Изпълниха се алеи, 

озеленяване, детска пло-

щадка, амфитеатър, сух 

фонтан, места за отдих, 

специално място, върху 

което може да се разполо-

жи циркова площадка, къ-

дето два пъти в годината 

ни гостува цирк „Балкан-

ски“, и други атракциони. 

Няма как да не сме гор-

ди, че след 40 години оч-

аквания на гражданите 

на мястото на руините 

на старите жп линии и 

прилежащите гарови съ-

оръжения открихме парк 

„Възраждане“. През 2019 г. 

завърши и разширението 

му с нови 25 дка. Върху 6 

дка там се изгради пър-

вият общински аквапарк 

в София. Той разполага 

със закрит басейн, СПА 

зона, място за отдих и 

пет открити басейна с 

водна пързалка. Те се за-

хранват с минерална вода 

от находището Баталова 

воденица, като самият из-

вор се намира до комплекс 

„Спортна София“. Наоколо 

има богато озеленяване, 

места за отдих и почивка. 

В аквапарка има и чешма с 

минерална вода.

Не бива да забравяме, 

че доскоро тези почти 100 

дка, намиращи се в бли-

зост до жк „Зона Б-5“, бяха 

част от промишлена зона 

със занемарени сгради на 

бивши експлоатацион-

ни дружества, т.е. това 

беше недостъпна и опас-

на територия, за която 

години наред общинското 

дружество „Софийски имо-

ти“ водеше съдебни дела 

за доказване на собстве-

ността. След приключване 

на споровете се пристъпи 

към подготовката на про-

ектите и постепенното 

оформяне на парковото 

пространство. За жители-

те на района този парк е 

изключително важен и те 

припознават територия-

та му като своя. В хубави-

те дни там е пълно с хора. 

Нещо повече, разнообраз-

ните съоръжения позволя-

ват занимания за цялото 

семейство – за активно 

спортуване, за отдих, за 

разходки. Парк „Възраж-

дане“ направи доста по-

качествена средата за 

живот и отдих в района, 

затова той беше и е един 

от основните приорите-

ти в моята дейност. Така 

и ще продължим да дейст-

ваме и да променяме към 

по-добро район „Възраж-

дане“.

Мога да споделя, че 

работим съвместно със 

Столичната община, със 

СОС и с общинските дру-

жества. Например през 

миналата година на 11 дка 

в „Зона Б-5“ реализирахме 

проект за цялостно обно-

вяване на междублоково 

пространство, като из-

градихме три детски пло-

щадки, спортен комплекс с 

многофункционално игри-

ще, площадка за фитнес, 

зона за разходки, кътове 

за отдих, място за извеж-

дане на домашни любимци, 

поставихме нова паркова 

мебел и осветление. След 

като приключи изпълне-

нието на проекта, с до-

броволческа инициатива 

засадихме над 40 японски 

вишни и кръстихме това 

пространство „Градината 

на Доброто“.

Наистина за мен и за 

моите колеги е голямо удо-

влетворение да виждаме 

как пространство, което 

само допреди няколко ме-

сеца беше изключително 

занемарено, сега е пре-

красно място, посещава 

се от стотици наши съ-

граждани, при това не 

само от нашия район. Де-

цата играят на различни-

те площадки, младежите 

тренират на многофунк-

ционалното спортно игри-

ще – баскетбол, волейбол, 

футбол. Удовлетворена 

съм, че всичко, което е на-

правено, си е заслужавало 

усилията, защото явно 

хората са имали нужда от 

него.

Какво ново строител-
ство предстои да се из-
пълни?

Всеки от районите в 

нашата столица си има 

специфика. Характерното 

за „Възраждане“ е това, 

че той попада в централ-

ната зона, която включва 

и историческата стара 

част на София. На наша 

територия са ситуирани 

и няколко жилищни ком-

плекса – „Зона Б-5“, „Зона 

Б-18“, „Зона Б-19“ и др. В 

централната градска 

част има много еднофа-

милни сгради, голяма част 

от които – 197 на брой, са 

паметници на културата. 

Съхраняването на култур-

но-историческото наслед-

ство е един от приорите-

тите в работата, защото 

е ключово за цялостния 

облик на столицата, кой-

то ние трябва да запазим 

за поколенията.

В същото време по 

приетия градоустрой-

ствен план в района се 

предвижда и сериозно 

строителство. Именно на 

наша територия ще бъде 

изграден и новият моде-

рен бизнес и администра-

тивен център на София. 

Логично е „Възраждане“ да 

се развива по този начин.

Трябва да кажа, че ра-

йонът ни в миналото е 

бил един от най-бедните 

и изостанали в столицата 

- „Ючбунар“. За това на-

помнят само много стари 

и изоставени къщи на от-

делни места, които в ника-

къв случай не се вписват в 

новата визия на „Възраж-

дане“, а и на София.

Какви са плановете 
за развитие на образо-
вателната инфраструк-
тура?

Имаме шест детски 

градини и девет общински 

училища, като наред с тях 

на територията ни функ-

ционират и девет читали-

ща. Изключително добре и 

в партньорство работим 

с всичките тези образова-

телни и дейни структури. 

През последните четири 

години стана обичай за 

празника на р-н „Възражда-

не“, който честваме около 

24 май, самодейни съста-

ви да представят свои 

програми, като в последно 

време това се случва в 

новия ни парк на открити 

сцени. На читалищата, 

като уникална българска 

културно-образователна 

институция и съхранява-

нето на традициите също 

е нещо, на което нашата 

администрация обръща 

подобаващо внимание.

Инвестициите в об-

разователната инфра-

структура и създаването 

на по-модерни условия в 

училищата са сред най-ва-

жните ни задачи. Ключов 

за целия район е ремонтът 

на плувния басейн и на 

физкултурния салон на из-

вестното столично 30 СУ 

„Братя Миладинови“. Тряб-

ва да кажа, че басейнът 

не е работил повече от 30 

години, ние подготвихме 

проект за неговото реал-

но възстановяване и сега 

с подкрепата на Столич-

ната община строител-

но-монтажните дейности 

трябва да приключат до 

края на февруари т.г.

След като завършим 

този обект, имаме про-

ект и очакваме финанси-

ране за цялостен ремонт 

на прилежащите площи в 

училището. Той включва 

изграждане на нови спорт-

ни площадки, на подходяща 

среда, която да отговаря 

на всички условия за едно 

модерно учебно заведение. 

Разбира се, базата на 30 

СУ ще може да се ползва 

и от другите училища в 

района.

Имаме и проект за раз-

ширяване на 119 ДГ „Дет-

Снимка авторът

Басейнът на 30 СУ „Братя Миладинови“ в процес на изграждане
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ска планета“ на ул. „Бре-

галница“. Там променихме 

предназначението на те-

рена, предвиден за жилищ-

но застрояване, водени 

от разбирането, че при-

оритет са преди всичко 

децата.

Спомена х  вече,  че 

имаме 197 паметника на 

културата, като две от 

нашите училища - 18 СУ 

„Уилям Гладстон“ и 46 ОУ 

„Константин Фотинов“, 

са сред тях. През послед-

ните години работихме 

изключително активно 

за реновиране на сгра-

дите на тези училища, а 

и на останалите от об-

щинската образовател-

на инфраструктура. През 

2019 г. извършихме ця-

лостен ремонт на подпо-

кривното пространство 

на 18-о училище и на Бъл-

гаро-японския център за 

образователен и културен 

обмен.

Имаме готов проект 

за разширение на 91 НЕГ 

„Проф. Константин Гълъ-

бов“ с два нови корпуса. 

Единият е с 12 класни 

стаи, а другият предвиж-

да изграждане на физкул-

турен салон, различни зали 

за провеждане на учебния 

процес, изключително съ-

образен с най-модерните 

изисквания за образова-

нието и възпитанието на 

учениците от елитното 

столично училище. Всич-

ко това е сред основните 

приоритети на нашата 

администрация и се на-

дявам в близко бъдеще 

проектът също да наме-

ри адекватно финансира-

не - такова, каквото НЕГ 

наистина заслужава. За 

отбелязване е, че ще бъ-

дат изградени спортни съ-

оръжения и на покрива на 

един от корпусите, което 

е иновативна идея.

Едни от най-много-
людните места за сто-
личани – пазарите, също 
имат нова визия.

Както споменах, рабо-

тим активно, в партньор-

ство и в диалог със СО, 

със СОС и с общинските 

дружества, като прила-

гаме комплексен подход. 

По тази начин съумяхме 

да дадем различна и мно-

го по-привлекателна визия 

на едни от най-любимите 

места за столичани и гос-

тите на София – Женския 

пазар и пазара „Димитър 

Петков“. Столичната об-

щина инвестира в обновя-

ването на двата обекта и 

сега те в голяма степен 

приличат на тържища в 

някои от големите евро-

пейски градове. Цялостно-

то променяне на тази цен-

трална градска 

част има сми-

съл, ако съхрани 

и елементи от 

историческата 

характеристи-

ка на околното 

пространство. 

Това се получи. 

Даже успяхме 

паралелно с ос-

новния ремонт на пазари-

те да обновим и улиците 

към тях, да направим и по-

добаваща организация на 

пътното движение, за да 

може целият район наоколо 

да стане приветлив и мо-

дерен, съответстващ на 

нашите разбирания за кра-

сивото и функционалното.

Успоредно започнахме 

и още по-активна работа 

със собствениците на 

сгради паметници на кул-

турата. Нашата идея е по 

целия фронт на ул. „Сте-

фан Стамболов“, където 

е разположен Женският 

пазар, да мотивираме хо-

рата да обновят не само 

фасадите, а и сградите 

от нашето минало. През 

2015 г. столичният кмет 

Йорданка Фандъкова под-

писа Меморандум за съ-

трудничество с кв. „Льо 

Маре“ на Париж. Той се 

намира в 3-ти арондис-

ман и е сред най-древни-

те квартали на френския 

град, в който са живе-

ли много известни лич-

ности, като например 

Виктор Юго и кардинал 

Ришельо. След подписва-

нето започнахме изклю-

чително активна работа 

по възстановяването на 

знакови за „Възраждане“ 

сгради заедно с френски-

те експерти. Успяхме да 

реализираме няколко про-

екта, финансирани от 

Програма „Европа“ на СО. 

Най-важното, което въз-

приехме от опита на чуж-

дите експерти, е, че от 

съществено значение е 

активната съвместна ра-

бота със собствениците 

на имотите. Направихме 

социологическо изслед-

ване за техните нагласи, 

както и на тези на наема-

телите или ползвателите 

на къщите паметници на 

културата, изследвахме и 

състоянието на сградния 

фонд и на вътрешноквар-

талните пространства. 

На базата на всичко това 

стана ясно, че най-голе-

мият проблем, който соб-

ствениците срещат, е 

финансирането на скъпия 

и професионален от архи-

тектурно-исторически и 

строителен аспект ре-

монт, както и от сложни-

те консервационни и рес-

таврационни дейности. 

Това наложи и разпореж-

дането на кмета Фандъ-

кова да се изработи план 

за работа за опазване на 

това културно наслед-

ство. За първи път в на-

шата страна вече имаме 

такава програма, която 

пилотно стартира в Со-

фия. На конкурсен прин-

цип Програма „Културно 

наследство“ осигурява 

на собственици безвъз-

мездно финансиране на 

проект за реставрация, 

консервация и обновяване 

на сгради паметници на 

културата, съгласуван с 

всички институции – до 

етап разрешение за стро-

еж. Собствениците имат 

ангажимент до 3 г. да 

започнат строителните 

дейности.

Какво свърши адми-
нистрацията по Нацио-
налната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради? В допъл-
нение бихте ли комен-
тирали и реализацията 
на Ваши идеи, свързани 
с реконструкцията на 
междублоковите прос-
транства.

Шест сгради от ра-

йона кандидатстваха по 

Националната програма и 

бяха одобрени. В момента 

са в процедура по избор на 

изпълнител на строител-

но-монтажните работи.

През миналата го-

дина приключихме три 

проекта на районната 

администрация за обновя-

ване на междублоковите 

пространства. Едното, 

вече го споменах - на 11 

дка в „Зона Б 5“, опреде-

лено е добър пример за 

комплексно решаване на 

нуждите на хората, кои-

то живеят там. В края на 

2019 г. завършихме подоб-

но обновяване и в кв. „Зона 

Б 19“ на 3 дка. Оформихме 

детска площадка, зона за 

спортуване, хубави алеи 

и адекватно озеленява-

не. Нашето разбиране е, 

че междублоковите прос-

транства са изключител-

но важни за живеещите 

там. 

Сега на дневен ред са 

проекти за кв. „Зона Б-5“, 

„Зона Б-18“ и за някои дру-

ги терени във „Възражда-

не“. В „Зона Б-18“ за те-

рен за паркинг общинска 

собственост направих 

предложение до Центъра 

за градска мобилност да 

инвестира в обновяване 

на настилките и създава-

не на едно удобно и добро 

място за паркиране.

Имаме и проекти за ре-

новиране на други паркинги 

на територията на целия 

район, както и за обосо-

бяване на нови терени за 

паркинги. На два от наши-

те парцели по съществу-

ващия градоустройствен 

план се предвижда стро-

ителство на жилищни 

сгради. Ще инициираме 

промяна на плана, за да 

може там да се построят 

подземни/надземни гаражи 

съобразно инвестиционни-

те възможности и архи-

тектурно-строителните 

изисквания на терените.

Можем да свържем 
една от най-красивите 
улици на столицата – 
„Пиротска“, която също 
е на Вашата терито-
рия, с религиозната то-
лерантност. В единия й 
край се вижда катедрал-
ният храм „Св. Неделя“ и 
джамията „Баня Баши“, 
в друг – римокатоличе-
ската катедрала „Св. 
Йосиф“ и Евангелската 
Петдесятна църква, а и 
Централната софийска 
синагога…

И не само те… Не е слу-

чайно и това, че зоната по 

протежението на ул. „Пи-

ротска“ сполучливо се нари-

ча „Зона на толерантност-

та“. Православният храм 

„Св. св. Кирил и Методий“, 

който граничи с Женския 

пазар и е един от първите 

храмове, построени в Со-

фия след края на Руско-тур-

ската освободителна война 

(1787 г.), Арменският дом, 

Румънската православна 

църква и всичките, които 

Вие споменавате, наистина 

са изградени на относител-

но малка територия. Това е 

едно богатство за нашия 

град и за район „Възражда-

не“ и същевременно голяма 

отговорност за всички ин-

ституции. Партньорство-

то и диалогът с тези веро-

изповедания са показателни 

за духа на времето, в което 

живеем, за развитието на 

един мултикултурен град 

и за превръщането на Со-

фия и район „Възраждане“ в 

атрактивна туристическа 

дестинация.

Местната власт е 

най-близо до хората, зато-

ва районният кмет тряб-

ва да изгражда доверие, да 

бъде достъпен за гражда-

ните, да си партнира с ин-

ституциите, да изпълнява 

обещанията си, да работи 

за хората.

Парк „Възраждане“

„Градината на Доброто“ - междублоково пространство в „Зона Б-5“ между бл. 15, 16 и 18
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Всеки в строителния бранш знае, че 

няма проект, който да не претърпява дина-

мични промени. От първоначалното упра-

вление на оферти до бюджетирането и про-

следяването на изпълнението на проекта, 

огромното количество информация е раз-

пръснато, управлява се трудно и постоянно 

има нужда от актуализация. Това довежда 

до по-ниска ефективност и затруднено 

контролиране на разходите. Възможно ли 

е софтуерна система за бизнес управление 

да разреши тези проблеми? Краткият от-

говор е:

Да, може, тя трябва да осигури гъвка-
ви инструменти и методи за управле-
ние на проектите в пълния им цикъл: 

от офериране, проектиране и изпълне-

ние до управление, за да позволи по-ефек-

тивно разпределение и организация на вре-

ме, оборудване, ресурси и служители.

Едно добро софтуерно решение за стро-

ителни компании води до по-добър финансов 

контрол - финансовите резултати се про-

следяват лесно, базирайки се на различни 

проекти, подпроекти, отдели и други. То 

трябва да позволи да улесните фактурира-

нето на проекти и да контролирате разхо-

дите си по-добре. Софтуерната система 

ви дава бърз достъп до важна финансова и 

счетоводна информация, както и специа-

лизирани анализи и доклади, чрез които да 

вземате по-добри бизнес решения.

Това неизменно води до навременно 
взимане на решения – нещо изключи-
телно важно за този бранш.

Софтуерът може да подобри и управле-

нието на проекти, тъй като позволява да 

автоматизирате проследяването на всич-

ки дейности от началото до края на проек-

та. Естествено, това ви дава 

възможност да управлявате 

договорите си с поръчители 

и подизпълнители по-ефек-

тивно. Например: директно 

да разпределяте конкретни 

задачи и проекти към подиз-

пълнители според количест-

вено-стойностната сметка 

(KCC), а после лесно да про-

следявате дали изпълняват 

задълженията си към вашата 

компания. След това подизпъл-

нителите могат да отчитат 

свършената работа и да ви 

фактурират за нея. След като 

това се случи, съответно пък 

вие можете да фактурирате 

възложителя автоматично. 

Допълнително, 

с подходящият софтуер 
можете да управлявате  
и отчитате не само  
труда и механизацията  
в текущ проект,

но и материалите и услугите според 

етапите на работа или конкретни стро-

ителни проекти, оптимизирайки всякакви 

видове справки. 

Софтуерните решения, разработени 

конкретно за строителния бизнес подпома-

гат по-доброто управление на договорите – 

независимо дали става въпрос за тези с по-

дизпълнителите или инвеститорите. Това 

включва анекси и всякакви други промени. 

Така става сравнително по-лесно да прове-

рите дали вашия бизнес партньор изпълнява 

своите задължения към вас. Също можете 

да следите кога следва да освободите га-

ранцията за добро изпълнение за всеки един 

проект. Може би най-голямото предимство 

на софтуерно решение е, че 

проследяването на информация е  
много по-лесно.

Ако вместо това компанията ви рабо-

ти с Excel, промените няма да бъдат отра-

зени в счетоводството. Все пак е важно да 

се отбележи, че едно добро софтуерно ре-

шение подлежи на пълна интеграция с вся-

какъв допълнителен софтуер, който полз-

ва вашата фирма, включително Microsoft 
пакета, което позволява директно импор-

тиране на KCC от Excel, когато това се 

наложи. Затова е важно бизнес системата 

да е базирана на стабилна и съвременна со-

фтуерна платформа като тази на Microsoft 

Dynamics. 

Търсете система,  
която гарантира съответствие  
с фирмените процедури по качество.

Нейната интеграция със счетовод-

ството, доставките, складовото стопан-

ство и човешките ресурси ще позволят 

на компанията ви да придобие цялостна 

картина за всеки проект и да увеличи 

своята производителност. Ако искате 

компанията ви да оптимизира дейност-

та си, разгледайте софтуерни системи 

за строителни и проектантски компании 

като Dynamics 365 for Construction. Спе-

циализираното решение се използва от во-

дещи строителни компании в страната. 

Можете да откриете повече информация 

на www.isystems.bg.

Вижте кои са най-важните неща, които трябва да знаете за специализираните софтуерни решения

471 млн. лв. е капиталовата програма за 2020 г., приоритетно ще се инвестира в жилищните квартали
Елица Илчева

При изключително го-

лям интерес премина об-

щественото обсъждане 

на проектобюджета на 

София за 2020 г. Поне 200 

души бяха дошли в залата 

с 60 места на Столичния 

общински съвет (СОС). За-

дадени бяха над 60 въпроса, 

имаше много препоръки и 

разностранни коментари.

Рамката представи 

зам.-кметът по направле-

ние „Финанси и здравео-

пазване“ Дончо Барбалов. 

С него на трибуната бяха 

и главният архитект на 

София Здравко Здравков, 

зам.-кметът по „Общест-

вено строителство“ инж. 

Цветан Божинов и новият 

зам.-кмет по „Транспорт 

и  градска мобилност“ 

Кристиан Кръстев. Както 

вестник „Строител“ писа, 

през 2020-а Столичната 

община ще разполага с 

1,703 млрд. лв. Собствени-

те приходи се очаква да са 

778 млн. лв., което ще над-

виши с 52 млн. лв. тези от 

2019 г. Барбалов съобщи 

цифрите с уточнението, 

че броят на софиянци е на-

раснал в последните годи-

ни с 18% до 1,306 милиона. 

471 млн. лв. е капитало-

ва програма, като повече 

от половината от парите 

са осигурени от европей-

ски фондове. Най-много ще 

са инвестициите в транс-

портна инфраструктура – 

общо 172,7 млн. лв., в това 

число и в основни ремонти 

на квартални улици и тро-

тоари.

Най-съществено е уве-

личението за СМР в квар-

талите – общо 50 млн. лв. 

з а  текущи  ремонтни 

дейности, което е с над 

12 млн. лв. повече в сравне-

ние с 2019 г. 

„Предвижда се изграж-

дането на две ясли - в р-н 

„Красно село“ - 2 групи, и в 

„Триадица“ за 4 групи“, ин-

формира още Дончо Барба-

лов. Той обърна внимание 

и на започналите големи 

проекти, които ще улес-

нят трафика и движение-

то в кварталите - пробива 

по бул. „Петър Дертлиев“ 

към Софийския околовръс-

тен път, строителство 

на участък от бул. „Тодор 

Каблешков“, Източната 

тангента, разширението 

на ул. „Филип Кутев“, ре-

монта на ул. „Първа бъл-

гарска армия“ и други. 

Арх. Здравко Здравков 

информира, че през 2020 г. 

Направление „Архитекту-

ра и градоустройство“ ще 

насочи усилията си към 

довършване на конкурса за 

площад „Света Неделя“, на 

Столичната библиотека, 

където ще се направи енер-

гийно обследване и ще се 

изготви нужната докумен-

тация за довършване на фа-

садата. Той спомена също 

изграждането на парк „Ку-

куряк“ в „Овча купел”. „Иска-

ме да финансираме ремон-

ти на сгради паметници на 

културата. Затова Сто-

личната община безплатно 

осигурява част от необхо-

димото - от инвестицион-

ния проект до издаването 

на разрешение за строеж“, 

посочи главният архитект. 

„През 2019 г. работихме с 

общинските дружества и 

сега довършваме проце-

дурата и ще премахваме 

всички незаконни сгради“, 

каза още арх. Здравков. Той 

уточни, че за ОУП на София 

предстои дебат в СОС, 

след като завърши „Визия 

за София“. 

Хора от инициативни 

комитети на крайградски-

те зони – „Горубляне”, Пан-

чарево, „Княжево”, питаха 

кога ще имат канализация, 

тротоари и дали община-

та ще направи сондажи за 

минерална вода, конкретно 

в „Горубляне”. Интересува-

ха се защо няма заложени 

средства за ул. „Самоков-

ско шосе“, която минава 

през Панчарево. Зам.-кме-

тът Барбалов разясни, че 

тя е ангажимент на Аген-

ция „Пътна инфраструкту-

ра“. За канализацията там 

стана ясно, че общината е 

предала въпроса на „Софий-

ска вода“ АД и проектът 

ще бъде заложен в след-

ващата й инвестиционна 

програма след 2021 г.

На въпрос от гражда-

ните отговори и зам.-кме-

тът Ирина Савина, която 

присъстваше в залата. Тя 

информира, че двете части 

на кв. „Кръстова вада“ – из-

ток и запад, са включени в 

апликационната форма за 

европейско финансиране за 

изграждане на канализация.

Андрей Зографски от 

„Спаси София“  запита 

защо в бюджета за 2020 г. 

са заложени капиталови 

разходи със 160 млн. лв. по-

малко от миналата година. 

Също и как ще се развие 

бул. „Т. Каблешков“, като за 

него са предвидени само 

1 млн. лв.

„Капиталовата про-

грама намалява, защото 

парите по европейски 

проекти са по-малко за 

2020 г. Използването на 

заемни средства - също. 

Приключва третата линия 

на метрото, където през 

2019 г. имахме доста уси-

лено строителство, което 

се финансираше от ЕС и 

заеми. Ще има увеличение 

от преходния остатък, но 

дали ще стигнем нивото 

от 2019 г., не бих могъл все 

още да кажа“, беше отго-

ворът на зам.-кмета Дончо 

Барбалов. 

Заложените цифри във 

финансовата рамка не са 

окончателни и най-вероят-

но ще претърпят промени. 

Предстои проектобюдже-

тът да бъде обсъден в ре-

сорните комисии, преди да 

бъде внесен за гласуване 

в Столичния общински съ-

вет до края на януари.

Снимка Румен Добрев
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Стойността на съоръжението е 70 млн. лв., финансирането е от ОП „Околна среда 
2014 – 2020“

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Предстои обявяване 

на обществена поръчка за 

изграждане на нов довеж-

дащ водопровод от язовир 

„Тича“ до Шумен. Стой-

ността на съоръжението 

е близо 70 млн. лв., а стро-

ителството трябва да 

приключи в рамките на две 

години. Това съобщиха от 

общината след среща на 

кмета Любомир Христов 

с областния управител 

на Шумен проф. Стефан 

Желев, представители на 

„ВиК – Шумен“ ООД и кме-

та на Велики Преслав Янко 

Йорданов. На нея са били 

обсъдени спешни действия 

за обновяване на ВиК сис-

темата и решаване на про-

блемите на територията 

на областта.

Любомир Христов е ин-

формирал присъстващите, 

че след четиричасов раз-

говор с новия министър на 

околната среда и водите 

Емил Димитров последни-

ят е поел ангажимент да 

съдейства за ускоряване на 

процедурата по подписване 

на договора на „ВиК – Шу-

мен“ ООД с ОП „Околна сре-

да 2014 – 2020“, откъдето 

ще дойдат и средствата 

за довеждащия водопровод.

Кметът Христов е при-

помнил, че изпълнител на 

Пречиствателната стан-

ция за питейна вода тряб-

ва да бъде избран до април, 

а строител на новия водо-

провод - до края на година-

та. За това е необходимо 

Напр ед ва  с трои -

телството на новата 

детска градина в квар-

тал „Зона Б“ във Велико 

Търново, в която ще бъ-

дат разкрити пет групи 

за общо 120 малчугани. 

Сградата ще бъде във 

формата на цветен за-

мък и заедно с двора, петте площадки за игра и оста-

налите прилежащи обекти ще се простира върху терен 

от 4,6 декара. Застроената площ ще е близо 950 кв. м.

Проектът на общината предвижда и оформянето на 

голяма спортна площадка, умален амфитеатър, зона за 

ролеви игри, кътове с беседки и парково пространство. 

Изграждането на детския комплекс е ангажимент на 

кмета на Велико Търново инж. Даниел Панов, а финан-

сирането бе осигурено от правителството. Крайният 

срок за строителство е до началото на следващата 

учебна година. За последните 40 г. това е първото зда-

ние, което се строи специално за детско заведение.

Предстои и основен ремонт на ул. „Димитър Рашев“ 

в квартала - в участъка между отсечките „Стоян Ко-

ледаров“ и „Венета Ботева“, за която е планирано да 

обслужва градината.

Община Кричим започ-

ва дейности по дългоочак-

ван туристически проект, 

съобщи кметът на града 

Атанас Калчев. Той е с ра-

ботно заглавие „По следи-

те на древността - една 

история за история, кул-

тура и вяра“, а осъществя-

ването му става възможно 

след правителствено ре-

шение за прехвърляне на 

терен от близо 31 дека-

ра частна държавна соб-

ственост на общината. 

Дейностите включват 

рехабилитация на пано-

рамния път до резервата 

„Изгорялото гюне“ и защи-

тената местност Козни-

ца, както и разработване 

на туристически маршрут 

„По стъпките на Цар Иван 

Асен II“ и до крепостната 

стена „Иванково кале“. 

Предвидени са още из-

граждане на изгледни пло-

щадки, поставяне на ука-

зателни и информационни 

табели за еко пътеки и 

туристически маршрути, 

маркировки, беседки, пейки 

и кошчета за отпадъци.

Кметът поясни,  че 

проектът е стар, но едва 

сега е дошло времето да 

се насочат усилия и сред-

ства за опазване, популя-

ризиране и развитие на 

културно-историческото 

наследство, на природни-

те забележителности. По 

думите му за осъщест-

вяването на идеята ще 

се търси финансиране по 

програми от фондовете на 

Европейския съюз, а ако не 

бъде осигурено такова, то 

тогава поетапно ще бъде 

реализирана с общински 

пари, и то в рамките на 

три години.

В бюджета на Хасково за 2020 г. трябва да бъдат 

предвидени 50 000 лв. за изграждане на „умни“ класни 

стаи. Това предложи на публичното обсъждане на фи-

нансовата рамка на общината директорът на Езикова 

гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ Деян Янев, който е 

и общински съветник, съобщиха от местната админи-

страция. Янев е посочил като мотив необходимостта 

от инвестиции в качествено образование. 

Финансовата рамка на Хасково за 2020 г. е раз-

четена на 77 825 672 лв. по приходната и разходната 

част. Капиталовата програма е за 4 157 767 лв., от тях 

900 000 са за асфалтиране на пътна мрежа.

„Проектът на бюджета е балансиран и гарантира 

изпълнението на основните приоритети и политики на 

общината“, е заявил кметът на Хасково Станислав Де-

чев на обсъждането.

Община Сан-

д а н с к и  г о т в и 

работен проект 

за спешното спа-

сяване на една 

от най-емблема-

тичните сгради 

в архитектурно-

историческия ре-

зерват Мелник. 

Става въпрос за 

впечатляващата 

постройка на някогашния турски конак, която е па-

метник на културата. „Сред първите ми ангажименти 

като кмет бе да направя всичко възможно този обект 

да бъде реновиран. Сградата всъщност вече се нуж-

дае буквално от спасяване”, заяви градоначалникът 

на Сандански Атанас Стоянов.

Местната власт ще кандидатства с проект за 

консервация и реставрация на постройката и нейна-

та адаптация и преустройство в музей на историята 

на Мелник и региона. Това ще стане по процедура 

„Развитие на туристическите атракции” по Опе-

ративна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. 

Проектното предложение трябва да се внесе до 26 

март т.г. 

Успоредно се търсят варианти чрез общинския 

бюджет да се оправи входът на Мелник, за да се пар-

кират колите извън града на общински паркинг. Пред-

стои и изготвянето на стратегия за цялостната ви-

зия на населеното място. 

от водното дружество да 

подготвят по най-бързия 

начин справка за реално-

то състояние на стария 

водопровод към момента 

и до края на седмицата да 

я предоставят в МОСВ. 

От там са поискали да се 

изпрати предложение и за 

възстановяване на алтер-

нативните водоизточници. 

Освен че е нужно да се про-

учи какво е положението на 

съществуващите стари 

кладенци и сондажи, тряб-

ва да се видят какви са въз-

можностите за изграждане 

на нови.

„Със създаването на 

новия ВиК холдинг държа-

вата ще има възможност 

да увеличи капитала си във 

водното дружество, за да 

може то да се стабилизи-

ра“, е коментирал област-

ният управител Стефан 

Желев.
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Г-н Белчев, излязоха 
зимните доклади на Из-
точноевропейската асо-
циация за прогнозиране в 
строителството (ИАПС). 
Какво показват те и кои 
са основните тенденции 
в отрасъла?

Анализите на ИАПС, 

които бяха публикувани 

в началото на декември 

2019 г., са за развитието 

на сектора в осем държави 

от Югоизточна и Източна 

Европа – България, Румъ-

ния, Хърватска, Словения, 

Сърбия, Русия, Турция и Ук-

райна. Партньор на асоциа-

цията при изготвянето на 

доклада за България е Ин-

ститутът за икономиче-

ска политика (ИИП), който 

от 2005 г. прави ежегодни 

прогнози за сектора. 

От изнесената ин-

формация става ясно, че 

строителната продукция в 

България се очаква да про-

дължи своето позитивно 

развитие, като проучвани-

ята сочат възможност за 

реален ръст от 8,7% за 

2019 г. и 6,5% за 2020 г. 

Покачването е продик-

тувано както от инвес-

тициите в жилищното и 

нежилищно строителство, 

така и от инфраструк-

турното, което набира 

скорост в усвояването 

на европейски средства. 

Със сигурност може да се 

каже, че към момента вло-

женията в сградно стро-

ителство са функция на 

положителното икономи-

ческо развитие на стра-

ната, като прогнозите на 

Европейската комисия са 

за ръст на БВП от 3,6% за 

2019 г. и 3% за 2020 г.

Според данните от 
доклада кой подсектор е 
най-добре развит у нас и 
кой най-слабо?

Трудно е да се отго-

вори конкретно на този 

въпрос. Фактите сочат, 

че към момента с най-бу-

рни темпове на развитие 

се отличава жилищният 

сегмент. Положителните 

очаквания за сектора са 

подкрепени от данните на 

Националния статистиче-

ски институт за издадени 

разрешителни и започнато 

строителство. 

Инвеститорите в жи-

лищни проекти се насоч-

ват към сгради с повече 

апартаменти. На годишна 

база броят на жилищата в 

сградите с издадени разре-

шителни за строителство 

през третото тримесечие 

на 2019 г. се увеличава с 

18,7%. 

Интересно е, че София 

все по-силно се откроя-

ва като лидер. Над 40% 

от всички разрешения за 

строителство на жилищ-

ни обекти са именно в 

столицата, изпреварвай-

ки Пловдив и Варна, които 

имат дялове от по 13%. 

Малко по-точна картина 

за това, което ни очаква, 

дават данните за стар-

тиралото строителство. 

Към края на третото три-

месечие на годишна база са 

започнати 23 033 жилища, 

като това е с 13,6% пове-

че спрямо 2018 г. Забелязва 

се осезаем ръст в еднофа-

милните къщи, повечето 

от които са в затворени 

комплекси и са насочени 

към купувачите с по-високи 

доходи. Именно увеличава-

щите се доходи на населе-

нието, комбинирани с все 

по-ниските лихвени нива 

на ипотечните кредити, 

прави закупуването на жи-

лище все по-достъпно. Към 

ноември средният лихвен 

процент според данните на 

БНБ е 3%, като изглежда, 

че е достигнал най-ниска-

та си точка, а прогнозите 

са това ниво да се задържи 

и през първата половина на 

2020 г.

Нежилищното стро-

ителство също бележи 

значително развитие, а 

перспективите за периода 

2020 – 2021 г. остават по-

ложителни. Един от глав-

ните фактори са инвести-

циите в нови и съвременни 

офис площи за нуждите на 

растящата аутсорсинг 

индустрия, която според 

Българската асоциация 

за иновации, бизнес услуги 

и технологии (AIBEST) се 

очаква да заеме около 9% 

от БВП до края на 2020 г. 

За ръста в нежилищното 

строителство доприна-

сят и увеличението на ин-

дустриалните и складови 

площи. 

Индексът на промиш-

леното производство се 

предвижда да нараства 

с близо 2% годишно до 

2021 г., като сравнително 

ниските оперативни разхо-

ди, по-добрата интеграция 

в европейските вериги на 

стойността и подобрява-

нето на инфраструктура-

та подкрепят разширява-

нето на производството 

и следователно промишле-

ното строителство. Поло-

жително на нежилищното 

строителство в следващи-

те две години ще повлияят, 

макар и с малко, инвести-

циите в сектора на търго-

вията и туризма. 

Следващите две годи-

ни са изключително важни 

и за инфраструктурното 

строителство, където 

предстои реализирането 

на значителен брой про-

екти, финансирани с евро-

пейски средства. Главните 

задвижващи сили тук са 

изграждането на пътна и 

жп инфраструктура и кому-

нални услуги. С най-голяма 

тежест е пътното строи-

телство, като най-скорош-

ното развитие в сегмента 

е оттеглянето на аплика-

ционната форма за изграж-

дане на АМ „Струма” през 

Кресненското дефиле с 

финансиране от ЕС. Проек-

тът остава приоритетен, 

а средствата ще бъдат 

пренасочени към разширя-

ването на АМ „Европа“.

Спадът тук ще бъде 

компенсиран и с доизграж-

дането на автомагистрала 

„Хемус” със средства, кои-

то бяха осигурени от бю-

джетния излишък за 2019 г. 

(1,38 млрд. лв.). Допълните-

лен ресурс за пътната ин-

фраструктура е планиран 

от въвеждането в експло-

атация на тол системата 

за тежкотоварни автомо-

били (450 млн. лв. за 2020 г. 

и 480 млн. лв. за 2021 г.).

Какви са прогнозите 
и перспективите пред 
бранша в следващите ня-
колко години?

Както казах, очаквания-

та са перспективите пред 

строителния бранш да са 

положителни. Страната ни 

е все още във възходящата 

фаза на икономическия ци-

къл, но имайки предвид ней-

ната свързаност с големи-

те европейски икономики, 

рисковете са главно от 

външни шокове. По-значи-

телно забавяне или рецесия 

във водещите икономики 

на Европейския съюз биха 

могли да доведат до нама-

ляване на икономическата 

активност, а оттам и на 

строителната продукция 

в жилищния и нежилищния 

сегмент, които по данни 

на НСИ за 2018 г. съста-

вляват приблизително 55% 

от сектора. 

Що се отнася до инфра-

структурното строител-

ство, рисковете по-скоро 

са свързани със забавянето 

на проектите във времето, 

отколкото с тяхното из-

пълнение. Тази тенденция 

най-добре се вижда при жп 

строителството, което 

страда от постоянното 

обжалване на обществе-

ните поръчки.

 

Как се представят 
другите държави, вклю-
чени в зимния доклад на 
ИАПС?

Секторът в балкански-

те страни е във възходяща 

фаза на развитие. Разбира 

се, всяка държава си има 

свои особености в струк-

турата и размера на стро-

ителния ръст. В периода 

2016 – 2019 г. строител-

ната продукция се увеличи 

с 30%, като в сегашният 

цикъл се доближава до 

своя пик. През следващите 

две години се предвижда 

известно забавяне. Екс-

тремен случай в региона е 

секторът в Сърбия, който 

през последните четири 

години бе със значително 

по-добро представяне от 

останалите разглеждани 

държави и едва ли ще ус-

пее да се разрасне допъл-

нително. 

Картината в трите 

източноевропейски стра-

ни, които покрива ИАПС 

(Русия, Турция и Украйна), 

е точно противополож-

на на тази на Балканите. 

Регионът отчита около 

10% свиване на сградното 

строителство (жилищни 

и нежилищни сгради) от 

2016 г. до края на 2019 г. 

Първо Русия премина през 

по-тежък период, а след 

това и Турция, където сек-

торът преживя драстичен 

срив през 2019 г. За пред-

стоящите две години се 

предвижда възстановяване 

на сектора в региона, като 

най-голям ръст е очакван в 

Украйна. Инфраструктур-

ното строителство от 

друга страна се представи 

добре, като общото увели-

чение от 2016 г. до 2019 г. 

е близо 20%. Бъдещето оба-

че не е толкова оптимис-

тично, като свиването на 

строителната продукция 

в Турция означава, че реги-

онът като цяло може да не 

успее да регистрира ръст 

до 2021 г.

Ус п е ш н а  л и  б е ш е 
2019 г. за ИИП и какви са 
плановете за 2020 г?

През 2019 г. Инсти-

тутът за икономическа 

политика приключи два 

широко-обхватни анализа 

– обзор на българо-герман-

ските търговски отноше-

ния за последните близо 

20 години по възлагане на 

Германо-българската ин-

дустриално-търговска ка-

мара и оценка на размера 

и вида на нидерландските 

инвестиции у нас за нуж-

дите на търговския отдел 

на Посолството на Нидер-

ландия. 2019 беше и година-

та, през която темата за 

енергийната ефективност 

зае по-сериозно място в 

нашата работа – извърши-

хме проучване за постиг-

натите спестявания от 

малки и средни предприя-

тия в страната, както и 

доклад за това, как Бълга-

рия посреща предизвика-

телствата, произтичащи 

от промените в климата 

в сфери, засягащи ЕЕ на 

сградния фонд, прехода към 

нисковъглеродна икономика 

и т.н. 

Плановете ни за 2020 г. 

са да продължим да рабо-

тим в тези и други обла-

сти, като с дейността 

си да допринесем за опол-

зотворяване на пълния по-

тенциал на българската 

икономика чрез увеличаване 

на нейната конкурентоспо-

собност и подобряване на 

ефективността на публич-

ните институции в стра-

ната.

Драгомир Белчев, финансов директор на Института за икономическа политика: 

Следващите две години са изключително важни за 
инфраструктурния сегмент
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В настоящата статия 

ще представя четири изклю-

чения, които застраховате-

лите са предвидили в общи-

те условия по издаването на 

бонд гаранциите. Темата за 

изключенията е важна и за-

това регулярно й обръщам 

внимание заедно с другите 

елементи от бонд гаранци-

ите. 

Важно! За разлика от 

други изключения, които до-

сега са били във фокуса на 

рубриката „Нашият консул-

тант“, това са изключения, 

които застрахователите 

са предвидили в Общите ус-

ловия на бонд гаранциите си 

за след като застраховката 

е влязла в сила. Етапът на 

оценка е минал, полицата е 

издадена, влязла е в сила и по 

време на нейното действие 

застрахователят има оп-

ределени изисквания, които 

трябва да се спазват от из-

пълнителя и възложителя, за 

да е в сила бонд гаранцията.

Нека да разгледаме всяко 

едно изключение отделно:

1. Незаконни действия 
от страна на изпълнител 
или възложител

Тук се визират нарушение 

на разпоредбите на Търгов-

ския закон, Закона за задълже-

нията и договорите, Кодекса 

за застраховането или друг 

действащ нормативен акт.

Това е общоприет прин-

цип за всички бизнеси и 

граждани на едно общество. 

Всяка бизнес дейност без 

значение предмета на нейно-

то приложение е подчинена 

на определена правна рамка, 

някакъв нормативен акт, 

който й дава съответните 

права и задължения. Зако-

ните трябва да се спазват, 

защото всяка застраховка, 

каквато е и бонд гаранцията, 

е подчинена на правото.

2. Измамнически дейст-
вия, умисъл или груба не-
брежност на изпълнителя 
или на възложителя, целящи 
неоснователно обогатява-
не от застраховката

Какво представлява нео-

снователно обогатяване? То 

възниква при правоотноше-

ние, свързано с разместване 

на имуществени блага без 

правно основание. Случаите 

са:

благото е получено без 

правно основание;

благото е получено на 

неосъществено или отпад-

нало основание;

по погрешка е изпълне-

но чуждо задължение;

обогатяването е на-

стъпило без основание за 

сметка на другиго.

Правото допуска едно 

лице да се обогати за смет-

ка на друго, но само при на-

стъпването на определени 

факти, като сключване на 

договор или по волята на ли-

цето, например при плаща-

нето на чуждо задължение. 

Тези „определени факти” или 

„волята на лицето” правото 

нарича обобщено с думата 

„основание”. Когато липсва 

основание за дадено плаща-

не, т.е. имаме имуществено 

„разместване”, е налице нео-

снователно обогатяване.

При бонд гаранциите 

неоснователното обогатя-

ване ще е едно недопустимо 

увеличение на имуществото, 

спестяване на разходи или 

намаляването им за изпълни-

тел или възложител за смет-

ка на застрахователя.

Предпоставките, които 

трябва да са налице, са след-

ните:

Липса на основание – в 

действителността не съ-

ществува правно отношение 

или юридически факт, който 

да обоснове разместването 

на имуществени блага.

Обогатяване – акти-

вът (правата) на едно лице 

се увеличава, намалява се па-

сивът (задълженията) или се 

спестяват разходи (избягва 

се едно сигурно намаляване 

на актива) съобразно правния 

ред. Това се случва за смет-

ка на имуществото на друго 

лице. Спестените разходи са 

нужни, лицето е следвало да 

ги понесе без изглед за тях-

ното връщане. Важно е да 

се знае, че обогатяването е 

само имуществено. 

Обедняване – намаля-

ване на актива, увеличаване 

на пасива или при пропускане 

на увеличаване на актива. Ва-

жно е това да е станало за 

сметка на друго лице. Няма 

обедняване, ако другата 

страна се е възползвала, без 

да има вреда. 

Връзка между обога-

тяването и обедняването – 

последните са последица на 

един общ и стоящ извън тях 

факт с правно значение.

Изпълнение поради 

грешка – изпълнителят из-

пълнява едно задължение по 

договор, което не е трябвало 

да изпълни.

Грешка, която се отна-

ся до пресмятането – когато 

в сключения договор е допус-

ната грешка, отнасяща се 

до пресмятането, с цел из-

бягване на неоснователното 

обогатяване тя подлежи на 

поправяне и не е основание 

за унищожаване на договора.

Когато не са налице ня-

кои от предпоставките, 

изброени по-горе (липса на 

основание, неосъществено 

или отпаднало основание), и 

липсва друга възможност за 

защита, като в същото вре-

ме е увеличено без основание 

имуществото на изпълнител 

или възложител за сметка на 

имуществото на гаранта 

по договора за изпълнения в 

лицето на застрахователя, 

обеднелият разполага с въз-

можността да иска да му се 

върне всичко, с което е „обед-

нял“.

Правните последици от 

неоснователното обогатя-

ване са, че обогатилото се 

лице дължи на обеднялото 

връщане на неоснователно 

придобитото. 

Вземането е винаги па-

рично и е до размера на по-

малкото между размера на 

това, с което се е обогатило 

едното лице, и размера на 

това, с което се е обеднило 

другото.

3. Глоби и други админи-
стративни наказания

По принцип това са вза-

имоотношения, които не са 

заложени в бонд гаранциите. 

Нека да разгледаме какво се 

има предвид под глоби и адми-

нистративни наказания.

Административното 

нарушение е деяние (дейст-

вие или бездействие), което 

нарушава установения ред 

на държавното управление, 

извършено е виновно и е обя-

вено за наказуемо с админи-

стративно наказание. Дея-

нията, които съставляват 

административни наруше-

ния, и предвидените за тях 

наказания се определят със 

закон или указ. За всяко адми-

нистративно нарушение се 

прилага нормативният акт, 

който е бил в сила по време 

на извършването му. Ако до 

влизане в сила на наказател-

ното постановление послед-

ват различни нормативни 

разпоредби, прилага се онази 

от тях, която е по-благопри-

ятна за нарушителя.

Административните на-

казания се налагат с цел да 

се предупреди и превъзпита 

нарушителят към спазване 

на установения правен ред и 

се въздейства възпитателно 

и предупредително върху ос-

таналите граждани. 

Видовете администра-

тивни наказания са: 

глоба;

обществено порица-

ние;

временно лишаване от 

право да се упражнява опре-

делена професия или дейност.

Как се налагат админи-

стративни наказания?

Административното на-

казание се определя, като се 

вземат предвид тежестта 

на нарушението, подбудите 

за неговото извършване, 

другите смекчаващи и отег-

чаващи вината обстоятел-

ства, както и имотното със-

тояние на нарушителя. 

Административното 

наказание се налага от опре-

делени за това длъжностни 

лица с издаване на наказа-

телно постановление, кое-

то също трябва да съдържа 

предвидените в закона рек-

визити.

4. Пропуснати ползи
В Закона за задължения-

та и договорите в чл. 82 ЗЗД 

се казва, че обезщетението 

обхваща претърпяната за-

губа и пропуснатата полза, 

доколкото те са пряка и не-

посредствена последица от 

неизпълнението и са могли 

да бъдат предвидени при по-

раждане на задължението. 

Но ако длъжникът е бил недо-

бросъвестен, той отговаря 

за всички преки и непосред-

ствени вреди.

Застрахователят изрич-

но е пояснил, че застрахов-

ката на гаранции не покрива 

обезщетение за претърпяна 

загуба и пропусната полза за 

възложителя от недобросъ-

вестния изпълнител на про-

екта по договора.

Заключение
Разгледаните четири из-

ключения са важни, защото 

практиката показва, че вина-

ги може да има казус, в който 

да има нарушение на закона 

или действия от страна на 

изпълнител и/или възложител 

с цел неоснователно обога-

тяване по вече издадена бонд 

гаранция. Изключенията оч-

ертават една рамка от раз-

лични условия, като някои от 

тях касаят фазата на сключ-

ване на бонда, други от тях, 

като разгледаните четири 

изключения в статията, ка-

саят времето за изпълнение 

на проекта от страна на 

изпълнителя. В тази фаза за-

страхователят е в риск и е 

уязвим от претенции, които 

могат да са неоснователни. 

Трябва да се има предвид, 

че изключенията са доста 

на брой при всеки застрахо-

вател и затова ще им обръ-

щам периодично внимание 

в следващите материали в 

рубриката „Нашият консул-

тант“ на в. „Строител“ на-

ред с другите важни теми 

от семейството на бонд 

гаранциите.

П.П. Ако имате нужда от 
оферта, казус или проблем с 
гаранциите, пишете ни или 
се обадете на 0882 400 071, 
за да го обсъдим с препоръка 
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.
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Инж. Доротея Дончева, директор на СГСАГ „Христо Ботев“:

Знанията, които се получават при нас, са полезни за цял живот

Георги Сотиров

Инж. Дончева, нало-
женият през годините 
стандарт за прием от 7 
паралелки и около 180 уче-
ници в Софийската гим-
назия по строителство, 
архитектура и геодезия 
„Христо Ботев“ запази ли 
се и през учебната 2019 - 
2020 г.?

Да, той продължава. 

Тези цифри показват мак-

сималния брой паралелки, 

които можем да осъщест-

вим съобразно базата на 

нашето училище незави-

симо от многото желаещи 

да получат своето средно 

образование при нас. Те 

даже са с малко повече 

деца, отколко е норматив-

но определеният брой от 

26 ученици за един клас. 

По този начин се стремим 

максимално да задоволим 

желанията на подраства-

щите, които избират да 

завършат нашето учили-

ще.

Вашите възпитаници 
са най-тясно свързани 
с професията на стро-
ителния инженер, архи-
текта и геодезиста при 
едно бъдещо продължава-
не на образованието.

Логично е и това се 

случва при повече от 80% 

от завършващите. Разби-

ра се, в процеса на пет-

годишното обучение има 

младежи и девойки, които 

осъзнават, че бъдещата 

професия не е точно тази. 

Знанията, които все пак 

се получават при нас, са 

полезни за цял живот, не-

зависимо от избраното 

професионално поприще. 

Системата на профе-
сионалното образование 
в България изглежда не е 
в състояние да осигури 
достатъчен брой строи-
телни специалисти. Къде 
е проблемът?

Факт е, че строител-

ните работници не дос-

тигат. Това е валидно за 

цялата страна и не само. 

Това е проблем на бранша 

в световен мащаб. 

Защо не достигат? 

Строителството не е 

лесна професия. Иска се 

сериозна квалификация, 

много голяма отговор-

ност, при това се работи 

и в студ, и в пек... Мла-

дите хора имат и други 

предложения – доста по-

привлекателни и относи-

телно лесни като подго-

товка. Но тези, които са 

избрали да учат професия, 

свързана със строител-

ството, не съжаляват. Не 

ми се е случвало в дълго-

годишната ми практика 

да срещна млад човек, ра-

ботещ в сферата, който е 

неудовлетворен от това, 

което прави. Защото все-

ки един от тях в своята 

си квалификация получава 

краен резултат, който се 

вижда и е наистина много 

хубав и стойностен.

Бих искала да уточня, 

че от нашето училище ни-

кога не са излизали стро-

ители с втора степен на 

професионална квалифика-

ция. Това са строителни-

те работници – кофражи-

сти, зидари, арматуристи, 

бетонджии, мазачи и т.н. 

От създаването на  СГСАГ 

„Христо Ботев“ преди 110 

години в нея са се обуча-

вали и се обучават стро-

ителни техници, геодези-

сти, техници озеленители 

и това именно е третата 

степен на професионал-

ната квалификация. Тя 

всъщност е най-високата 

степен за средното обра-

зование.

Строителният техник 

не е просто един по-добре 

квалифициран работник. 

Той е много важна фигу-

ра в целия инвестиционен 

процес, без която не би се 

осъществявала връзката 

между строителния инже-

нер и архитекта и изпъл-

нителите, т.е. строител-

ните работници. Ако го 

няма строителния техник 

като посредник, който е 

организаторът на стро-

ежа и който отговаря за 

материалите, за строи-

телните машини, за гра-

фика за осъществяване на 

строителния процес, мно-

го трудно ще се реализира 

обектът.

Затова тези професио-

налисти са изключително 

търсени от фирмите, 

независимо че Законът 

за устройство на тери-

торията доста ограничи 

техните права. Строи-

телните компании като 

наши партньори непрекъс-

нато привличат колкото 

се може повече от завър-

шилите СГСАГ „Христо Бо-

тев“ да станат част от 

техните екипи. С фирми-

те, членове на КСБ, рабо-

тим точно в тази насока 

чрез учебните практики, 

които провеждаме при 

тях. Това, което профе-

сионалистите успеят да 

покажат на своите бъ-

дещи колеги, като нови 

материали и технологии, 

ежедневието на строежа, 

отговорността, с която 

се пристъпва при реализа-

цията на всеки етап или 

при производството, кое-

то фирмите имат, всичко 

това се отразява много 

сериозно върху качест-

вото на образованието. 

Радостното е, че има-

ме възможност да бъдем 

партньори на големите 

компании от бранша и го 

правим успешно.

М и н а л а т а  го ди н а 
Ваши ученици предста-
виха в Столичната биб-
лиотека емблематични 
сгради и архитекти, пре-
върнали София в модерен 
европейски град. Разка-
жете повече за събити-
ето.

Тази изложба беше ини-

циатива на Европейския 

клуб, който работи при 

нас. Тя бе посветена на 

110 години от създаване 

на СГСАГ „Христо Ботев“ 

и 140 години от обявяване-

то на София за столица на 

България. 

Периодът, обхванат 

за проучване и предста-

вяне, беше след Първата 

световна война. Тогава 

като нова столица на 

страната ни градът за-

почва бързо да се развива 

във всяко едно отношение 

– от гледна точка на гра-

доустройството, новото 

строителство, архитек-

турата, пътищата и т.н.

Вестник „Строител“ 
редовно отразява със-
тезанието „Най-добър 
млад строител“, където 
Вашите възпитаници 
често печелят първите 
места. Какво предстои 
тази година?

Очакваме нова надпре-

вара. През следващия ме-

сец трябва да се проведат 

училищните кръгове и вся-

ко учебно заведение да оп-

редели отборите, с които 

да участва на регионал-

ните състезания. СГСАГ 

„Христо Ботев“ също ще 

организира тези кръгове в 

партньорство с фирмите, 

които подпомагат провеж-

дането на това автори-

тетно национално състе-

зание. Доколко през 2020 г. 

ще бъдем добри и успешни, 

ще покаже близкото бъ-

деще, но „на състезание 

като на състезание“.

Споменахте дългого-
дишните добри контак-
ти на гимназията с КСБ, 
които са свързани най-
вече с професионалното 
образование и квалифи-
кация на строителни 
кадри. Има ли нови идеи 
в тази много важна за 
бранша област?

Да, има нови идеи. Ще 

продължим по-нататъш-

ното развитие на нашето 

сътрудничество и ще раз-

ширим кръга от компании, 

членове на Камарата на 

строителите в България, 

които ни съдействат да 

направим образованието 

още по-качествено. Фир-

мите от сектора ни под-

помагат във всяко едно 

отношение. Контактите 

с хората от бизнеса са 

много важни за нашите 

ученици. При срещите, 

които правим на обекти-

те за децата, те могат 

да видят как реално се 

случват нещата на стро-

ежите. От друга стра-

на – компаниите предават 

своя професионален опит 

на бъдещите си колеги и 

ги мотивират за още по-

упорито овладяване на 

отговорната професия, 

която през следващите 

години ще бъде житейско 

кредо за мнозина от тях.

Мисията, която има-

ме като преподавателски 

колектив в СГСАГ, е всяка 

една година да работим за 

продължаване на завеща-

ните ни традиции от из-

миналите 110 г. и да ги за-

щитаваме. Особено през 

учебната 2019 - 2020 г., 

в която отбелязваме по 

подобаващ начин големия 

юбилей. И затова се на-

дявам и тази година да 

завършим с много добри и 

дори отлични резултати. 

Предстоят производ-

ствени практики за 10-

ите класове, което е но-

вост в нашия учебен план. 

Това означава, че парт-

ньорите ни от бранша ще 

трябва да поемат и де-

цата от тези паралелки. 

Поради това установихме 

контакти с още фирми, 

които ще приемат наши-

те все още непораснали 

ученици. 

Предстои национално 

външно оценяване по бъл-

гарски език и литература 

и по математика, което е 

задължително за 10-ите 

класове, след което уче-

ниците могат да получат 

удостоверението за за-

вършен първи гимназиален 

етап. 

В заключение искам 

да кажа, че във връзка с 

големия юбилей на СГСАГ 

„Христо Ботев“ получихме 

много високо признание 

от институциите в дър-

жавата – специален пла-

кет от президента Румен 

Радев, както и плакети 

от Министерството на 

образованието и науката, 

Университета по архи-

тектура, строителство и 

геодезия и около 200 позд-

равителни адреса. Всичко 

това допълнително ни мо-

тивира да ставаме още 

по-добри.

Снимки авторът
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Повечето автопро-

изводители разполагат 

с писти за тестове. От 

Toyota обаче са решили 

да издигнат тази идея 

на изцяло ново ниво, като 

трансформират бивш за-

вод в град, в който хора-

та ще могат да живеят, 

работят и изследват мо-

билността. 

Toyota Woven City е из-

следователска „паничка” 

с площ от 175 акра, която 

съдържа всички най-по-

пулярни думи в техноло-

гичния сектор в момен-

та. Строителството се 

очаква да започне през 

2021 г., като дизайнът 

е дело на компанията на 

датския архитект Бярке 

Ингелс BIG, която е автор 

и на най-новата централа 

на Google и на Two World 

Trade Center.

BIG и Toyota вече са 

решили как ще функцио-

нира градът. Придвижва-

нето ще се осъществява 

в три вида ленти. Първа-

та ще бъде за автономни 

автомобили, а втората 

- за устройства за лично 

придвижване, като велo-

сипеди и тротинетки.

Третата ще е парк за 

пешеходците. Това място 

няма да е само на Toyota. 

Президентът и главен из-

пълнителен директор на 

компанията Акио Тойода 

заяви по време на Изложе-

нието за потребителска 

електроника в Лас Вегас, 

че ще бъдат поканени из-

следователи и партньори, 

които да провеждат екс-

перименти в новия град.

Градът на бъдещето 

ще включва традиционни 

японски къщи от дърво, 

които ще бъдат оборуд-

вани с фотоволтаични 

панели. Освен това те ще 

бъдат дом за експеримен-

ти с изкуствен интелект 

и с роботи.

Автономните пре-

возни средства Toyota 

E-Pallet, които бяха пред-

ставени преди няколко го-

дини, ще обслужват града 

и ще сформират комплекс 

за търговия на дребно на 

колела. Те ще се събират 

на градския площад, съз-

давайки търговски цен-

тър, което ще наподобя-

ва фермерски пазар или 

фестивал на камиони за 

храна.

Под земята ще има во-

дородни клетки за съхра-

нение на електроенергия 

и система за филтрира-

не на водата. Това също 

така ще бъде мястото, 

откъдето до домовете 

ще се доставят най-раз-

лични неща, вероятно по-

средством армия от мал-

ки роботи или конвейерни 

ленти.

Нулевоенергиен квар-

тал ще израсте в мал-

кото градче Суонси в 

Южен Уелс. Проектът 

получи зелена светлина 

от местния съвет в края 

на декември и е на стой-

ност 8 млн. лири. „Парк 

Хадау“ ще се състои от 

35 къщи. Строежът му 

ще започне тази пролет. 

Там отделянето на въгле-

родни емисии ще се следи 

в реално време, за да се 

гарантира, че домовете 

се експлоатират нуле-

военергийно, съгласно 

стандарт, предложен от 

Съвета за зелено строи-

телство на Обединеното 

кралство.

Целта на новия квар-

тал ще е самостоятелно 

да се покриват всички 

нужди от енергия – ото-

пление и топла вода, като 

ще се взема под внимание 

и въздействието на все-

ки електроуред.

Домовете ще разпо-

лагат със слънчеви фо-

товолтаични инсталации 

на покривите, с подземно 

захранвани термопомпи, 

системи за съхранение на 

енергия и за рекуперация, 

за да се сведе до минимум 

обемът на използваното 

електричество от енер-

гийната мрежа.

Проектът ще бъде 

завършен до лятото на 

2021 г. и е финансиран 

частично с 2 милиона 

британски лири от ино-

вативната програма за 

жилищно настаняване на 

правителството на Уелс. 

Къщите ще бъдат дос-

тъпни чрез дългосрочни 

наеми, а няма да се прода-

ват на свободния пазар.

Наподобяващо планин-

ско селце е основното 

училище в китайската 

провинция Ханджоу. То се 

състои от различни тема-

тични къщички, обвити в 

цветни панели, чийто бля-

сък се забелязва отдалече.

Проектът, дело на сту-

дио Wangwei към Институ-

та за ландшафтен дизайн 

и архитектура на Китай-

ската академия на изку-

ствата, повдига пробле-

ма с обезлюдяването на 

малките населени места 

и урбанизацията. Общата 

площ на образователната 

институция е 2604 кв. м. „В 

първоначалния си замисъл 

това училище трябваше 

да изглежда като повече-

то в Китай – сгради, про-

ектирани без въображение 

и без връзка със заобикаля-

щия ги свят. Основната ни 

цел бе да създадем привле-

кателна среда за учители 

и ученици“, обясняват ар-

хитектите.

Дизайнът е вдъхновен 

от хълмистия терен и ре-

дува сиви и червени остро 

скосени покриви. Преходът 

между отделните тема-

тични къщички и различни-

те нива във височина, със-

тавен от стълби, въжени 

мостове и коридори, на-

подобява криволичещ път 

в планината, преплетен 

с бамбукова гора, овощни 

дървета, планински цветя 

и малък басейн. 

Въпреки че проектът 

е реализиран в отдале-

чен селски район, не са 

използвани нискотехноло-

гични обикновени методи 

на строителство. Ком-

бинирани са икономиче-

ски ефективни, модерни и 

екологични сглобяеми леки 

конструкции с подходяща 

традиционна изработка.

Разнообразието от 

поликарбонатни панели в 

червени и лилави нюанси, 

сивите и червени покриви, 

комбинирани на места с 

покритие от натрошени 

мозаечни плочки или тера-

цо мозайки, а също сгъва-

емите прозорци и врати 

създават пространство, 

в което обитателите мо-

гат да наблюдават плани-

ните, небето и звездите 

и да усещат полъха на вя-

търа. 

С изглед към залива 

Кианхай и Южнокитай-

ското море, новият ул-

трамодерен културен 

комплекс „Баоан“ в град 

Шънджън, Китай, проек-

тиран от Rocco Design 

Arch i t ec t s  Assoc i a t es, 

представлява общест-

вен кампус и същевре-

менно посредничи между 

крайбрежния ландшафт 

и по-гъсто населените 

търговски зони във въ-

трешността на града.

Фасадите са с орга-

нични форми, с вдъхнове-

ни от южнокитайските 

художествени традиции 

дърворезба и гравюра 

от слонова кост. Всяка 

от сградите е обвита в 

перфориран външен слой 

в различен десен, като 

създава визуално унифи-

циран комплекс и съще-

временно определя раз-

лични идентичности за 

трите структури. Той е 

осъществен като ансам-

бъл от 3 отделни здания 

на една централна ос, коя-

то се простира от центъ-

ра на града до бреговата 

ивица и открити прос-

транства. Общата площ 

от 110 000 кв. м на „Баоан“ 

включва библиотека, мла-

дежки дворец с културен 

център и концертна зала, 

която в момента все още 

се довършва и ще бъде 

готова през настоящата 

година.

Най-близка до водата 

е библиотеката с площ 

от 31 853 кв. м, в която 

са разположени читални 

и офис помещения за ад-

министрацията на ком-

плекса, както и музейни 

и изложбени зали. Линеен 

атриум с височина от 20 

метра осъществява пре-

хода между обществения 

площад и вътрешността 

на сградата, предлагайки 

място за срещи в сърцеви-

ната на комплекса. 

Зад  библиотеката 

се намира младежкият 

дворец и културен цен-

тър, разположен на 11 316 

кв. м. Сградата е зами-

слена като две отделни 

конструкции, които изли-

зат от централния вън-

шен двор и амфитеатър. 

Едното крило приютява 

младежко ориентираните 

програми, като техноло-

гични зали и съоръжения 

и детски арт центрове. 

Другото е дом на арт сту-

дия и галерии. Централни-

ят двор и амфитеатърът 

функционират като соци-

ално ядро, което свързва 

двете крила и им осигуря-

ва естествена светлина и 

вентилация.

Концертната зала 

с 1500 места и площ от 

20 660 кв. м ще очертава 

южния край на културния 

комплекс. Зданието включва 

и по-малка зала с 600 мес-

та. Търговските центрове 

и ресторантите, разполо-

жени по протежение на кон-

цертната зала, свързват 

комплекса с града.
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Превод Радостина Иванова

Additional funds are mobilized for 
the development of Bulgarian cities

A Memorandum of Un-

derstanding was officially 

signed, aiming at creation of 

a Bulgarian Urban Develop-

ment Investment  and coordi-

nation platform between the 

European Investment Bank 

(EIB), Fund of funds (FMFIB) 

and the FLAG fund. The plat-

form will establish a mecha-

nism for cooperation between 

the stakeholders in relation to 

the enhanced opportunities 

for financing of infrastructure 

in Bulgaria. Document was 

signed at a ceremony in the 

Ministry of finance by the 

EIB Vice President Lilyana 

Pavlova, the Executive Direc-

tor and member of the MB 

of Fund of funds Svetoslava 

Georgieva and the Execu-

tive Director of FLAG Nadya 

Dankinova. 

The platform will provide 

resources that will comple-

ment the already available 

support for urban develop-

ment, managed by the Fund 

of funds, including BGN 353,3 

Million under the OP „Re-

gions in Growth 2014-2020“ 

and BGN 66 Million under the 

OP „Regional Development 

2007-2013“ (the JESSICA ini-

tiative). It is expected that, as 

a follow-up of the signing of 

the Memorandum, the EIB will 

ensure provision of additional 

funds intended for support of 

the Bulgarian municipalities. 

It is envisaged also, after the 

implementation of objectives, 

the FLAG to continue its suc-

cessful partnership with the 

Bulgarian Consultancy Or-

ganisation, with which they 

jointly participate in the man-

agement of tow of the Urban 

Development Funds, financed 

by the Fund of funds. 

„As EU Bank, it is our 

commitment to provide as-

sistance to the EU member 

states and our clients, in or-

der to facilitate the prepara-

tion, development and financ-

ing of priority projects, which 

contribute to the economic 

growth and improve the qual-

ity of life of EU citizens”, 

commented Lilyana Pavlova.

A Memorandum of Understanding has been signed between 
the Fund of funds and the EIB and the FLAG fund

Yordanka Fandakova, Mayor 
of Sofia Municipality:

Arch. Nikolay Barovski, Chairman of the Managing Board of the Chamber of Architects in Bulgaria:

It is my goal to develop 

arranged European city
Mrs. Fandakova, for the fourth time 

you take the lead in Sofia Municipality 
(SM). What your priorities would be for 
your new term?

It is important development of Sofia 

to continue, because our city has already 

many achievements and has the poten-

tial to make big steps ahead in its devel-

opment by attracting strategic investor in 

high-technology production. For the last 

10 years our capital is among the cities 

in Europe with highest rate of growth of the GDP per capita. The 

gross domestic product per capita in Sofia is twice higher than 

the national average one, and it is gradually approaching the EU 

average level. By the end of 2018 our capital city had attracted 

EURO 13 Billion, which amounts to the half of all foreign invest-

ments in Bulgaria.

 

My purpose is to develop Sofia as a modern, well-arranges 
European City. 

The main priorities involve Ecology and air quality improve-

ment, energetic and purposeful work in the residential districts – 

streets, sidewalks, landscaping, parking lots. Particularly important 

is completion of works on water supply and sewerage system, 

for which we have provided European funding. The new priority 

involves introduction of more electronic services, digitalization of 

municipality services in order to provide citizens and business with 

more convenient and faster services. 

 

How the collaboration with BCC is intended to continue?
I rely on the Construction Chamber as a Branch organiza-

tion, to actively support our proposals for legislative changes for 

introduction of higher level of regulation and control in construc-

tion. Right now, our activities are focused on the third package of 

legislative amendments, intended to provide a working mecha-

nism, which to ensure that designers, construction and supervisory 

companies undertake the professional responsibility in case of 

poor quality of provided works and services. I expect to continue 

our joint initiatives, such as one presenting the development and 

changes in Sofia within an exhibition, that includes projects im-

plemented in the city. 

At the beginning of the new year, what would you wish the 
readers of „Stroitel“ Newspaper, and yourself?

To be healthy and to act as persons sharing the same views 

in respect to the development of Sofia as a modern European city.

The fourth of a series of working 

meeting with Branch organization in the 

Construction sector, that the Bulgarian 

Construction Chamber (BCC) has be-

ing holding since the beginning of this 

year, was with the Union of Architects in 

Bulgaria (UAB). It took place in the Cen-

tral House of Architects. The Chamber 

was represented by Iliyan Terziev, Chair-

man of the MB, the Executive Director 

of BCC Valentin Nikolov and Reneta 

Nikolova, Procurator and Editor-in-chief 

of „Stroitel” Newspaper. Representatives 

of the UAB were Prof. Dr. Arch. Todor 

Bulev, President of the Managing Board, 

and Arch. Vanya Furnadzhieva, Secre-

tary General of the Union.

Eng. Iliyan Terziev started the meet-

ing by addressing wishes for a success-

ful 2020 to Prof. Dr. Arch. Todor Bulev 

and the Union of Architects, and ex-

pressed his gratitude for the good part-

nership between the two organisations. 

„Our common goal is to demonstrate to 

the society our ability to work together, 

because only when we are united, we 

will succeed to reach our goals“, said 

Eng. Terziev, and informed Prof. Bulev 

about the launched by the BCC initia-

tive to have meetings with all the branch 

organisations in the sector. 

There are many things we could do 

for people. Lets work together in the 

areas where we have come to unanim-

ity, so that we could identify the way to 

realise these things“, added the Chair-

man of the MB of  BCC. As per the un-

derstanding of Eng. Terziev, a common 

sphere of activity could be the digitali-

zation of the industry. He believes that 

most efforts should be directed exactly 

there, particularly through training for 

companies. „In Europe companies from 

many countries are already working by 

implementing the new technologies. We 

should not lag behind in this aspect, as 

this would impact the competitiveness 

of Bulgarian companies“, he pointed out 

as well.

Prof. Dr. Arch. Todor Bulev stated 

that he would be extremely pleased if 

all stakeholders were able to sit around 

one table and, despite some differences 

in their positions, were able to speak the 

same language.

Bulgarian Construction Chamber 

(BCC) and the Chamber of Graduated 

Surveyors (KIG) will be working together 

for amending the legislation, related to 

the Construction sector. The Spatial De-

velopment Act (SDA) will be one of the 

core normative acts, the two chambers 

will focus on. This was made clear dur-

ing the meeting between the Executive 

Director of BCC Valentin Nikolov and the 

Chairman of the Managing Committee 

of KIG Eng. Zlatan Zlatanov, where were 

discussed the current topics the branch 

organizations in the Construction sector 

are facing. The event took place in the 

BCC’s offices, and was attended also 

by Reneta Nikolova – Procurator and 

Editor-in-chief of „Stroitel“ Newspaper.

„All chambers work in same condi-

tions, but yet we are disunited. We must 

sit around one table, to come to an 

understanding and to ignore the differ-

ences. It is necessary to focus on what 

unites us within the investment process 

framework. It is important to undertake 

actions and to help the legislative and 

executive powers to see the problems, 

and parallelly to keep insisting for mak-

ing amendments of the normative regu-

lations”, said Valentin Nikolov. 

Eng. Zlatan Zlatanov presented to 

the BCC’s Executive Director the pro-

posal for amendments of the Cadastre 

and Property Registration Act, of SDA 

and of the Geodesy and Cartography 

Act, prepared by KIG. From his presenta-

tion it became clear that the organiza-

tion of the surveyors is seeking support 

for these proposals from the Geodesy, 

Cartography and Cadastre Agency 

(GCCA) for their submission to the 

Ministry of Regional Development and 

Public Works. „Ourselves we are not al-

lowed to offer such a legislative initiative 

and that is why we ask the GCCA for 

support. The Agency could suggest that 

MRDPW submits amendments of the 

normative regulations, concerning the 

geodesists“, Eng. Zlatanov explained in 

addition.

Arch. Barovski, you had a 
meeting with the new Execu-
tive Director of the Bulgarian 
Construction Chamber (BCC) 
– Valentin Nikolov. What were 
the main topics of discussions 
held?

Among the topics we fo-

cused on during our meeting 

was our desire with renewed 

power to resume the joint ef-

forts of the Chamber of Archi-

tects in Bulgaria (CAB) and 

BCC to improve the regula-

tory framework related to the  

construction and investment 

process, because the work of 

both organizations depends on 

it. The reason is that the exist-

ing exceptional dynamic within 

the sector makes many things 

constantly to change. For ex-

ample, digitalization has been 

actively advancing in Bulgaria 

during the last few years. And 

in the long run, we should be 

adequate and up-to-date with 

new technologies. Thanks to 

them, I believe, we will be able 

to solve the accumulated prob-

lems much easier. 

To summarize, we have 

very thoroughly discussed the 

possibility of renewing our co-

operation by setting up a work-

ing group between the various 

sectoral organizations in the 

Construction sector. It will in-

volve experts whose main task 

will be to consider key issues 

in the regulatory framework, to 

find solutions and, respectively, 

to submit them to the ministries, 

and accordingly – to the gov-

ernment and the National As-

sembly. In my opinion, this is the 

best course of action because 

if we demonstrate that we are 

united, we will have a better 

chance of a positive result.

Do you follow „Stroitel“ 
Newspaper and do you have 
plans for common initiatives?

I follow it with a great in-

terest. We had the opportunity 

during the working meeting with 

the BCC to discuss the option 

representatives of the Chamber 

of Architects to be introduced 

on the pages of the edition. 

So I would suggest to my col-

leagues in CAB once a month, 

when there are topics that are 

considered to be of interest to 

both architects and builders, 

extended materials to be pub-

lished in „Stroitel“ Newspaper. 

I believe this would contribute 

to improve qualification of all, 

and for all to keep up with the 

advance of new technologies.

„Lets leave aside the things that disunite us and unite around our common 
goals“, said the Executive Director of BCC Valentin Nikolov

BCC and UAB will jointly indicate the problems within the sector

The Chamber and the CEG will collaborate for improving the SDA

Participants in Construction Industry could jointly develop a concept  for new legislation
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В следващия брой очаквайте

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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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,
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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“ 
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Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

ОП НА КСБ

Инициативата за изнесените 
приемни на в. „Строител“ 
стартира през 2020 г. от Бургас

Картината е изложена в Културно-информационен център „Безистена“

Даниела Йовчева, 
ОП на КСБ – Ямбол

Инж. Красимир Инд-

жов,  председател  на 

Областното предста-

вителство (ОП) на КСБ 

в Ямбол, и инж. Николай 

Георгиев – член на Об-

ластния съвет към ОП 

Ямбол, подариха авто-

портрет на проф. Петър 

Чуховски, предоставен на 

местната структура на 

Камарата на строители-

те от зам.-председателя 

на УС на КСБ Владимир 

Житенски. Портретът 

ще бъде притежание на 

Художествена галерия 

„Жорж Папазов“ в Ямбол, 

като картината ще бъде 

изложена в Културно-ин-

формационен център „Бе-

зистена“.

В КИЦ „Безистена“ се 

намира и експозиция „Да-

рение Петър Чуховски“. Тя 

е малка част от уникално 

дарение на наследниците 

на проф. Чуховски – прос-

транствени кубове и 

модулни системи. Петър 

Чуховски е бил препода-

вател в Националната 

художествена академия в 

София и последовател на 

Илия Бешков.

18 г. преди унгареца 

Енрьо Рубик - през март 

1965 г., 34-годишният Пе-

тър Чуховски изобретява 

цветни дървени модули и 

комбинации за тях, кои-

то приличат на по-късно 

създаденото „Кубче на 

Рубик“. Модулната сис-

тема е описана в негови 

дневници, които са част 

от дарението и са прите-

жание на Художествена-

та галерия в Ямбол. 

За ОП на КСБ – Ямбол, 

бе удоволствие да бъде 

част от това уникално 

дарение!

Десислава 
Бакърджиева 

Правителството пре-

достави за срок от 10 

години на Столичната об-

щина (СО) безвъзмездно за 

управление средновековна-

та крепост „Урвич“, която 

е археологическа недвижи-

ма културна ценност - пуб-

лична държавна собстве-

ност. Тя се намира в район 

„Панчарево“, разположена е 

на десния бряг на река Ис-

кър в Лозенската планина 

на рида Средобърдие.

С предоставянето на 

„Урвич“ на СО се цели да се 

допринесе за обогатяване 

на културно-историческо-

то наследство на местно 

ниво, подпомагането и по-

пуляризирането на недви-

жимата ценност и пре-

връщането й в съществен 

фактор за разширяването 

на културния туризъм.

„Дейностите, свързани 

с опазване на културната 

ценност и осъществя-

ването на други научни, 

културни, образователни 

и туристически актив-

ности, ще се извършват 

в съответствие с изис-

кванията на Закона за 

културното наследство 

от Регионалния историче-

ски музей – София“, отбе-

лязват от Министерския 

съвет.

Крепостта „Урвич“ е 

имала стратегическо зна-

чение при отбраната на 

София. Историческите 

факти сочат, че е съз-

дадена през IX-X в., но се 

споменава най-често през 

XIII-XIV в. по време на Вто-

рата българска държава 

във връзка с последните 

продължителни битки сре-

щу османските нашест-

веници при отбраната на 

Средец.

„Урвич“ заедно с Пан-

чаревския манастир „Све-

ти Никола“, крепостна-

та черква-манастир „Св. 

Илия“ и Кокалянския мана-

стир „Свети Архангел Ми-

хаил“ образуват Урвичкия 

крепостно-манастирски 

комплекс – част от Софий-

ската Света гора. Много 

добре е запазена една от 

стените на крепостта, 

елемент от отбранител-

на кула с височина 7 м, 

както и основите на черк-

вата „Св. Илия“.

Десислава 
Бакърджиева

По данни на Българ-

ската народна банка при-

ходите от международен 

туризъм за януари-ноем-

ври 2019 г. са 3,6 млрд. 

евро, съобщават от ре-

сорното министерство. 

Резултатите са показа-

ли ръст от 0,02% спрямо 

същия период на рекорд-

ната за българския тури-

зъм 2018 г.

С амо  за  ноември 

2019 г. постъпленията 

от чуждестранни ту-

ристи са надхвърлили 

153 млн. евро, като уве-

личението в сравнение 

със същия месец на пре-

дходната година е 6,7%. 

За ноември е отчетено 

повишение и на турис-

тическите посещения 

от чужденци със 7,5%, 

като броят на визитите 

в страната ни за предпо-

следния месец на 2019 г. 

е достигнал 442 178. 

Общо от януари до но-

ември 2019 г. у нас са 

регистрирани 8 832 405 

туристически посеще-

ния от чужденци. 

„Данните на БНБ за 

приходите от между-

народен туризъм са из-

ключително добри. Те 

доказват, че е преодолян 

спадът през 2019 г., коя-

то бе изпълнена с труд-

ности и международни 

предизвикателства за 

сектора. Резултатите 

сочат, че българският 

туризъм запазва висо-

ките си постижения от 

последните 4 години и 

се развива устойчиво”, 

коментира министърът 

на туризма Николина 

Ангелкова. „Това ни дава 

стимул да продължим с 

мобилизацията и заедно 

– държава, туристически 

бранш и местни власти, 

да работим усилено и 

през тази година за ус-

пешно приключване на 

настоящия зимен сезон и 

за подготовката на Лято 

2020”, посочва още тя.

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Д-р инж. Иван Каралеев, 
председател на УС на 

Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране
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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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 ПРЕДПЕЧАТ И 

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, 

ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

BG20102 BG.121357Q/U

www.vestnikstroitel.bg

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

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:


