
Добромир Ганев, председател на УС на 
Национално сдружение Недвижими имоти:

Инж. Стефан Стоев, председател на 
ОП на КСБ – Благоевград:

Сега е точният момент да успеем 
да приложим по най-добрия начин 
новите технологии 

Голям проблем пред фирмите е 
закъсняването на плащанията 
от страна на общините

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ стр. 6-7  стр. 8

Между 220 и 250 млн. лв. са дължимите на строителните фирми суми от публични възложители за реализирани и приети СМР

Ренета Николова 

Камарата на строителите в Бълга-

рия (КСБ) настоява за бързо разплаща-

не от страна на държавата, общините, 

агенциите и всички възложители към 

строителните фирми за вече извър-

шена и приета работа. Към момента 

дължимите на компаниите от бранша 

суми от публични възложители за реа-

лизирани и приети СМР са между 220 и 

250 млн. лв. Това коментира председа-

телят на Управителния съвет на КСБ 

инж. Илиян Терзиев.

По думите му, ако тези пари се раз-

платят по-бързо, всяка фирма ще може 

да погаси задълженията към подизпъл-

нителите си, работниците и т.н. „Това 

ще ни даде глътка въздух и ще можем 

да си запазим служителите и работни-

ците, което в момента е най-важното 

за нашия сектор“, категоричен е той. 

Инж. Терзиев заяви, че има голям недос-

тиг на хора в бранша и единственият 

начин да бъдат запазени кадрите, с кои-

то разполага той сега, е да им се плаща 

редовно.

Председателят на УС на КСБ при-

помни, че през миналата седмица 

Камарата обяви пакет от мерки за 

преодоляване на кризата в сектор 

„Строителство“, като изтъкна, че най-

важната сред тях е да се разплати на 

фирмите от бранша това, което им се 

дължи към днешна дата. Сред остана-

лите мерки, за които КСБ категорично 

настоява, са: строителството да не 

спира, да не се стопира провеждането 

на  обществени поръчки и процедурите 

за избор на изпълнител, строителство-

то да бъде включено в Постановление-

то на МС за изплащане на компенсации 

на работодатели във връзка с обявено-

то извънредно положение. 

Какво каза още инж. Илиян Терзиев 
за трудностите, които изпитват ком-
паниите от браша в извънредната си-
туация, на стр. 3
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Уважаеми инж. Пешов, пожелаваме Ви от сърце здраве, сили и късмет, за да 

реализирате всички настоящи и много бъдещи проекти. И нека добрият  шанс 

съпътства Вашите начинания! Хубав празник!

29 март

Честит рожден ден и на Красимир Каракачанов, заместник ми-

нистър-председател по обществения ред и сигурността и минис-

тър на отбраната! Екипът на в. „Строител“ му желае здраве и много 

успехи!

Мирослав Еленков

ЕК одобри инвести-

ция от над 77 млн. евро 

от Европейския фонд за 

регионално развитие 

(ЕФРР) за модернизи-

ране на интегрираната 

система за управление 

на отпадъците в  София. 

Това съобщиха от прес-

центъра на Комисията. 

Със средствата ще се 

изгради високоефектив-

но съоръжение, което ще 

произвежда едновременно 

топлинна и електрическа 

енергия на базата на го-

риво, получено от негод-

ни за рециклиране битови 

отпадъци. 

Според изчисленията 

след построяване на съ-

оръжението то ще има 

капацитет за осигурява-

не на приблизително 55 

MW топлинна и 19 MW 

електрическа енергия. 

Това означава топлинна 

енергия за 40 000 души и 

електричество за 30 000 

души.

Проектът предста-

влява заключителната, 

трета фаза от програма 

за управление на отпадъ-

ците в София, която има 

за цел намаляване на въз-

действието на отпадъци-

те върху околната среда, 

подобряване на рецикли-

рането и стимулиране на 

инвестициите в сферта. 

За двата програмни пери-

ода 2007 - 2013 г. и 2014 

- 2020 г. България е полу-

чила общо 204 млн. евро 

от ЕФРР.

Мирослав Еленков

Европейската комисия прие Времен-

на рамка, която ще позволи на страните 

членки да използват цялата гъвкавост, 

предвидена в правилата за държавната 

помощ, за да подпомогнат икономиката 

в контекста на епидемичната ситуация 

на COVID-19. Тя позволява на страните 

от ЕС да гарантират, че всички видове 

предприятия имат достъп до доста-

тъчно ликвидност, както и да не позво-

лят на икономическата дейност да спи-

ра по време на пандемията и след нея.

Временната рамка предвижда пет 

вида помощ:

1). Преки безвъзмездни средства, из-

бирателни данъчни предимства и аван-

сови плащания;

2). Държавни гаранции за заеми, кои-

то дружествата са взели от банки;

3). Субсидирани публични заеми за 

дружествата;

4). Предпазни мерки за банките, кои-

то отпускат държавна помощ на реал-

ната икономика;

5). Застраховане на краткосрочни 

експортни кредити.

От ЕК посочват, че Временната 

рамка съдържа редица предпазни мерки. 

Така например тя обвързва субсидирани-

те заеми или гаранциите, предоставени 

на предприятията, с мащаба на сто-

панската им дейност, като взема под 

внимание техните разходи за заплати, 

оборот или нужди от ликвидност, както 

и използването на публичната подкрепа 

за оборотния или инвестиционния капи-

тал.

Рамката ще бъде в сила до края на 

декември 2020 г. С цел гарантиране на 

правна сигурност ЕК ще прецени преди 

тази дата дали е нужно действието на 

Рамката да бъде удължено.
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Строително-монтажните работи трябва да продължат при взимане на всички предпазни мерки

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ: 

Емил Христов

„В началото на минала-

та седмица обявихме пакет 

от 16 мерки за преодоляване 

на кризата в сектор „Стро-

ителство“. Най-важните 

от тях са да се разплати 

на фирмите от бранша 

това, което им се дължи 

към днешна дата“, заяви в 

ефира на „Нова телевизия“ 

председателят на Управи-

телния съвет на Камарата 

на строителите в България 

(КСБ) инж. Илиян Терзиев. 

„За жалост ние не можем 

да работим от вкъщи. Това 

означава, че взимайки всич-

ки мерки, които държавата 

препоръчва, ние трябва да 

продължим да изпълнява-

ме своята дейност. Много 

малко хора от бранша мо-

гат да останат в дома си“, 

подчерта инж. Терзиев. Той 

посочи, че заради наложени-

те ограничения във връзка 

с извънредното положение 

строителите ще работят 

с леко забавяне, и се надява 

това да бъде договорено с 

инвеститорите.

Председателят на УС 

на КСБ беше гост и на 

Bulgaria ON AIR. В телеви-

зионния ефир той заяви, че 

според проучванията, които 

експертите на Камарата 

са направили, загубите за 

строителния бранш вслед-

ствие на кризата, настъ-

пила с разпространението 

на коронавируса, са около 

150 млн. лв. „Сумата е го-

ляма, особено за малките 

фирми, които няма как да 

издържат, ако не се направи 

нещо по-сериозно“, катего-

ричен бе инж. Илиян Терзиев.

Той добави, че в периода 

на пандемия ще оцелеят 

компаниите, които имат 

добре сключени договори 

и разностранна дейност. 

„Говоря за фирми, които не 

извършват проекти, на-

пример само във високото 

строителство, а изпълня-

ват и други видове СМР, 

които са по-балансирани, 

и са заложили на различни 

строителни обекти. Те ще 

имат повече шанс да преми-

нат през кризата”, убеден е 

инж. Терзиев. 

Той обърна внимание и 

на неразплатените сред-

ства към строителните 

фирми. „Ако трябва да кажа 

за обществените поръчки, 

към днешна дата има около 

220 - 250 млн. лв. забавени 

плащания“, информира пред-

седателят на УС на КСБ. 

Според него, ако тези пари 

се разплатят по-бързо, вся-

ка фирма ще може да погаси 

задълженията към подиз-

пълнителите си, работни-

ците и т.н. „Това ще ни даде 

глътка въздух и ще можем 

да си запазим служители-

те и работниците, което 

в момента е най-важното 

за нашия сектор“, подчерта 

той. Инж. Терзиев заяви, че 

има голям недостиг на хора 

в бранша и единственият 

начин да бъдат запазени 

кадрите, с които разполага 

той сега, е да им се плаща 

редовно.

„10 – 15 на сто от фир-

мите от строителния 

отрасъл са затворили или 

частично са разпуснали 

работниците си.  Това се 

отнася например за фир-

мите, които работят със 

Столичната община, заради 

ограничението до минимум 

на обектите, които общи-

ната финансира, както и 

заради забраната на някои 

държавни организации за 

строителство на тяхна 

територия“, коментира 

председателят на УС на 

КСБ пред Българска теле-

графна агенция (БТА).

В изказването си пред 

медията той допълни, че 

оборотът в строителния 

бранш на месец е около 

1 млрд. лв., а към момента 

средните загуби от оборот 

са 10 – 15 процента. „Това 

означава загуби за произво-

дителите на материали, за 

транспортните фирми, за 

заплати и други“, каза Тер-

зиев.

Той коментира още, че 

от КСБ са разтревожени, 

че строителният бранш е 

останал извън обхвата на 

подкрепата от държавата. 

„Това за мен значи, че трябва 

да се спасяваме сами“,  спо-

дели инж. Илиян Терзиев. И 

пред БТА той заяви, че сред 

основните мерки в подкре-

па на бранша от страна на 

държавата е задължително-

то разплащане за свършена-

та от строителите работа 

по обществените поръчки.

Инж. Терзиев акцентира, 

че търговете, които се от-

насят до избор на изпълни-

тел, не трябва да спират. „В 

момента около 20 – 25 про-

цента от служителите на 

фирмите работят в домаш-

ни условия – инженери, ар-

хитекти и други, те могат 

да подготвят тези поръчки 

с идеята, когато се даде 

рестарт на икономиката, 

вече да има избран изпълни-

тел“, коментира инж. Илиян 

Терзиев и допълни, че бран-

шът настоява също да не се 

прилагат излишни ограничи-

телни за строителството 

мерки.

„Най-важните препоръки 

заради коронавируса, които 

сме отправили към нашите 

членове, а те съответно 

към своите работници,са за 

спазване на дисциплината, 

ползване на дезинфектанти 

и маски, правила за разпре-

делението на хората, които 

са на работа, за да може да 

се осигури нужната дистан-

ция между тях“, обясни инж. 

Терзиев. Той допълни, че са 

осигурени  на всички заети 

по обектите маски, ръкави-

ци и почистващи препара-

ти. В бранша според регис-

търа на Камарата има 5500 

фирми, а заетите са между 

200 - 220 000.
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Стрaницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Агенци я  „Пътна  инфра-

структура“ (АПИ) старти-

ра тръжна процедура за оп-

ределяне на изпълнител при 

строителството на северния 

обходен път на Бургас с дъл-

жина 4,7 км. Индикативна-

та стойност на проекта е 

52 910 000 лв. без ДДС, а сред-

ствата са от републиканския 

бюджет. Срокът за изпълнение 

е 18 месеца.

Трасето ще започва при 

230-и км на път I-9 Сарафово - 

Бургас, непосредствено след 

Атанасовското езеро и в бли-

зост до настоящото кръсто-

вище, ще преминава на запад, 

заобикаляйки езерото, а след 

това ще се насочва към I-6 Ве-

трен - Бургас. Северният обход 

ще завършва при 493-ти км на 

първокласния път при селско-

стопанския надлез. Отсечката 

ще бъде с две платна, разделени 

със средна разделителна ивица, 

с по две ленти за движение в по-

сока и банкети, както и локал-

ни платна. Връзката на новото 

трасе със съществуващата 

пътна мрежа ще се осъществя-

ва чрез 4 пътни възли.

От АПИ псочват, че с изпъл-

нението на проекта транзит-

ният трафик, идващ от Варна 

по път I-9 и продължаващ на юг 

по I-6 София - Бургас, ще се из-

несе извън центъра на града. 

По този начин ще се повиши 

безопасността на движение за 

пътуващите от Западна и Се-

верна България, като се избяг-

ва влизането в областния град.

Срокът за  подаване  на 

офертите е до 28 май.

До 21 май могат да 

се подават оферти по 

откритата от Агенция 

„Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ) процедура за 

избор на строителен 

надзор при изработва-

нето на техническия 

проект и изпълнението 

на мерките за смекча-

ване на въздействието 

на трафика върху диви-

те животни и птиците 

в Кресненското дефиле, 

посочени в решението 

по ОВОС от 2017 г. 

Прогнозната стой-

ност е 59 000 лв. без 

ДДС. 

В началото на март 

АПИ обяви тръжната 

процедура за изпълни-

тел на мерките в близо 

16-километров учас-

тък от път I-1 Крупник 

- Кресна между 380-и и 

396-и километър - част 

от дясното платно на 

АМ „Струма“, лот 3.2. 

Предвидено е изграж-

дане и модифициране на 

оградни и дефрегмен-

тационнни съоръжения 

за защита на живот-

ните и птиците в ра-

йона, модифициране на 

съществуващите во-

достоци, за да се оси-

гури безпрепятствен 

достъп и преминаване 

на дребните живот-

ни. От двете страни 

на пътя ще се монти-

рат мрежи с височина 

1,20 м, които да не им 

позволяват да излизат 

на пътното платно. На 

големите съоръжения 

ще се поставят мре-

жи за птици с височина 

4 м. Прогнозната стой-

ност на тази поръчка е 

2 440 780 лв. без ДДС. 

Срокът за изпълнение е 

300 дни. 

От АПИ припомнят, 

че участъкът от Е 79 

през Кресненското де-

филе е една от най-кри-

тичните отсечки от 

републиканската мре-

жа от гледна точка на 

пътната безопасност. 

Най-честите ПТП са 

от неправилно изпре-

варване и навлизане в 

лентата за насрещно 

движение и шофиране с 

несъобразена скорост. 

„Държавна  агенци я 

„Безопасност на дви-

жението по пътищата“ 

изготви и предложи на 

АПИ комплекс от мер-

ки за подобряване на 

безопасността на дви-

жение в участъка. В 

тази връзка при изпъл-

нението на общест-

вената поръчка ще се 

направи и анализ на 

представените мерки 

с цел актуализация на 

участъците, където се 

въвежда забрана или се 

разрешава изпреварва-

нето. Ще се анализира 

и нуждата от изграж-

дане на нови ограничи-

телни системи и пътни 

знаци, както и система 

за видео наблюдение, за 

информиране и прена-

сочване на трафика”, 

добавят още от Аген-

цията.

Завърши рехабилитацията и 

реконструкцията на над 36 км от 

третокласния път III-866 Кричим 

– Михалково – Смолян. Те са реа-

лизирани по проектите - лот 22 и 

лот 23, по ОП „Региони в растеж 

2014 – 2020”. Инвестицията е за 

над 52 млн. лв. 

Лот 22 е с дължина 21,1 км 

– от кръстовището за сте-

ната на яз. „Цанков камък“ при 

Михалково и преминава покрай 

яз. „Въча“. Отсечката е с подо-

брено отводняване и нови пътна 

настилка, маркировка, знаци и 

ограничителни системи. Ремон-

тиран е и мостът над р. Чуреков-

ска в с. Михалково. По проекта 

са изградени подпорни стени с 

различна височина от 1,5 до 3 м, 

а в участъци от пътя са монти-

рани и високоякостни мрежи за 

предотвратяване свличането на 

камъни и земни маси. Изпълнител 

е „ИСА 2000“ ЕООД, а строител-

ният надзор е осъществен от 

„Пътконсулт 2000“ ЕООД.

Лот 23 е 15,29 км – от изхода 

на Кричим до яз. „Въча“. И в тази 

отсечка са направени подпорни 

и укрепителни стени с различна 

височина, а откосите са укрепе-

ни с високоякостни мрежи. Ре-

монтирани са 4 големи мостови 

съоръжения и тунелът „Кричим” 

с дължина 130 м. СМР са осъ-

ществени от „Автомагистрали 

- Черно море“ АД с подизпълнител 

„ИСА 2000“ ЕООД. Строителният 

надзор отново е на „Пътконсулт 

2000“ ЕООД. 

WWW.INGCONSULT.BIZ
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Страницата 
подготви
Росица Георгиева

Кметът на София 

Йорданка Фандъкова 

създава временен ико-

номически съвет. За-

дачата на новия орган 

е да бъдат разработе-

ни мерки за подкрепа 

на бизнеса в София. В 

него ще участват ико-

номисти и експерти, а целта е с 

набелязаните стъпки да се окаже 

помощ на тези сектори, които са 

ключови за града и изпитват сери-

озни затруднения след въвеждане 

на извънредното положение.  

Администрацията предлага на-

ематели на общински 

имоти, чиито обек-

ти не са работили, да 

бъдат освободени от 

наем за периода на из-

вънредно положение. 

Тези търговци, които 

са затворили от 13 

март до 13 април, няма 

да заплащат такса 

„тротоарно право“. 

Предвижда се обособя-

ване на Фонд за банко-

ви гаранции за кредити на малкия 

и средния бизнес в размер 1 млн. лв. 

Те ще се предоставят на сектори, 

засегнати от кризата. Този финан-

сов инструмент ще е към Общин-

ския гаранционен фонд за малки и 

средни предприятия.

Направление „Архитекту-

ра и градоустройство” (НАГ) 

към Столичната община пре-

доставя на всички граждани 

и представители на бизнеса 

възможност за електронно 

заявяване на издаване на раз-

решение за строеж от главния 

архитект на София за основ-

но застрояване, пристроява-

не, надстрояване на жилищни 

и нежилищни сгради за обек-

ти от първа, втора и трета 

категория и плътни огради, 

неразделна част от инвес-

тиционния проект (за I, II и III 

категория строежи). За да се 

възползват от електронната 

услуга, ползвателите е необ-

ходимо да предоставят доку-

мент за собственост, виза за 

проектиране (когато е необ-

ходимо), копие от одобрения 

и съгласуван инвестиционен 

проект (в заявлението се по-

сочва датата на одобрените 

проекти). От НАГ обръщат 

внимание, че електронната 

административна услуга може 

да бъде заявена при налични 

одобрени инвестиционни про-

екти. 

Изискват се още оценка 

за съответствието на ин-

вестиционните проекти със 

съществените изисквания 

към строежите, изготвена 

от съответното лице по чл. 

142, ал. 6 от ЗУТ, оценка на 

въздействието върху околна-

та среда, издадено по реда 

на ЗООС (когато се изисква 

ОВОС), положително станови-

ще на органите за пожарна и 

аварийна безопасност (когато 

строежът е първа или втора 

категория или не е придружен 

от оценка по т. 4), предвари-

телни договори с експлоата-

ционните дружества за при-

съединяване към мрежите на 

техническата инфраструкту-

ра, специалните разрешител-

ни (изискуеми по специални 

закони), пълномощно (когато 

заявлението се подава от пъл-

номощник). 

Таксата на заявената ус-

луга може да бъде заплатена 

по банков път по сметката 

на НАГ. Трябва да се направи 

и регистрация в електронния 

портал на НАГ, където зая-

вяването на услугата става 

чрез квалифициран електронен 

подпис. 

Екипите на Направление „Ди-

гитализация, иновации и икономи-

ческо развитие“ на Столичната 

община и Столичната общинска 

агенция за приватизация и инвес-

тиции са изготвили първи доклад 

за оценка на ефекта от разпрос-

транението на коронавируса 

върху икономиката на София. В 

документа са разгледани трите 

възможни сценария за стопанско-

то развитие на столицата и по-

следиците. Друг аспект, който е 

засегнат, е ефектът, който може 

да се очаква по сектори в между-

народен и европейски мащаб. 

Експертите проучват въз-

действието на разпространение-

то на COVID-19 върху работната 

ръка и различните индустрии в 

София. В изследването са пред-

ставени мерките, предложени от 

браншови организации и други за 

преодоляване на негативните 

последици. Сред тях са идеите 

на Камарата на строителите в 

България, КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП, 

ИПИ и др. 

Повече за констатациите на 
експертите четете в следващ 
брой на в. „Строител“.

Десислава Бакърджиева
 

Седем общински и държав-

ни професионални гимназии 

ще бъдат обновени и прео-

борудвани с финансиране по 

Оперативна програма „Реги-

они в растеж” (ОПРР). В тях 

ще бъдат инвестирани поч-

ти 8 млн. лв. спестен ресурс 

по Приоритетна ос 3 (ПО 3) 

„Регионална образователна 

инфраструктура“. Управля-

ващият орган е публикувал 

изменение на процедурата 

„Подкрепа за професионалните 

училища в Република България” 

и на ПО 3, с което се дава „зе-

лена светлина“ за стартиране 

на проектите. 

Пет от професионалните 

гимназии, които ще получат 

финансиране, са в направле-

ние ветеринарна медицина, 

горско стопанство, растени-

евъдство и животновъдство. 

С проекти могат да кандидат-

стват общините Берковица – 

за Лесотехническа професио-

нална гимназия, Две могили 

– за Професионална гимназия 

по селско стопанство „К. А. 

Тимирязев“, Елхово – за Профе-

сионална гимназия по механи-

зация на селското стопанство 

„Ернесто Че Гевара“, Нови па-

зар – за Професионална гим-

назия по селско стопанство, 

и Лозница – за Професионална 

гимназия по ветеринарна ме-

дицина и земеделие „Алексан-

дър Стамболийски“.

Министерството на об-

разованието и науката може 

да подаде проект за финанси-

ране на ремонтни дейности 

в Професионална гимназия по 

облекло „Ана Май“ в Пловдив 

и Професионална гимназия по 

електроника и енергетика – 

Банско. 
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Надявам се, че КСБ и в. „Строител“ ще бъдат проводник 
на симбиозата между двете професии - на строителя и 
брокера на недвижими имоти

Добромир Ганев, председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти:

Десислава 
Бакърджиева

Г-н Ганев, продължа-

ват ли работа агенции-

те за недвижими имоти 

в така създалата се си-

туация на разпростра-

нение на опасния коро-

навирус COVID-19? Какви 

практики се прилагат за 

намаляване на риска от 

заразяване и опазване 

здравето на брокерите 

и клиентите, с които те 

контактуват? 

Преминаваме през пе-

риод, който изисква из-

ключителна отговорност, 

мобилизация ,  грижа и 

внимание от всички. Про-

дължаваме да работим, 

за да сме в услуга на на-

шите клиенти, тъй като 

и те самите ни търсят 

за консултации. Ние като 

отговорен бранш спазва-

ме всички изисквания и 

поемаме отговорността 

си за намаляване на риска 

от заразяване с COVID-19. 

Компаниите изпълняват 

своята дейност, като 

пускат някои от служи-

телите си в хоум офис, а 

други поемат дежурства 

на работното си място. 

Ограничени са физически-

те контакти и броят на 

срещите, които са необ-

ходими за сключването на 

всяка сделка.

Ръководството на На-

ционално сдружение Не-

движими имоти (НСНИ) на-

пътства своите членове 

да спазват  всички препо-

ръки и огранчителни мерки 

на Националния операти-

вен щаб – дезинфекциране, 

предпазни средства и т.н. 

Повечето от клиен-

тите, които са били на 

имотния пазар преди сед-

мица и половина или две, 

не са се оттеглили, но 

разбира се, разполагат с 

по-ограничени възможнос-

ти за придвижване, огледи 

и други. Затова трябва да 

проявим адаптивност и 

креативност, така че да 

продължаваме да работим 

за тях в условията на из-

вънредно положение. Про-

фесионалните агенции за 

недвижими имоти няма да 

затворят своите врати.

В момента използва-

нето на новите техно-

логии е много важно за 

бизнеса. До каква степен 

е дигитализиран пазарът 

на недвижими имоти у 

нас. Прилага ли се от 

агенциите PROPTECH - 

виртуалната реалност 

(VR), и разширената ре-

алност (AR). Може ли це-

лият процес от подбора 

на имота до сключване-

то на сделката да става 

дистанционно?

Възможно е за някои 

имоти и видове сделки 

това да се случва, но не 

при всички, разбира се. 

Знаете, че по отношение 

на покупките почти няма 

случай в историята, в кой-

то да се закупи недвижим 

имот без реален оглед. 

При правилна организация 

и използване на PROPTECH 

това би могло да се осъ-

ществи при наемите - да 

се сключи договор, като 

се избегне контакт. Това 

може да стане по следния 

начин - първо имотът се 

оглежда от потенциалния 

наемател чрез технологи-

ята, известна като вир-

туална реалност, като 

трябва да е ясно, че при 

един добре заснет имот 

всичко се вижда. Впослед-

ствие се подписва непри-

съствено договорът, пла-

ща се онлайн, получават се 

ключовете и контактът е 

ограничен. Собственикът 

на недвижимостта може 

изобщо да не присъства. 

Така че в наемните от-

ношения това не е невъз-

можно, като правилната 

организация е ключова, 

но трябва да има и опре-

делени условия, например 

собствениците да са се 

доверили на една компания, 

която да ги представлява, 

или др. 

По отношение на по-

купко-продажбите  е по-

трудно. Със сигурност 

обаче новите техноло-

гии като VR и AR дават 

възможности за много 

по-добро представяне на 

имотите. Те показват 

включително работата 

на инвеститорите, архи-

тектите, строителния 

процес. Проектантите 

трябва да създават за-

дължително 3D модели, 

за да може да се използва 

разширената реалност, а 

строителният бранш да е 

още по-гъвкав.

Дигитализацията е 

тема, по която безспорно 

ще работим с Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ), Камарата на 

архитектите в България, 

с Националната асоци-

ация на строителните 

предприемачи и други. 

Вероятно това ще се слу-

чи след прекратяване на 

извънредното положение 

в страната. Новите тех-

нологии ще дадат възмож-

ност на бранша да излезе 

по-силен след създалата 

се ситуация, бизнесът да 

е по-ефективен, да пре-

доставя по-добри услуги, 

дигитализирани както за 

продавачите, така и за 

купувачите, а и при наем-

ните отношения.  

Относно това до как-

ва степен е дигитализи-

ран пазарът на недвижими 

имоти у нас, мога да кажа, 

че ние познаваме тези 

технологии от доста вре-

ме, но все още те не са 

навлезли толкова дълбоко 

в нашия бизнес. Обстоя-

телствата не са ни при-

нуждавали да го правим, а и 

винаги са се предпочита-

ли реалните огледи, които 

доскоро се осъществя-

ваха без никакви пречки. 

Но сега при наличието 

на епидемия се предпола-

га, че все повече хора ще 

предпочетат да използ-

ват новите технологии, 

за да намалят риска от 

зараза и разпространение 

на опасния вирус, а и за да 

имат по-добра информация 

за имота, който искат да 

огледат или искат да за-

купят. Сега е точният 

момент да успеем да при-

ложим по най-добрия начин 

новите технологии, вклю-

чително неприсъствените 

сключвания на договори, 

използването на електрон-

ни подписи при взаимоот-

ношенията с клиентите, 

виртуални огледи и всички 

неща, които PROPTECH ин-

дустрията предлага.

Засега обаче нота-

риусите не предлагат 

електронни услуги. Това 

не  спира ли осъществя-

ването на покупко-про-

дажбата на имот дис-

танционно?

Всъщност има правни 

пречки, които не дават 

възможност да се работи 

по този начин. Принципът 

на удостоверяването е 

личен. Доколкото ми е 

известно, в момента но-

тариусите дискутират 

новия Закон за извънредно-

то положение и текстове-

те, които казват, че само 

спешни и неотложни удос-

товерявания ще бъдат из-

вършвани, обсъждат тази 

формулировка и нейното 

прилагане. Доколко една 

сделка за покупко-продаж-

ба с изтичащ предвари-

телен договор в срока на 

извънредно положение е 

неотложна? За мен това 

е неотложен случай на 

удостоверяване. Ние дър-

жим контакт с Нотариал-

ната камара, за да имаме 

повече яснота и да дава-

ме информация на нашите 

клиенти, разбира се.

По какви теми могат 

да си бъдат полезни КСБ 

и НСНИ в настоящите 

условия на извънредно 

положение?

Важно е да сме единни 

в исканията си към прави-

телството и държавата. 

Всяка една институция, 

с която работи браншът, 

трябва да направи всичко 

възможно, за да осигури 

дигитализация на услуги-

те си и лесен достъп до 

тях. Разбира се, има и друг 

проблем, че много малко 

от гражданите имат елек-

тронни подписи и ако те 

желаят да намалят риско-

вете, трябва да поемат 

своята отговорност и да 

си закупят такива. В тази 

връзка е добре да кажа, 

че БОРИКА и „Евротръст 

Технолъджис” обявиха без-

платно два месеца из-

ползване на електронни 

подписи. 

Основното в насто-

ящата ситуация са на-

маляване на работата 

на гише, облекчаването 

на клиента и бързината. 

Всичко това ще доведе до 

по-добри бъдещи услуги на 

всички институции.

От официално съоб-

щение на НСНИ до ме-

диите стана ясно, че 

приключва работата по 

стартирането на добро-

волния Професионален 

регистър на брокерите и 

агентите на недвижими 

имоти с възможност за 

издаване  на професио-

нални карти на члено-

вете на НСНИ, които да 

осигуряват бърз и пре-

ференциален достъп до 

предоставяните услуги 

„на гише“. Бихте ли обяс-

нили повече за целта на 

регистъра и въпросната 

услуга.

Снимки в. „Строител“
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На прага сме да стар-

тираме доброволния Про-

фесионален регистър. Той 

ще е достъпен за всички 

компании за недвижими 

имоти, които имат жела-

ние да представят дей-

ността  и своите служи-

тели на потребителите 

си. Регистърът няма да 

е ограничен само за чле-

новете на НСНИ, те оба-

че ще получават карти, 

които ще им дават въз-

можност на специално 

гише да получават по-

бързо обслужване. Това е 

договорено в последната 

година с повечето инсти-

туции, с които работим, 

и се надявам  да влезе  в 

сила, след като снабдим 

нашите членове с профе-

сионалните карти. Ясно 

е, че електронните услуги 

ще дадат възможност на 

всички да ползват по-бърз 

достъп, но има институ-

ции, които не предоста-

вят всички документи он-

лайн. Точно там ще дадем 

възможност на членовете 

ни  да ползват такива. 

С доброволния Про-

фесионален регистър на 

брокерите и агентите 

на недвижими имоти ще 

постигнем по-висока ин-

формираност на нашите 

клиенти. Защото преди да 

вземат решение да влязат 

на  пазара, те биха могли 

да получат повече данни за 

дадена компания, за неин 

служител – какъв опит и 

образование има. Така им-

отният пазар ще бъде по-

прозрачен.

И тук е мястото да 

кажем, че НСНИ разпрос-

трани анкета до своите 

членове и резултатите 

от нея до момента по-

казват, че в рамките на 

седмица и малко жела-

нието на клиентите да 

използват личен брокер – 

тоест ексклузивна услуга, 

се увеличава драстично. 

В настоящата ситуация 

това е напълно логично, 

защото рискът от зара-

зяване с COVID-19, когато 

работиш с много брокери, 

идващи на огледи в имота 

ти, е много по-голям, от-

колкото ако имаш личен 

брокер. Фирмите обаче 

трябва да носят опреде-

лени отговорности, кога-

то подписват подобни до-

говори за ексклузивитет. 

Ние сме направили стъпки 

да договорим с бранша ня-

колко задължителни клаузи 

към тези договори, които 

да гарантират правата 

на собствениците и на 

клиентите.

Какви са първите ин-

дикации за пазара на не-

движимите имоти? Как 

се променя - има ли вече 

отражение на цените, на 

търсенето и предлагане-

то? Идва ли следващата 

финансова и икономиче-

ска криза, която неизбеж-

но ще повлияе и на имот-

ния пазар, и може ли да се 

прогнозира колко време 

ще продължи?

Изминалият период 

от началото на епидеми-

ята е твърде кратък, за 

да мога да дам конкретен 

отговор. Мненията на 

колегите ми са различни. 

Има случаи, при които се 

покачва търсенето пора-

ди очакван ценови спад, а 

от друга страна сме сви-

детели на спрени оферти. 

Извънредното положение 

е по-специфичен момент и 

трудно може да дадем ясна 

тенденция. Вероятно след 

него ще има спад на пове-

чето макроикономически 

показатели в Европа и у 

нас. Това безспорно ще се 

отрази на пазара на не-

движми имоти, но точно 

как, е трудно да прогнози-

раме. Всичко зависи точ-

но от тези спадове и от 

продължителността на 

евентуалната криза, а и 

защото се очаква ръст на 

цените на имотите. Евро-

пейската централна банка 

(ЕЦБ) обяви  план за успо-

кояване на пазарите - ще 

закупи до края на насто-

ящата година държавни и 

частни облигации, както 

и търговски ценни книжа 

на обща стойност до 750 

млрд. евро. Тоест вземат 

се необходимите мерки. 

Информацията, която има-

ме от САЩ, е, че имотни-

ят пазар е този, който ще 

спаси икономиката там. 

Заради ниските лихвени 

проценти има много голя-

мо желание за ипотечно 

кредитиране и рефинанси-

ране на заеми. 

Така че нищо не е си-

гурно и ясно. Важно е пра-

вителствата и ЕЦБ какви 

мерки ще предприемат, а 

засега те са оптимистич-

ни.

Очакват ли се фали-

ти на фирми от бранша 

у нас? 

Това зависи от раз-

витието на имотния па-

зар и от дълбочината на 

евентуалната криза. Има 

вероятност някои бизнеси 

да бъдат затворени, като 

това ще са компании, кои-

то няма да могат да се на-

годят към новия начин на 

работа или нямат доста-

тъчно ликвидност, за да 

издържат няколко месеца 

на по-тежката ситуация. 

В същото време има фир-

ми, които прилагат много 

добри практики и ще ос-

танат на пазара. Има и 

такива, които се възполз-

ват от незнанието на по-

требителите. Затова се 

надявам, че самите граж-

дани, които ще използват  

продуктите ни, ще бъдат 

достатъчно разумни и 

отговорни към своите 

имоти и пари и ще вземат 

правилно решение да се 

информират за брокерите. 

Известно е, че на на-

шия пазар има лоши прак-

тики с фалшива реклама, 

злоупотребява се с депо-

зитните средства, не се 

дават документи, не се 

връщат депозити. Имаме 

оплакване от подобни опе-

рации и практики, затова 

разчитаме и на Вас, меди-

ите – нека всеки един соб-

ственик и наемодател да 

избира информирано парт-

ньора, с когото ще работи 

в този сложен процес на 

покупко-продажба.

В сложно време като 

настоящото зачестя-

ват ли измамите? Това 

поставя ли на дневен ред 

въпроса за регулацията и 

в тази връзка оптимист 

ли сте, че през 2020 г. ще 

има развитие по отно-

шение на закона на броке-

рите, който НСНИ изгот-

ви преди много време?

Мисля ,  че  лошите 

практики няма да се уве-

личат и в тази ситуация 

даже ще успеем да кому-

никираме по-добре с на-

шите потребители. Ще 

предоставяме все по-до-

бра услуга на клиентите 

си, като ще се справяме с 

некоректните практики, 

като информираме обще-

ството. 

Разбира се, че регла-

ментацията е задължи-

телна за нас. Оптимист 

съм от последните ни 

разговори с различни ин-

ституции, от които зави-

си приемането на подобна 

нормативна регулация. 

Моментът не е съвсем 

подходящ, но въпреки това 

ние довършваме новия си 

проект на закон за бро-

керската дейност, който 

се актуализира. Надяваме 

се в скоро време да имаме 

възможност да го пред-

ложим на конкретните 

ведомства - Министер-

ството на икономиката 

и Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството, на 

парламентарните групи. 

Оптимист съм, защо-

то законът е справедлив 

и доста либерален – не за-

тваря бизнеса по никакъв 

начин, дава възможности 

на всички, които се зани-

мават с тази дейност, да 

се легитимират. Той ще 

бъде по подобие на норма-

тивните актове, които 

движат сродните нам биз-

неси – като Закона за КСБ, 

Закона за КАБ и КИИП т.н. 

Всички тези браншове са 

регулирани по един норма-

лен начин, без да се пречи 

на фирмите. Единствено 

ще се повиши контролът 

при входа по отношение 

на знанията, компетен-

циите и уменията на хо-

рата, които трябва да 

предоставят тези услуги 

и, разбира се, изискването 

да бъдат вписани в съот-

ветния регистър.

От близо две години 

сте начело на НСНИ. В 

момента сте изправен 

пред голямо предизвика-

телство. Това промени 

ли набелязаните от Вас 

приоритети на сдруже-

нието, какви ще са те до 

края на 2020 г.? Календа-

рът на събитията, кои-

то организирате, веро-

ятно също ще претърпи 

изменения.

Настоящата ситуация 

е предизвикателство, но и 

една възможност да про-

меним към по-добро нашия 

бизнес и взаимоотноше-

нията си с клиентите. Да 

станем по-конкурентни 

в средата, в която рабо-

тим, по-етични. 

Що се отнася до цели-

те ми като председател,  

те не са променени – по-

скоро ще има промени в 

начините за тяхното по-

стигане, особено когато 

става дума за нашия съб-

итиен календар. Тази годи-

на сме предвидили повече 

от 50 мероприятия, някол-

ко от които вече бяха  от-

менени. Но ние имаме ре-

шения за стартиране на 

онлайн обучения, стрий-

минг предавания. Така че 

няма да спрем да изпълня-

ваме основната задача в 

нашия устав - повишава-

не на квалификацията на 

бранша, и се надявам, че 

ще успеем бързо да минем 

от конвенционалния начин 

на организиране на обуче-

ния към модерния - на он-

лайн преподаване.

В. „Строител“ следи 

ситуацията в страната, 

като особено внимание 

обръща на влиянието 

върху бизнеса от разпро-

страняването на виру-

са и последствията от 

предприетите мерки. 

Какво още бихте искали 

да прочетете в издание-

то?

Нашите членове, а и 

не само те биха били удо-

влетворени да научават 

още повече от издание-

то за новите технологии, 

Smart Home системите, 

за последните материа-

ли, които се използват в 

строителството, за всич-

ки иновации, които ще им 

помагат при представяне-

то на имотите. 

Надявам се, че КСБ и 

вестник „Строител“ ще 

бъдат активен проводник 

на  по-добрата симбиоза 

между двете професии - 

на строителя и брокера 

на недвижими имоти, за 

да предлагаме още по-ка-

чествен продукт за наши-

те крайни потребители.

На финала как опреде-

ляте изминалата година 

за пазара на недвижимос-

ти и какви са добрият и 

лошият сценарий за на-

стоящата?

Още през миналата 

година имаше процеси, 

които показваха забавя-

нето на динамиката на 

пазара, а именно отчето-

хме същия брой сделки от 

предходната 2018 г., раз-

решенията за строеж на 

годишна база бяха по-мал-

ко – от друга страна цени-

те се повишиха с 1 - 1,5%. 

Всички очаквахме момент, 

в който ще дойде някакво 

изстудяване, но COVID-19 

задълбочи процеса и това 

се случва по-бързо. 

Миналата година беше 

добра за бранша, имаше 

изключителна строител-

на активност, което по-

могна за това цените да 

се задържат. За 2020 г. 

трудно бих прогнозирал 

какво ни очаква, защото 

всички предположения ще 

се базират на данните, 

които ще излязат за фев-

руари и март. Неминуемо 

ще има забавяне. Дано то 

бъде по-кратко и икономи-

ката да излезе по-бързо 

от тази шок, като се на-

дявам в средата на годи-

ната да видим съживяване 

и ръст на повечето макро-

икономически показатели. 

Лошо ще  е, ако тази 

пандемия се задълбочи, 

това ще доведе до стаг-

нация не само на нашия 

пазар, но и като цяло на 

световната икономика. 

Аз се надявам, че мерките, 

които се вземат  у нас, а и 

в редица други страни, ще 

дадат възможност да се 

излезе по-бързо от тази 

ситуация.
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Инж. Стефан Стоев, председател на ОП на КСБ – Благоевград: 

Правим всичко възможно, за да подобрим връзките си с представителите на местната власт

В края на миналата година Областните представителства на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) проведоха общи събрания и 
направиха избор за председатели и ръководни органи. В някои от местните структури на КСБ председателите бяха преизбрани за втори тригоди-
шен мандат, а в други начело на ОП застанаха нови. В рубриката „ОП на КСБ“ вестник „Строител” ще представи приоритетите на ръководителите 
на Областните представителства и с какви проблеми продължава да се сблъсква браншът по места. Ще разкажем и за професионалния път на 
председателите на ОП. В този брой Ви срещаме с инж. Стефан Стоев, председател на ОП на КСБ - Благоевград.

Росица Георгиева

Инж. Стоев, в нача-

лото на нашия разговор 

ще Ви помоля да се пред-

ставите - как избрахте 

строителната професия, 

коя е фирмата, която ръ-

ководите, и в каква сфе-

ра на строителството е 

специализирана? 

Завършил съм строи-

телен техникум в периода 

1976 - 1981 г. След това 

във времето 1983 - 1988 г. 

продължих образованието 

си във Висшия институт 

по архитектура и строи-

телство (сега УАСГ) и се 

дипломирах със специал-

ност „Пътно строител-

ство“. От придобиването 

на висше образование през 

1988 г. до сега не съм спи-

рал да се занимавам с път-

но строителство. 

Първоначално започнах 

работа в Областно пътно 

управление - Благоевград, 

където бях до 1993 г. Про-

фесионалният ми път про-

дължи в „Пиринстройин-

женеринг“ ЕАД, на което 

съм управител. Фирмата 

е създадена през 1993 г. 

Основната ни дейност 

е ниско строителство 

-  ремонт, рехабилитация 

и изграждане на пътна ин-

фраструктура. 

Компанията притежа-

ва три асфалтови бази, 

разположени на терито-

рията на област Благо-

евград, имаме и кариера 

за добив на инертен ма-

териал. Това ни прави 

независими и ни дава въз-

можност да предлагаме 

евентуално най-добрите 

цени за извършване на 

пътни дейности. Освен 

производство на инерт-

ни материали ние правим 

също студени и топли ас-

фалтови смеси и битумна 

емулсия. Изпълняваме вся-

какви видове строителни 

дейности с бетонови из-

делия, както и доставка 

на бетонови смеси. Реа-

лизираме и ВиК проекти, 

извършваме изкопно-земни 

работи и транспортни ус-

луги, както и лабораторни 

изпитвания на земни, път-

ни и асфалтови настилки.

Кои са най-интересни-

те обекти, които фирма-

та, ръководена от Вас, е 

изпълнявала?

Работили сме по про-

екти, свързани с изграж-

дането и ремонт на ре-

публиканска и общинска 

пътна мрежа. Например по 

Оперативна програма „Ре-

гионално развитие 2007 

– 2014” осъществихме ре-

хабилитация и реконструк-

ция на път III-106 Благоев-

град – Станке Лисичково 

– Граница Македония (лот 

40) с обща дължина 23,4 

км. Друг важен обект, по 

който сме работили, е 

път III – 198 Петрич – ГКПП 

„Златарево“. Участъкът е 

с дължина почти 32 км. 

Реализирали сме също и 

ремонт на ГКПП „Илинден“.

Вие ръководите ОП на 

КСБ - Благоевград. Може 

ли да разкажете какви са 

особеностите на реги-

она и какви са предизви-

кателствата, пред кои-

то се изправяте?

Проблемите ни са свър-

зани най-вече със слабата 

комуникация с админи-

страцията по места. Ние 

правим всичко възможно, 

за да подобрим връзките 

си с представителите на 

общините, но те не проя-

вяват достатъчно инте-

рес за партньорство с ОП 

на КСБ - Благоевград. Об-

ластното представител-

ство многократно е от-

правяло покани за срещи 

към местните власти, на 

които те не са откликва-

ли. Членовете ни не участ-

ват в процеса на взимане 

на решения от общините, 

касаещи сектора, не се 

търси мнението ни при 

решаването на по-сложни 

казуси.

Как се отразява на-

стоящата ситуация – из-

вънредното положение, 

на работата на строи-

телните фирми?

 Първо бих искал да при-

ветствам ръководството 

на Камарата за обръще-

нието, с което излезе към 

институциите и общест-

веността.  В него се на-

стоява за разплащане от 

държавата към общините 

и от общините на дължи-

мите към фирмите суми, и 

то за извършена работа. 

Това е един от най-сери-

озните проблеми, с които 

се сблъскваме. В Благоев-

град 14 общини дължат на 

местни строителни фир-

ми  над 15 млн. лв. Говорим 

за изпълнени проекти, из-

дадени от фирмите фак-

тури и платено ДДС към 

държавата.

Какво е обяснението 

от общинските власти? 

Че нямат пари да се 

разплатят, което обаче на 

строителите не им пома-

га. Те не са големи фирми 

и в сегашната ситуация, 

ако не им бъде разплате-

на извършената работа, 

не могат да поемат тази 

тежест. Ще се наложи да 

уволняват хора, а някои 

може и да не издържат фи-

нансово.

Кои са общините с 

най-големи задължения?

Доспат, Симитли, Бла-

гоевград, Струмяни, Са-

товча, Гърмен и Петрич. 

Отчетните събрания 

по места минаха. Какви 

са целите и задачите, 

които си поставяте за 

настоящата година?

ОП на КСБ – Благоев-

град, проведе своето го-

дишно Общо събрание на 

28 февруари. Гост на съби-

тието беше председате-

лят на УС на Камарата на 

строителите в България 

инж. Илиян Терзиев. 

Разгледахме целите и 

задачите на Областното 

представителство, кои-

то не са много по-различ-

ни от досегашните. През 

2020 г. наш приоритет ще 

бъде да повишим информи-

раността не само на чле-

новете на ОП Благоевград, 

но и на всички вписани в 

ЦПРС строители от на-

шия регион. По-конкрет-

но ще се опитаме всяка 

информация, която касае 

строителите, независимо 

дали са членове на ОП на 

КСБ – Благоевград, или са 

само вписани в Регистъра, 

да бъде достъпна за тях. 

Целта ни е да предизвика-

ме интерес във фирмите 

да членуват в Камарата, 

тъй като не всички са на-

ясно какъв е смисълът и 

ползата да си член на КСБ. 

В момента в Областното 

представителство фир-

мите, вписани в ЦПРС, са 

124, като 90 от тях са чле-

нове на ОП на КСБ - Благо-

евград.

Ще се постараем и ин-

формацията, която пред-

ставя в. „Строител“, да 

достига до всичките ни 

членове. 

Осведомеността е 

важна, за да се повиши ак-

тивността на членовете 

ни. Сега тя е доста сла-

ба - и по време на общи 

събрания, и на семинари. 

Единствено обученията 

за отговорници по здраво-

словни и безопасни условия 

на труд са доста активно 

посещавани, тъй като са 

им необходими удостове-

ренията, които се издават 

на успешно преминалите. 

Какви обекти се очак-

ва да бъдат изпълнявани 

в област Благоевград?

Големите съоръжения, 

по които в момента се 

работи, са тунел „Желез-

ница“ на автомагистрала 

„Струма“ и лот 3.1 от Бла-

гоевград до Крупник  - той 

е направен само до Благо-

евград, а в частта до Си-

митли не е изграден. Явно 

държавата има намерение 

да го обвърже с тунела, 

тъй като едното без дру-

гото не може. 

И,  разбира се,  най-

дългоочакваният обект 

е лот 3.2 на АМ „Струма” 

през Кресненското дефи-

ле. Това ще е големият 

проект в нашия регион 

през следващите години.

 

А по места има ли дру-

ги проекти, по които ще 

се работи?

В общините се обновя-

ват пътища с финансира-

не от „Програмата за раз-

витие на селските райони  

2014 – 2020”. Изпълняват 

се ремонти и рехабилита-

ция на доста улици. 

Какви  с а  В а ш и т е 

препоръки пред ръковод-

ството на Камарата?

Мисля, че сме избрали 

подходящите хора, които 

да ни ръководят. Вижда се, 

че те полагат усилия по 

отношение на това идеи-

те за развитието на ор-

ганизацията да идват от 

структурите по места. Но 

като цяло това е трудна 

задача. 

Въпросът е, че когато 

възникне някакъв проблем, 

Камарата трябва да ре-

агира по-бързо. Казвам 

това от опит.Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в Благоевград
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След  разпространеното мина-

лата седмица Обръщение от 

КСБ към институциите и общест-

веността в Камарата постъпи и 

първата реакция под формата на 

отворено писмо от инж. Росен 

Колелиев, управител на „Пътища 

и мостове” ЕООД.  Писмото от 

инж. Росен Колелиев повдига важни 

въпроси по отношение на т. 7 от 

Обръщението (т. 7 - „Необходимо 

е да се инвестират публични сред-

ства в големи и средноголеми ин-

фраструктурни проекти, с които 

да се подкрепи българската ико-

номика. По време на кризи публич-

ният ресурс е този, който извежда 

икономиката от рецесия”).

Публикуваме писмото в рубри-

ката „Хайд Парк“, като предлагаме 

то да сложи началото на дискусия 

в търсене на решения за миними-

зиране на икономическите и соци-

ални щети за строителния бранш 

след извънредното положение.  

Нека обединим усилията си, об-

общавайки предложения, мнения и 

позиции на професионалисти и ра-

ботодатели, пряко засегнати от 

ситуацията, за да поставим иска-

ния пред институциите за извеж-

дане на бранша като „двигател” за 

възстановяване на икономиката 

на страната.

С УВАЖЕНИЕ:

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДО 

УС НА КСБ, 

ОП НА КСБ, 

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ 

НА КСБ 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

Светът е в криза и 

ние, освен съпричастност 

към настоящия момент, 

трябва да мислим и за  бъ-

дещето. 

Подобни ситуации в 

световната история е 

имало и винаги една от 

главните мерки е била 

инвестиции в строител-

ството. Затова съм убе-

ден, че строителният 

бранш може и трябва да 

стане един от основните 

фактори, който да помог-

не за излизане на страна-

та ни от очертаващата 

се икономическа криза.  

 Какви са предпостав-

ките? 

1. Все още голяма част 

от базовата ни инфра-

структура не е изградена, 

т.е. има къде ефективно 

да влагаме обществени 

средства. 

2. Голямата част от 

тези СМР се извършва на 

открито. Това ще рече, че 

строителите първи, без 

излишни рискове, можем да 

започнем пълноценна рабо-

та, след като това стане 

възможно. 

3. В строителството 

могат да работят и хора 

без особено голяма ква-

лификация, особено ако 

се прикрепят към доказа-

ни професионалисти. По 

този начин в строителния 

процес могат да бъдат 

включени хора от силно 

засегнатите отрасли – 

туризъм, ресторантьор-

ство, транспорт и т.н. 

Така, вместо да субсиди-

ра и дотира заплати, дър-

жавата може да получава 

доходи от данъци.  

4. В строителството 

могат да се включат и за-

върналите се от чужбина 

наши сънародници, които 

са изпълнявали подобни 

дейности. 

5. Ще се даде възмож-

ност на фирмите, обслуж-

ващи строителството, 

пълноценно да работят 

– циментова промишле-

ност, добив на инертни 

материали, производители 

на бетон и бетонови изде-

лия и т.н.  

Какво е необходимо? 

1. Спешно да се органи-

зират и проведат търгове 

за обществени поръчки с 

оглед на това при първа 

възможност строител-

ството да започне с „ле-

тящ старт“. Досегашна-

та практика показва, че 

времето от обявата на 

обществената поръчка до 

подписването на договор 

е продължителен процес.  

2. Да се търси и пред-

ложи начин за подпомагане 

и облекчаване на финанси-

рането на частната ини-

циатива в областта на 

строителството и осо-

бено на вече започнатите 

строежи. 

3. Да се финансират 

от държавата и общи-

ните всички започнати 

строителни обекти и не 

се бавят плащанията по 

тях. Например в момента 

голяма част от общест-

вените поръчки от Фонд 

„Земеделие“ или не са за-

почнали, или са замразени 

поради липса на финанси-

ране. 

4. Да се изготви меха-

низъм за равномерно нато-

варване на мощностите 

на отделните строител-

ни фирми. Това може да 

стане много лесно, като 

се обвърже обемът на по-

лучените поръчки от една 

фирма с броя на осигурени-

те от нея лица. 

5. При всички сключени 

договори по обществени 

поръчки да се предвиди 

сериозен аванс (повече 

от 30%), с който на пър-

во време да се помогне 

на фирмите за изплаща-

не на работни заплати и 

мобилизация на бъдещото 

строителство. 

6. Да се възложат за 

проектиране всички пред-

стоящи обекти за насто-

ящия програмен период и 

обектите, предвидени за 

и от общините, за да се 

създаде заетост и на про-

ектантските фирми.  

 

Нека в този момент да 

забравим за личната из-

года и покажем на обще-

ството истинското лице 

на строителя.  

Надявам се колегите 

от УС на КСБ спешно да 

разгледат, обсъдят и до-

пълнят това предложение 

(може и виртуално) и да го 

поставят пред общество-

то, правителството и ако 

се наложи - и пред парла-

мента. 

В Китай – страна-

та, която даде пример в 

борбата с короновируса, 

– значението на думата 

„криза“ означава още и 

„възможност“. Ние не само 

трябва, но и сме длъжни да 

използваме тази „възмож-

ност“! 

С уважение, 

Инж. РОСЕН КОЛЕЛИЕВ   

Член на КСБ       

 23.03.2020 г. 

ХАЙД  П
АР

К
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Инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българската браншова камара „Пътища“:

Рубриката „Код Строител“ е полезна

К ДС
т

рои т
ел

Съвместна рубрика на КСБ, 
в. „Строител“ и Радио София – БНР

Емил Христов

В края на март поре-

ден гост на рубриката 

„Код Строител“ бе пред-

седателят на Управител-

ния съвет на Българска 

браншова камара „Пъти-

ща“ (ББКП) инж. Стефан 

Чайков. Предаването се 

реализира съвместно от 

Камарата на строите-

лите в България (КСБ), 

вестник „Строител“ и Ра-

дио София на БНР. Сред ос-

новните теми, обсъдени в 

националния ефир, бяха 

декларацията на строи-

тели, експерти инженери 

и представители на науч-

ната общност в подкрепа 

на избрания Източен вари-

ант Г10.50 за изграждане 

на лот 3.2 на АМ „Струма“, 

бъдещите приоритети на 

ББК „Пътища“ и кои инфра-

структурни проекти Бъл-

гария трябва да защити 

в следващия програмен 

период. 

Първият въпрос на во-

дещата Анелия Тороша-

нова бе какво е наложило 

провеждането на кръгла 

маса на тема „Напредък 

на реализацията на лот 

3.2 на АМ „Струма“ по 

инициатива на КСБ, ББКП 

и Университета по архи-

тектура, строителство 

и геодезия. Инж. Чайков 

обясни, че в публичното 

пространство е имало 

твърде много спекулации, 

включително от български 

евродепутати и предста-

вители на някои природо-

защитни организации, във 

връзка с възможностите 

да бъде изпълнен избрани-

ят от  правителството 

Източен вариант Г10.50. 

По думите му са лансирани 

предложения за преминава-

нето на АМ „Струма“ през 

Кресненското дефиле, кои-

то не са икономически це-

лесъобразни. „Едно от тях 

беше цялата магистрала 

да излезе от източната 

страна на дефилето. То-

ест вместо Г10.50 да се 

разгледа възможността 

трасето да мине през Г27 

или Г29 в зависимост от 

техническото решение. 

Продължава и да се спеку-

лира с идеята за изграж-

дане на тунел с дължна 

15 км. Според мен за всич-

ки вече е ясно, че това е 

един отдавна отхвърлен 

вариант и от държавата, 

и от експертите“, заяви 

инж. Чайков, като подчер-

та, че реализацията на по-

добно съоръжение не само 

е финансово неизгодна, но 

и ще донесе немалко вреди 

на околната среда в райо-

на. Той посочи, че учените 

и инженер-геолозите не-

веднъж са предупреждава-

ли, че по трасето на пре-

минаване на дългия тунел 

има залежи на руда със съ-

държание на радиоактив-

ни вещества, както и че 

тази зона е земетръсна.

„Поради всички тези 

причини 

участниците в кръглата 

маса единодушно решихме 

да излезем с декларация в 

подкрепа на избрания вари-

ант за лот 3.2, 

която бе изпратена 

до ресорните институ-

ции. Гилдията се обедини 

още веднъж, защото през 

последните 5 - 6 години 

проведохме множество 

подобни работни срещи, 

на които избистрихме по-

зицията си, така че тя да 

бъде икономически най-из-

годна и природосъобразна“, 

каза инж. Стефан Чайков. 

Той поясни, че в деклараци-

ята строителите, експер-

тите и представители-

те на научната общност 

категорично заявяват, че 

подкрепят  Агенция „Път-

на инфраструктура“ (АПИ) 

относно изпращането на 

нова апликационна форма 

на проекта с включени 

последните препоръки на 

Европейската комисия. 

„Магистралата трябва да 

бъде построена в избрания 

вариант Г10,50 – в едната 

посока аутобанът да е ка-

чен от източната страна 

на дефилето, а в другата 

да се използва сега съ-

ществуващият път на 

АМ „Струма“, който ес-

тествено трябва да бъде 

реконструиран и рехаби-

литиран“, убеден е инж. 

Чайков. „Нашата основна 

цел беше да изразим ясна 

подкрепа към действията 

на АПИ, свързани с лот 3.2, 

и да съдействаме с какво-

то е възможно максимално 

бързо да се ускори повтор-

ното подаване на аплика-

ционната форма, така че 

да можем да разчитаме на 

европейските фондове за 

изграждане на този нелек 

и доста скъп участък от 

магистралата“, добави 

председателят на УС на 

ББКП и обърна внимание, 

че окончателното завърш-

ване на автомагистрала 

„Струма“ е и сред ключо-

вите приоритети на Ев-

ропейската комисия. „Аз 

съм член на Комитета за 

наблюдение на ОП „Транс-

порт и транспортна ин-

фраструктура 2014 - 2020“ 

и мога отговорно да заявя, 

че има ясна директива 

от страна на ЕК, която 

гласи, че до 2030 г. тряб-

ва да бъдат завършени 

всички направления по ос-

новната трансевропейска 

мрежа в региона“, посочи 

инж. Стефан Чайков. Спо-

ред него ще бъде огромна 

грешка, ако държавата се 

откаже от европейските 

средства  за лот 3.2, за-

щото в такъв случай ще 

бъде задължена да завърши 

магистралата с пари от 

държавния бюджет. „За-

вършването на АМ „Стру-

ма“ е неизбежно. Въпросът 

е какъв ще бъде източни-

кът на финансиране“, бяха 

думите на инж. Чайков.

Той бе запитан по какви 

други теми ББКП и КСБ ра-

ботят заедно. Инж. Сте-

фан Чайков отговори, че 

двете организации имат 

почти ежедневен контакт. 

„Трудно е да бъдат обхва-

нати всички въпроси, кои-

то коментираме. 

Ключова е съвместната 

ни дейност по отношение 

на усъвършенстването на 

законодателството, касае-

що строителния сектор“, 

поясни той и добави, че 

са реализирани и ще про-

дължават да се организи-

рат множество работни 

групи между двете струк-

тури, на които се изгот-

вят предложения за норма-

тивни промени. По думите 

му двете камари търсят 

всякакви възможности за 

подобряване на климата  в 

строителството.

„Винаги следим акту-

алните теми, които са 

на дневен ред пред бран-

ша. Наскоро обсъдихме 

какъв ще е ефектът от 

въведената в началото 

на март тол система. Тук 

е моментът да напомня, 

че преди 2 години, когато 

имаше мощна атака сре-

щу строителния бранш, 

ръководството на КСБ 

проведе  поредица  от 

срещи с политическите 

партии, в които се вклю-

чи и ББК „Пътища“, за да 

заявим категорично пред 

всички, че българските 

строители носят своята 

отговорност и изпълня-

ват ангажиментите си 

професионално и с чест“, 

посочи инж. Чайков.

На въпрос, каква е била 

изминалата година за 

ББКП, нейният председа-

тел сподели, че е удовлет-

ворен от факта, 

че е продължил процесът 

на консолидация на пътния 

бранш. 

„С всяка следваща го-

дина броят на членовете 

ни се увеличава. Успяхме 

да създадем усещането, 

че ББКП защитава инте-

ресите на своите члено-

ве. Активно работим не 

само с КСБ, но и с Асоци-

ацията на индустриал-

ния капитал в България. 

Опитваме се да бъдем 

в непрекъснат диалог с 

държавните институ-

ции“, обобщи инж. Стефан 

Чайков. Той информира, че 

през 2019  г.  е създаден 

консултативен съвет под 

ръководството на предсе-

дателя на УС на АПИ Геор-

ги Терзийски, на който се 

решават важни въпроси 

за бранша. „Ние сме в по-

стоянен контакт с АПИ 

и с Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството, чрез 

който, от една страна, 

защитаваме интересите 

на нашите членове, а от 

друга, помагаме с експер-

тизата си на държавната 

администрация“, поясни 

инж. Чайков. 

Относно приорите-

тите на ББКП гостът в 

рубриката „Код Строител” 

посочи, че през втората 

половина на април орга-

низацията ще има Общо 

отчетно-изборно събра-

ние. „Преди да е минало 

то, не бих искал да опре-

делям задачите на потен-

циалното бъдещо ръко-

водство. Мога да кажа, че 

през годините има трайна 

тенденция на последова-

телност на действията 

на Камарата“, информира 

инж. Стефан Чайков.

Разговорът продължи с 

пътните обекти, които се 

очаква да стартират. 

Председателят на УС 

на ББКП коментира, че 

предвид извънредната си-

туация в страната, при-

чинена от усложнената 

епидемична обстановка, 

свързана с разпростра-

нението на COVID-19, е 

трудно да се каже дали 

висчки заложени проекти 

ще се развият по план. 

„Браншът има известни 

опасения, че може да се 

наложи правителството 

да преразгледа, в зависи-

мост от развитието на 

обстановката,  някои от 

инвестиционните си прио-

ритети“, допълни той. 

„Не очаквам да бъдат 

завършени големи обекти 

до края на новия строи-

телен сезон. Знаете, че 

срокът за приключване-

то на тунел „Железница“ 

на АМ „Струма“ е 2022 г. 

Миналата година започ-

на строителството на 

пътя Видин – Ботевград, 

но само в първия му учас-

тък, който е между Видин 

и Димово. За останалите 

два лота се чака решение 

за избор на изпълнител. 

Надявам се скоро да стар-

тира и трасето Мездра – 

Ботевград, което също е 

от ключово значение, за 

да се облекчи трафикът 

в района и да се повиши 

безопасността на движе-

нието“, акцентира инж. 

Чайков. Той изрази надеж-

да, че ще бъдат осигуре-

ни и средства за ремонта 

на малко повече от 30 км 

от АМ „Тракия“, които по 

думите му развалят общо-

то впечатление от пъту-

ването по магистралата. 

„Става дума за участъка 

от Чирпан до Стара Заго-

ра“, поясни инж. Чайков и 

добави, че в момента се 

правят довършителни ре-

монти на виадукти както 

по АМ „Хемус“, така и по 

„Тракия“. „Надявам се, че 

тази година ще бъде при-

ключен ремонтът на ту-

нел „Витиня“, така че да 

се премахне и тази тапа 

от републиканската мре-

жа“, заяви той.

Бяха коментирани и 

кои са 

приоритетните пътни 

проекти, които България 

ще трябва да защити 

през следващия програмен 

период. 

През 2021 - 2027 г. инж. 

Стефан Чайков счита, че 

основна задача на държа-

вата трябва да бъде за-

вършването на лот 3.2 на 

АМ „Струма“. „Надявам се 

да я започнем през насто-

ящия период 2014 - 2021 г. 

и  да я  довършим през 

следващия, заради това 

и обектът се разглежда 

като фаза 2 в новата опе-

ративна програма“, поясни 

той.

Според председателя 

на УС на ББКП друг важен 

инфраструктурен обект 

за страната ни е туне-

лът под Шипка. По думи-

те му, ако съоръжението 

не бъде изградено, обхо-

дът на Габрово ще бъде 

безсмислен. „Знаете, че 

доста време и средства 

се инвестираха в обхода 

на Габрово. Градът има 

нужда от изнасяне на 

тежкото движение из-

вън него“, подчерта инж. 

Чайков. Той сподели още, 

че пътят Русе - Велико 

Търново също ще бъде из-

граден през новия програ-

мен период. „Там е един от 

най-критичните участъци 

- обходът на град Бяла“, 

обясни инж. Чайков.

На финала той сподели 

впечатленията си от съв-

местното предаване на 

КСБ, вестник „Строител“ 

и Радио София на БНР. „Ру-

бриката „Код Строител“ е 

полезна. Подобна инициа-

тива дава възможност на 

хората, които се интере-

суват от случващото се 

в сектора, да добият до-

пълнителна  представа за 

работещите в бранша или 

за тези, които го ръково-

дят“, обобщи инж. Стефан 

Чайков.

Снимкa Галя Герасимова
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Владимир Каролев, икономист:

Необходимо е да се ускорят плащанията по обществените поръчки

Емил Христов

Г-н Каролев, своевре-

менни ли бяха мерките, 

които България пред-

прие заради пандемията 

от COVID-19? Как ще се 

отрази обявеното из-

вънредно положение на 

бизнеса?

Министерският съ-

вет и българското пра-

вителство действаха 

много бързо и реагираха 

своевременно на възник-

налата заплаха. В кратки 

срокове беше създаден и 

Националният операти-

вен щаб. 

Що се отнася до ико-

номическите мерки, кои-

то бяха предложени и 

приети, аз имам по-сери-

озни забележки и крити-

ки. Те със сигурност ще 

се отразят на бизнеса. 

Като цяло доста трудно 

ще се определи как, при 

какви условия и на кого и 

колко да бъде оказана по-

мощ. Първо подкрепата 

трябва да бъде насочена 

към малките и средните 

фирми, които най-сериоз-

но ще усетят кризата. Те 

са тези, които от само-

то начало претърпяват 

най-много загуби.

Друго нещо,  което 

искам да коментирам, е 

мярката на правител-

ството за покриване на 

60% от заплатите на 

служителите на работо-

датели, спрели дейност 

поради извънредното по-

ложение, като това из-

цяло е с цел запазване на 

заетостта. Считам, че 

тази идея е много добра, 

защото ще изсветли биз-

неса. Със сигурност ще 

има фирми, които няма да 

получат тези средства, 

защото техните работ-

ници са получавали пари 

под масата, на черно. 

Или това е един от по-

ложителните ефекти на 

кризата, породена от ко-

ронавируса. Сега се полу-

чава така, че служители-

те, които са настоявали 

да взимат пари на ръка, 

няма да могат да се въз-

ползват от помощта от 

държавата. Може би дори 

нещата ще се променят 

до такава степен, че ко-

гато отшуми пандемия-

та, тези наши съгражда-

ни вече няма да искат да 

работят в сивия сектор, 

а ще държат да имат до-

говор и да са на светло. 

По мои наблюдения по-

добни практики има при 

търговците на дребно, в 

транспортния сектор и 

туризма. Строителство-

то не прави изключение, 

но процентът е по-малък. 

Задължително трябва 

да се увеличат срокове-

те за наказателни дела в 

съда, както и например за 

плащането на ДДС. Си-

туацията е динамична и 

подобни решения трябва 

да се вземат бързо, защо-

то времето си тече. Го-

ворим за мерки, които са 

важни за всички, защото 

в противен случай има 

лихви и наказания. Не-

обходимо е да се удължи 

срокът за подаването на 

всички важни документи 

от страна на фирмите, 

например за плащане на 

данък печалба. Нужно е 

и да се вдигнат сега съ-

ществуващите рестри-

кции, за да не са задъл-

жени компаниите да си 

плащат данък печалба 

сега, а да имат възмож-

ност да го направят в 

края на юни или по друго 

време. 

Отново ще се върна 

на структурата на На-

ционалния оперативен 

щаб. Не ми направи добро 

впечатление, че няма и 

нито един финансист или 

икономист. Може би се 

допитват до такива, но 

поне министърът на фи-

нансите Владислав Гора-

нов задължително тряб-

ва да е в състава му. Тук 

искам да подчертая, че 

той беше от първите по-

литици, които реагираха 

изключително адекватно 

при създалата се ситуа-

ция. Определено е нужно 

някой да вкарва икономи-

чески разум, защото в 

момента се чува много 

често изказването, че на 

първо място е здравето, 

а после икономиката. Не 

бива да забравяме, че на 

хората им трябват пари, 

за да си плащат за здра-

вето. Определено двете 

неща вървят паралелно.

Искам да похваля Бъл-

гарската народна банка, 

която за пореден път 

показа, че е най-адек-

ватната финансова ин-

ституция у нас. Тя взе 

група от решения, като 

най-важното е, че бан-

ките могат да си капи-

тализират печалбата 

за 2019 г. и да раздават 

дивиденти. Много е ва-

жно това, защото може 

да има недостиг на пари, 

ако хората започнат да 

си теглят масово депози-

тите. Наистина нещата 

се променят с всеки ден. 

За съжаление много слу-

жители се налага да из-

лязат в платена отпуска, 

като вероятно ще трябва 

да използват и неплате-

на. Тази година със сигур-

ност няма да има печалби 

за фирмите. 

Редица страни пред-

приеха мерки в подкрепа 

на бизнеса и работещи-

те в периода на криза. 

Кои от тях могат да бъ-

дат използвани и в Бъл-

гария?

Хубаво е да мислим 

според нашите възмож-

ности и да не гледаме 

какво правят в другите 

европейски държави или 

по света. Страните в ЕС 

също изпитват големи за-

труднения. Някои от тях, 

като Германия и Франция, 

имат големи финансови 

ресурси, с каквито Бълга-

рия не разполага. Затова 

нека да не гледаме други-

те. Ще дам пример със 

Сингапур, където прави-

телството реши да даде 

пари на всеки един свой 

жител. Това в България, 

сами разбирате, че няма 

как да се случи. 

Много е важно да се 

внимава какви финансови 

мерки се взимат, защото 

пандемията ще отмине, 

но да не стане така, че 

държавата да фалира. 

Тогава ще има други про-

блеми. 

В края на миналата 

седмица Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) изпрати позиция 

към държавните и об-

щински органи, фирми-

те от бранша и цялата 

общественост, в която 

настоя строителство-

то да продължи. Какво е 

Вашето мнение?

Абсолютно подкре-

пям позицията на КСБ, че 

строителството трябва 

да продължи. Разбира се, 

компаниите са длъжни 

да вземат необходимите 

предпазни мерки за всич-

ки свои служители и да 

следват препоръките за 

превенция и защита на 

Световната здравна ор-

ганизация. 

Тук искам да кажа, че 

не бива да се забранява 

на хората да ходят на 

открито. Да, трябва да е 

забранено да се събират 

на групи по парковете, но 

според мен не е нормално 

да се смята, че нещо ще 

се случи, ако си на преход 

на Витоша, Рила или Пи-

рин и си сам. 

Също така подкрепям 

още едно искане на стро-

ителите - да се ускорят 

плащанията по общест-

вените поръчки, които те 

изпълняват. Държавата е 

длъжна да направи всичко 

възможно сумите да бъ-

дат превеждани по-бързо, 

ако трябва, дори да се из-

вършват по-големи аван-

сови плащания. Има си 

органи, които могат да 

следят внимателно тези 

неща и при нарушения да 

се коригират, но опреде-

лено не бива да има заба-

вяния. Същото се отнася 

и за всички европейски 

проекти, които се изпъл-

няват  на наша терито-

рия. Тук вече зависим и от 

решенията на ЕС. 

Какво е бъдещето на 

икономиката  на Бълга-

рия след края на панде-

мията?

Едва ли има човек, кой-

то знае какво ще се случи 

след края на пандемията. 

Може много да се размиш-

лява по темата, но всич-

ко зависи колко време ще 

отнеме овладяването на 

вируса. Тук е важно да се 

чуе мнението на специа-

листите по медицинска 

статистика. Хубаво е, 

че виждаме как в Китай 

броят на заразените на-

малява. В Италия също 

вече се появяват първите 

положителни цифри и там 

болестта забавя темп. Аз 

все пак се надявам всичко 

да премине по-бързо.  

Икономическата криза 

ще бъде със същите раз-

мери, както по време на 

шока след терористични-

те атаки в САЩ.

ХИДРОМОТОР ООД
изключителен представител за България на

1588 София, с. Кривина, ул. „Искър“ 53А . Тел.: +359 887 63 26 27; +359 888 50 59 62  
e-mail: hy_motor@abv.bg                www.hydromotor.bg

Стационарни бетонпомпи

Комбинация миксер с 
бетонпомпа – ПУМИ

Автобетонпомпи

Разпределителни  
стрели

Тунелни машини

Стационарни бетонпомпи

Комбинация миксер с 
бетонпомпа – ПУМИ

Автобетонпомпи

Разпределителни  
стрели

Тунелни машини
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Димчо Станев, изп. директор на „ЧЕЗ Електро България“ АД, и 
Петър Холаковски, изп. директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в блиц интервю:

Осигурените възможности от Дружеството включват и плащане от разстояние 
през интернет, терминални устройства, мобилен телефон

В. „Строител”

Г-н Станев, 

г-н Холаковски, 

как клиентите да за-

плащат сметките си за 

електроенергия в усло-

вия на извънредно поло-

жение?

Димчо Станев: В на-

стоящата извънредна 

ситуация препоръчвам на 

клиентите на „ЧЕЗ Елек-

тро България“ АД да се 

възползват от предлага-

ните от Дружеството 

9 начина за безкасово 

плащане – по банков път 

чрез директен дебит, 

платежно нареждане или 

банкомат, по интернет 

чрез интернет банкира-

не, системите на ePay.bg, 

ОББ, Icard.bg и Транскарт 

или директно през сайта 

на ЧЕЗ, с sms през сис-

темите на ePay и Icard, 

които дават достатъч-

но сигурност. На разпо-

ложение на клиентите 

ни са и общо 6280 места 

за плащане, включително 

каси на партньорите ни 

„Изипей“, „Фастпей“, Бъл-

гарски пощи, Банка ДСК, 

УниКредит Булбанк, като 

при посещението на ка-

совите салони следва 

стриктно да се спазват 

разпоредените мерки за 

ограничаване възмож-

ността от заразяване с 

вируси.

В какъв срок тряб-

ва да бъдат заплатени 

сметките?

Димчо Станев: С цел да 

облекчим домакинствата 

за тях срокът за плащане 

на сметките е два пъти 

по-дълъг от предвидените 

в Общите условия 10 дни. 

Сега клиентите ни могат 

да заплащат сметките 

си в рамките на 20 дни. 

По този начин вярваме, че 

подпомагаме битовите ни 

клиенти и обезпечаваме 

стабилността на енер-

гийната система. Във вся-

ка фактура за консумирана 

електроенергия, издавана 

от „ЧЕЗ Електро Бълга-

рия“ АД (отдолу на фак-

турата, в секция „Важна 

информация“), се съдържа 

информация за сроковете 

за плащане на дължимите 

суми. При забавяне на пла-

щането на дължими суми 

за консумирана електрое-

нергия клиентите на дру-

жеството се уведомяват 

по телефон, електронна 

поща или писмо на харти-

ен носител.

Много хора работят 

от вкъщи, има ли риск 

от спиране на електро-

захранването?

Петър  Холаковски : 
Спряхме всички планирани 

ремонти, които изискват 

прекъсване на електроза-

хранването на потреби-

телите, но продължаваме 

да извършваме дейности 

за поддръжка на мрежата, 

така че да гарантираме 

сигурна услуга за клиен-

тите. Електрозахранва-

нето може да прекъсне 

единствено по спешност, 

като служителите на дру-

жеството ще работят по 

най-бързия възможен начин. 

Как ще се извършва 

отчетът на електроме-

рите?

Петър Холаковски: От-

читането на електроме-

рите се осъществява по 

обичайния начин, освен на 

местата, където се на-

лага пряк контакт между 

клиентите и отчетници-

те. На тези места ще се 

определя прогнозна елек-

троенергия по съответ-

ната формула, залегнала в 

Общите условия. След от-

мяна на извънредното по-

ложение и отчитането на 

тези обекти електроенер-

гията ще бъде изравнена. 

Това е най-доброто реше-

ние както за гражданите, 

така и за служителите. 

Как клиентите могат 

да комуникират с друже-

ствата, които управля-

вате?

Димчо Станев: Наши-

те центрове за обслуж-

ване работят с клиенти и 

в момента при стриктно 

спазване на противоепи-

демичните мерки. При 

създалата се извънредна 

ситуация ние съветваме 

клиентите да ги посе-

щават само при крайна 

необходимост и да се въз-

ползват от възможност-

ите на другите канали за 

комуникация с дружества-

та – телефон, имейл, уеб 

сайтове. 

Всички наши действия 

в тази ситуация са свър-

зани с това да улесним хо-

рата и да намалим до ми-

нимум възможността от 

неприятни последици за 

здравето на клиентите и 

служителите ни. Потреби-

телите могат да получа-

ват информация, свързана 

с дейността на друже-

ствата на ЧЕЗ в България, 

или да заявят услуга на 

информационна телефон-

на линия 0700 10 010; уеб 

сайтовете на компаниите 

www.cez.bg,www.cez-rp.bg; 

имейл info@cezelectro.bg 

– за услуги на „ЧЕЗ Елек-

тро България“ АД, имейл 

klienti@cez-rp.bg – за услу-

ги на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД.

„ЧЕЗ Електро България” АД напомня 

на своите клиенти, че възможностите, 

които осигуряват начините за плащане 

на сметки от разстояние, са за предпо-

читане, особено в ситуацията на прила-

гане на засилени мерки за предпазване 

от опасността за заразяване с корона-

вирус.

Дружеството призовава клиентите 

да използват осигурените от него 9 на-

чина за безкасово плащане - по банков 

път чрез директен дебит, банкомат 

или платежно нареждане, по интернет 

чрез интернет банкиране, системите 

на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Транскарт или 

директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през 

системите на ePay и Icard, които дават 

на клиентите и достатъчно сигурност.

По банков път:

- С платежно нареждане: превежда-

те дължимата сума в най-удобния за 

Вас банков клон.

- Чрез банкомат: превеждате дъл-

жимата сума чрез Вашата дебитна или 

кредитна карта. Необходимо е да знае-

те Вашия клиентски номер.

- С директен дебит: с изричното Ви 

съгласие банката да извърши плащане 

на дължимата от Вас сума от Вашата 

разплащателна сметка.

По интернет:

- Интернет банкиране: нареждате 

плащане на дължимата сума чрез об-

служващата Ви банка по интернет.

- Чрез системата „EPAY" www.ePay.

bg. Нареждате плащането по Интернет 

след предварителна регистрация.

- Чрез системата „UPAY” на ОББ 

https://www.ubbpay.bg. Нареждате пла-

щането по Интернет без предварител-

на регистрация.

- Директно през сайта на ТФС www.

transcard.bg. Нареждате ръчно или авто-

матично плащане по интернет след ре-

гистрация в сайта на „Транскарт Фай-

неншъл Сървисис” ЕАД (ТФС).

- Директно през сайта на iCard www.

icard.bg. Нареждате плащане по интер-

нет директно от персоналната си 

страница в сайта на компанията след 

направена регистрация.

Плащане чрез sms

Необходимо е да притежавате мо-

билен телефон с номер към български 

оператор и валидна банкова карта. Услу-

гата се предлага от ePay - www.epay.bg, 

и iCard - www.icard.bg. Важно е да посо-

чите Вашия клиентски номер.

„ЧЕЗ Електро България” АД напомня 

на клиентите, че номерата на банкови-

те сметки на Дружеството 

за битови клиенти са: 

СИТИ Банк 

IBAN: BG62 CITI 9250 1111 1CEZ EL 

и ING Банк IBAN: 

BG97 INGB 9145 1111 1 CEZ EL, 

а за бизнес клиенти 

ING Банк 

IBAN: BG72 INGB 9145 7777 7CEZ EL 

и СИТИ Банк 

IBAN: BG37 CITI 9250 7777 7CEZEL.

За клиентите, които нямат възмож-

ност да използват безкасовите начи-

ни на плащане, „ЧЕЗ Електро България” 

АД напомня, че на тяхно разположение 

са и общо 6280 места за погасяване 

на задължения, включително каси на 

партньорите на дружеството „Изипей”, 

„Фастпей”, Български пощи, Банка ДСК, 

УниКредит Булбанк, като препоръката е 

при посещението на касовите им салони 

стриктно да се спазват разпоредените 

мерки за ограничаване възможността 

от заразяване с вируси. Клиентите 

могат да превеждат дължимата сума 

по клиентски номер и фактура и чрез 

над 1000 терминални устройства на 

Cashterminal.

Допълнителна информация за въз-

можностите за различните видове пла-

щания може да се получи и на телефонна 

линия 0700 10 010, на info@cezelectro.bg, 

както и на сайта на компанията www.

cez.bg, секция „За клиента”.

Димчо Станев Петър Холаковски
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Емил Христов

В брой 28 на Държавен 

вестник от 24.03.2020 г. 

бе публикуван Законът за 

мерките и действията по 

време на извънредното 

положение. За улеснение 

на нашите читатели в на-

стоящия брой предствяме 

части от нормативния акт, 

които касаят бизнеса.

Като цяло приетите от 

Народното събрание тек-

стове уреждат мерките 

и действията по време на 

извънредното положение 

на територията на стра-

ната, като съгласно чл. 2 

министърът на здравеопаз-

ването освен по Закона за 

здравето може да въвежда 

и други временни мерки и 

ограничения, определени в 

закон. 

В чл. 3 е записано, че от 

13 март 2020 г. 

до отмяната на 

извънредното положение 

спират да текат

процесуалните срокове 

по съдебни, арбитражни 

и изпълнителни производ-

ства, както и давностни-

те и други срокове, предви-

дени в нормативни актове, 

с изтичането на които се 

погасяват или прекратяват 

права или се пораждат за-

дължения за частноправни-

те субекти, с изключение 

на сроковете по Наказател-

ния кодекс и Закона за адми-

нистративните нарушения 

и наказания. Това важи и по 

отношение на сроковете 

за изпълнение на указания, 

дадени от администрати-

вен орган на страни или 

участници в производства, 

с изключение на производ-

ствата по Закона за упра-

вление на средствата от 

Европейските структурни 

и инвестиционни фондове 

(ЗУСЕСИФ).

Този закон спира всички 

обявени публични продани и 

въводи във владение, обяве-

ни от държавните и част-

ните съдебни изпълнители. 

След отмяна на извънред-

ното положение те ще се 

насрочват наново, като 

няма да се дължат нови 

такси и разноски. Няма да 

се налагат запори на бан-

кови сметки на физически 

лица и на лечебни заведе-

ния, запори върху трудови 

възнаграждения и пенсии, 

обезпечителни мерки вър-

ху медицинска апаратура и 

оборудване. Няма да се из-

вършват описи на движими 

вещи и недвижими имоти, 

собственост на физически 

лица, освен за задължения 

за издръжка, за вреди от 

непозволено увреждане и за 

вземания за трудови възна-

граждения.

Нормативният 

акт ограничава 

нотариалните 

производства до 

неотложни такива. 

Нотариалната кама-

ра е задължена да осигури 

дежурни нотариуси при съ-

отношение най-малко един 

нотариус на 50 000 жители 

за съответния район. 

Чл. 6 гласи, че до отмя-

ната на извънредното поло-

жение няма да се прилагат 

последиците от забава 

за плащане на задължения 

на частноправни субекти, 

включително лихви и не-

устойки за забава, както 

и непаричните последици, 

като предсрочна изискуе-

мост, разваляне на договор 

и изземване на вещи.

Важен момент за бизне-

са е, че съгласно чл. 7 рабо-

тодателите и органите по 

назначаване в зависимост 

от специфичния характер 

на работа и възможността 

за нейното обезпечаване 

може да възлагат надомна 

работа или работа от раз-

стояние на работниците 

и служителите си без тя-

хно съгласие, освен когато 

това е невъзможно. Услови-

ята и редът за възлагане, 

изпълнение и контрол се 

определят със заповед на 

работодателя или органа 

по назначаване. Също така 

работодателите и органи-

те по назначаване могат 

да предоставят до една 

втора от платения годи-

шен отпуск на работника 

или служителя и без негово 

съгласие.

Чл. 13 на закона касае 

обществените поръчки. В 

него е упоменато, че раз-

поредбите на Закона за об-

ществените поръчки няма 

да се прилагат при заку-

пуване от възложителите 

на хигиенни материали, де-

зинфектанти, медицински 

изделия и лични предпазни 

средства, необходими за 

обезпечаване на противо-

епидемичните мерки, и др. 

„По искане на изпълнител 

на обществена 

поръчка може да бъде 

предоговорен срокът за 

изпълнение, но не повече 

от срока на действие 

на извънредното 

положение", 

е посочено още в този 

член.

Друг важен момент от 

нормативния акт е, че до 

отмяната на извънредното 

положение Управляващите 

органи (УО) на средствата 

от Европейските струк-

турни и инвестиционни 

фондове ще имат право да 

изменят едностранно до-

говори за безвъзмездна фи-

нансова помощ съобразно 

необходимостта от мерки 

при криза по смисъла на 

чл. 2, т. 21 от Регламент 

(ЕС, Евратом) 2018/1046 

на Европейския парламент, 

включително да увеличават 

размера на договорената 

безвъзмездна финансова 

помощ.

Управялващите орга-

ни ще могат да отпускат 

безвъзмездна финансова 

помощ при опростени пра-

вила, включително без пуб-

ликуване на покана за наби-

ране на предложения. УО ще 

имат право и да увеличат 

общия ресурс по операции-

те над одобрените от ко-

митета за наблюдение по 

схемите, по които са допус-

тими мерки, в условията на 

извънредни ситуации и при 

промяна на договора. 

При обявяване на про-

цедура на директно пре-

доставяне на безвъзмездна 

финансова помощ срокът 

по чл. 44, ал. 4 от Закона за 

управление на средствата 

от Европейските струк-

турни и инвестиционни 

фондове се намалява по 

преценка на ръководителя 

на съответния Управляващ 

орган. Сроковете при про-

цедура на директно предос-

тавяне на безвъзмездна фи-

нансова помощ, определени 

в нормативния акт по чл. 

28, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ, 

също може да се намалят 

по преценка на ръководите-

ля на съответния УО. В ус-

ловията за кандидатства-

не по съответната схема, 

утвърдени по реда на чл. 

26, ал. 1 от Закона за упра-

вление на средствата от 

Европейските структурни 

и инвестиционни фондове, 

се определя новият срок.

В преходните и заключи-

телни разпоредби на Закона 

за мерките и действията 

по време на извънредното 

положение се посочва, че 

за гарантиране непрекъс-

натост на снабдяването 

с електрическа енергия в 

условията на извънредно 

положение на територия-

та на страната операто-

рът на електропреносната 

мрежа и операторите на 

електроразпределителни 

мрежи преустановяват 

всички планови ремонти, 

свързани с временно пре-

установяване на преноса 

на електрическа енергия, 

с изключение на ремонтни 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

дейности за отстраняване 

на възникнали аварии, с цел 

възстановяване на снаб-

дяването с електрическа 

енергия на потребителите. 

По време на действие-

то на този закон, но за срок 

не по-дълъг от три месеца, 

Националният осигурите-

лен институт превежда 

60 на сто от размера на 

осигурителния доход за ме-

сец януари 2020 г. за лица, 

осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 

1 от Кодекса за социално 

осигуряване от осигури-

тели, отговарящи на кри-

терии, определени с акт 

на Министерския съвет. 

Средствата се превеждат 

по банков път на съответ-

ния осигурител в срок до 5 

работни дни въз основа на 

предоставена от Агенция-

та по заетостта писмена 

информация. Средствата, 

превеждани по реда на ал. 1, 

са за сметка на фонд „Без-

работица“ на държавното 

обществено осигуряване. В 

случай че осигурителят не 

изплати пълния размер на 

трудовото възнаграждение 

на работниците и служите-

лите, за които са получени 

средствата по ал. 1, той ги 

възстановява.

Важна подробност в 

закона е, че срокът на ва-

лидност на личните карти, 

който изтича в периода от 

13 март 2020 г. до 31 ок-

томври 2020 г., се удължава 

с 6 месеца, а тези за сви-

детелство за управление 

на моторно превозно сред-

ство, които също изтичат 

от 13 март до 31 октомври 

2020 г., отново се удължа-

ва с 6 месеца. За срока на 

удължаването свидетел-

ството за управление на 

моторно превозно сред-

ство е валиден индивидуа-

лен удостоверителен доку-

мент за правоспособност 

за управление на моторно 

превозно средство само на 

територията на Република 

България. 

В Закона е упоменато, 

че през 2020 г. срокът за 

подаване на годишната 

данъчна декларация по чл. 

50 от Закона за данъците 

върху доходите на физи-

ческите лица за 2019 г. и 

за внасяне на дължимия по 

декларацията данък върху 

годишната данъчна основа 

от лицата по чл. 51, ал. 1 

от същия закон се удължава 

до 30 юни.

„През 2020 г. при съста-

вяне на годишните финан-

сови отчети за 2019 г. под-

писите по чл. 25, ал. 2 и 4 от 

Закона за счетоводството 

може да бъдат електронни 

подписи по смисъла на чл. 13 

от Закона за електронния 

документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

Когато всички подписи 

върху годишния финансов 

отчет и одиторския доклад 

са електронни подписи, не 

се изисква полагането на 

професионалния печат на 

регистрирания одитор. В 

този случай върху годиш-

ния финансов отчет и оди-

торския доклад се вписва 

регистрационният номер 

на одитора от регистъра 

по чл. 20 от Закона за не-

зависимия финансов одит”, 

се казва още в преходните 

и заключителни разпоредби 

на нормативния акт.

Пълния текст на Закон 
за мерките и действията по 
време на извънредното по-
ложение може да намерите 
на сайта на в. „Строител“.
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Нетермалната плаз-

ма има способността не-

прекъснато да пречиства 

въздуха и повърхностите. 

Използването й подобря-

ва драстично хигиенните 

условия във въздуховод-

ната мрежа и в помеще-

нията.  Нетермалната 

плазма убива до 99.99% от 

бактериите и намалява 

драстично възможност-

та от разпространение 

на вируси по въздуховоди, 

вентилационни решетки и 

повърхности. 

Има два подхода при из-

бор на устройства за пре-

чистване за дезинфекция 

чрез нетермална плазма:

1. Устройствата да 

дезинфекцират напълно 

въздуха, който се подава 

към помещенията от кли-

матични и вентилационни 

камери. 

2. Устройства да тре-

тират напълно въздуха от 

климатични и вентила-

ционни инсталации + да се 

инсталират устройства с 

нетермална плазма в поме-

щенията, за да се гаран-

тира неразпространяване 

на бактерии. По този на-

чин се получава най-добра 

дезинфекция. 

ПРИНЦИП НА РАБОТА 

НА УСТРОЙСТВАТА С 

НЕТЕРМАЛНА ПЛАЗМА:

Устройствата зареж-

дат с нетермална плазма 

въздуха, преминаващ през 

тях, и така той унищожава 

до 99.99% от бактериите 

и вирусите в него. Сами-

ят възух, който е зареден 

с нетермална плазма, има 

способност та да дезин-

фекцира всяка докосната 

повърхност. Това допълни-

телно „почистване” на по-

върхностите на работна-

(Превод с разрешение на производителя)

JONIX Cube

JONIX Mate – за поставяне в помещение

та среда в помещенията 

спомага и за почистване 

на повърхности, които не 

са лесно достъпни чрез 

стандартните процедури 

за почистване. 

Трябва да се отбележи, 

че все още няма напра-

вени изпитвания за пре-

чистване на COVID-19, но 

със сигурност се намалява 

драстично възможността 

за разпространение на 

всякакви видове респира-

торни вируси.

ПРЕДИМСТВА НА 

НЕТЕРМАЛНАТА ПЛАЗМА 

ПРЕД UV ЛАМПИТЕ

Устройствата за пре-

чистване на въздуха с UV 

лампи са изключително 

популярни и от години се 

ползват за пречистване 

на въздуха в професио-

нални кухни. За съжаление 

тяхната ефективност е 

само при устройството 

с UV лампи, а не зарежда 

въздуха, който премина-

ва през тях. Също така 

максималната скорост на 

въздуха, който преминава 

през устройството, тряб-

ва да бъде ≈ 2м/сек. И не 

на последно място устрой-

ствата с UV лампи имат 

голяма консумация на елек-

трическа енергия. За да се 

подобри ефективността 

им, много производители 

препоръчват поставяне 

на електростатични фил-

три преди самите устрой-

ства с UV лампи. Самите 

UV лампи имат около 8000-

9000 часа работен живот. 

Също така, когато са в 

близост до продукти от 

алуминии (пластинчати/

ротационни алуминиеви 

рекуператори или отоп-

лителни/охладителни сек-

ции), UV лампите могат 

да повредят другите про-

дукти. 

Устройствата с NTP 

(нетермална плазма) имат 

около 14000 часа живот. 

Също така скоростта на 

въздуха в сечението не 

е лимитирана до 2.5 м/

сек. Може да се ползва и 

по-висока скорост. Разхо-

дите за консумативи са 

драстично по-ниски и не 

на последно място консу-

мираната енергия на час е 

също по-ниска от устрой-

ствата с UV лампи. 

ДЕФИНИЦИЯ

Думата плазма означа-

ва смес от йонизирани га-

зове, съставена от голямо 

количество енергизирани 

2035

760
700

G4

F7

HEPA 13

Hallmark for health and living comfort 
in confined spaces

(UNI EN 16000- UNI EN14 412).

Validated product

MADE IN  ITALY
Designed and created by expert technicians specialized on air purification in healthcare environment. 

The device has been designed to be solid yet easy to handle.

да преодолее силите на 

привличане между ядрото 

и атома. Този резултат 

се получава при процеси, 

генериращи плазма, при 

които температурата 

на йоните и неутрални-

те атоми е значително 

по-ниска от температу-

рата на електроните, го-

ворим за студена плазма 

или нетермална плазма 

(NTP). Студената плазма 

излъчва светлина с дължи-

на на вълната както във 

видимата част, така и в 

ултравиолетовата част 

на спектъра. Освен из-

лъчването на UV лъчения 

важна характеристика 

на нискотемпературна-

та плазма е наличието на 

силно реактивни високое-

нергийни електрони, които 

създават редица химични 

и физични процеси, като 

окисляване, свръхнапреже-

ние на атоми и молекули, 

производство на свободни 

радикали и други реактив-

ни частици.

Плазма може да бъде 

изкуствено генерирана 

чрез подаване на газ с 

достатъчно висока енер-

гия с помощта на лазер, 

Ionising modules 2 individually supervised

Ionisers replacement Every 9000 hours

Ionisers maintenance Every 700 hours

Pre filter G4 – Coarse dust filter EN 779: 2012 

Secondary filter F7 – Fine dust filter EN 779: 2012 

Main filter H13 – HEPA filter EN 1822:2009

Fan Low-pressure EC brushless centrifugal plug fan with backward-curved blades

Min Air flow (m3/h) 500

Max Air flow (m3/h) 3000

Air circulation Upflow

DP sensors 3: one for each filter

Fresh air connection
Up to 7% of total air flow
Placed on the bottom of the device

Display 7” or 13” touch screen

Dimensions (mm) 678 x 700 x 2035

Weight (kg) 175

Power supply 230 V / ~1 / 50 Hz

Max power absorption (W) 800

Full load ampere (A) 3,5

Noise (dBA) 48,1 (1000 m3/h) - 61,3 (3000 m3/h)

SalmonellaAspergillus 
brasiliensis

PseudomonasEscherichia 
coli 

Staphylococcus 
aureus

Candida 
albicans

частици, като йони и елек-

трони, свободни радикали, 

молекули, както и неутрал-

ни атоми. 

Йонизацията се случва, 

когато електрон придобие 

достатъчно енергия, за 
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JONIX Duct – за инсталиране във въздуховодна мрежа

JONIX Steel  – 

За повече информация и контакт  

с дистрибутор за България:

www.tangra.bg

sales@tangra.bg

00359 888 914 129

ударни вълни, електриче-

ски дъги, електрически и 

магнитни полета, което 

означава създаване на га-

зова енергия, така че да 

се реорганизира електрон-

ната структура на вида 

(атоми, молекули) и да се 

произвеждат свръхенерги-

зирани видове и йони. Един 

от най-разпространени-

те начини за изкуствено 

създаване и поддържане 

на плазма е използване на 

газов електрически заряд. 

По отношение на студе-

ната плазма се използват 

така наречените нетер-

мични зауствания. Двата 

основни типа нетермични 

заряда на атмосферното 

налягане са коронов разряд 

и диелектрична бариера с 

изпразване.

ОБЩИ ЕФЕКТИ НА 

НЕТЕРМАЛНАТА ПЛАЗМА

Някои изследвания по-

казват, че хората трябва 

да изпитват значителни 

ползи от използването на 

йонизатори с нетермал-

на плазма. Медицинската 

литература всъщност 

показва, че промяната в 

концентрацията и подвиж-

попадат в категорията 

на така наречените йо-

низатори на въздух, което 

означава системи, които 

освобождават отрица-

телно и/или положител-

но заредени частици във 

въздуха за дезинфекция. 

Тази йонизираща систе-

ма за въздух се получава 

чрез използване на студе-

на плазма, придобита от 

подходящо предимство 

на коронния ефект. Този 

ефект се получава в ре-

зултат на електрическо 

поле, генерирано от на-

прежения, еквивалентни 

на приблизително 3000 V, 

поставени върху метална 

мрежа, изложена директ-

но на въздушния поток за 

обработка. По-специално 

плазмата се получава чрез 

диелектричен бариерен 

разряд (DBD), създаден от 

два метални равнинни и 

успоредни електрода, къ-

дето диелектричният ма-

териал е разположен.

Разрядът се генерира 

в резултат на синусои-

дален или импулсен ток, 

който създава микродъги, 

които се развиват поради 

натрупване на електро-

ни върху диелектричния 

слой, който покрива един 

от електродите. Диелек-

тричният материал пре-

дотвратява развитието 

на високи токове.

Устройствата JONIX 

предотвратяват обра-

зуването на химически и 

биологични замърсители 

(плесени, бактерии, легио-

нела и др.) на пресния въз-

дух, подаван към помеще-

нията, върху вътрешните 

повърхности на въздухо-

водите и повърхностите 

в помещенията. Санита-

цията се извършва непре-

къснато, като по този 

начин се предотвратява 

появата на прахови отла-

гания, които са идеален 

субстрат за развитие на 

мухъл и бактерии. 

APPLICATION ON TOP AIR 
CONDUCTOR

APPLICATION ON LOWER AIR 
CONDUCTOR

APPLICATION ON VERTICAL AIR 
CONDUCTOR

ността на тези видове 

йонни има психо-физиоло-

гични ползи.

Лечението със студе-

на плазма също има важен 

пречистващ и хигиени-

зиращ ефект. Всъщност 

създадените йони се при-

съединяват в частиците 

въздух (прах, аромати, 

дим, цветен прашец) от-

рицателно или положи-

телно заредени. В резул-

тат на това прахът има 

тенденция да се свързва 

с повърхности, които сре-

ща (например със стени в 

помещения), вместо да ос-

тане във въздуха. Подобен 

е и ефектът от нетер-

малната плазма – може да 

се отдаде от въздуха и да 

дезинфекцира не само въз-

духа в околната среда, но 

и повърхности в помеще-

нията. 

УСТРОЙСТВАТА JONIX

Устройствата JONIX 

за хранително-вкусова промишленост 
и предприятия с чисти производства
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Елица Илчева

Скромни средства за 

инвестиции и премере-

но амбициозни програми 

за строителство – това 

сочи анализът на цифрите 

в бюджетите на четири 

от знаковите общини в 

Югоизточна България - 

Кърджали, Смолян, Хаско-

во и Свиленград. Общата 

картина показва, че дори 

с изпълнението на проек-

тите по програмите на 

Европейския съюз не може 

да се говори за сериозен 

растеж. В същото вре-

ме кметовете разчитат 

почти изцяло на парите 

от фондовете, като всич-

ки се надяват, че насто-

ящата кризисна ситуация 

в страната няма да про-

дължи дълго, а изпълнение-

то поне на започнатите 

обекти, без които няма 

развитие на регионите, 

няма да бъде спряно. 

Вече месец община 

Кърджали оперира с новия 

си бюджет за 2020 г. Той 

беше гласуван с убедител-

но мнозинство през февру-

ари, като годишната план-

сметка е 69 960 000 лв. В 

сравнение с 2019 г. увели-

чението е близо 11%. Как-

то във всички останали 

общини и тук най-голям 

дял представляват сред-

ствата за образование 

– в конкретния случай 

33,5 млн. лв., което e 48 на 

сто. На второ място оба-

че са парите за строител-

ство, комунални дейности 

и опазване на околната 

среда – 18,5 млн. лв., или 

27%. 

На заседанието на Об-

щинския съвет за приема-

нето на макрорамката бе 

одобрена и Програма за 

устойчиво развитие на 

общината през мандат 

2019 - 2023 г. „Заедно за 

Кърджали”, където акцент 

е  развитието на транс-

портната инфраструкту-

ра и ВиК.

И н ве с т и ци он н ат а 

програма, отразена в 

бюджета, е в размер на 

11,243 млн. лв. Те ще бъ-

дат насочени основно за 

пътна и образователна 

инфраструктура, подо-

бряване на водоснабдя-

ването и условията за 

социални грижи. Местна-

та власт ще разполага 

с целевата субсидия от 

републиканския бюджет 

- 2,9 млн. лв., собствени 

приходи - 3,77 млн. лв., и 

преходен остатък от ка-

питаловата субсидия от 

2019 г. 4,5 млн. лв. 

Към настоящия мо-

мент общината изпълнява 

13 проекта, финансирани 

от ЕС, които възлизат на 

27 403 140 лв. Тази година 

се очаква усвояването на 

9 млн. лв. от тях, или една 

трета от всички. 

Най-мащабен е про-

ектът за обновяване и 

реконструкция на сгра-

ди от образователната 

инфраструктура, по кой-

то се работи от 2017 г. 

Той е на обща стойност 

13 826 014 лв., от които 

тази година ще се усвоят 

1 775 279 лв.

За изграждането на 

социални жилища, което 

струва 2 169 957 лв., през 

2020 г.  са предвидени 

1 410 472 лв. По проекта 

по ОП „Региони в растеж” 

(ОПРР) на общината „За-

едно за достоен живот“ 

за усвояване са 109 079 лв.

По  Програмата за 

трансгранично сътрудн-

чиество „INTERREG Гър-

ция – България 2014 - 2020“ 

предстои да бъде финали-

зиран „Древните Родопи и 

Егея” за 1,5 млн. лв., който 

включва  изграждането 

на посетителски център 

в подножието на архео-

логически комплекс „Пер-

перикон”. Всъщност този 

изключително амбициозен 

проект се изпълнява от 

2018 г. в частта археоло-

гия, едва сега е на етап 

по-сериозни строителни 

дейности. „INTERREG Гър-

ция – България 2014 - 2020“ 

финансира и втори проект 

в Кърджали - „Ефективно и 

устойчиво използване на 

водните ресурси във водо-

снабдителната система”. 

Общината е партньор с 

бюджет 147 491 лв.

От ОПРР за рехаби-

литация на улици и тро-

тоари се работи по про-

ект за над 5 млн. лв, от 

които тази година ще се 

разплащат 3 283 896 лв. 

„Вече започнахме ремон-

та на десет улици и пло-

щада на Пазара на произ-

Още през 2018 г. кметът на Кърджали инж. Хасан Азис 

представи проекта за обновяване на Розариума  в парк 

„Горубсо”, както и за оформяне  на пространството около 

бившия Младежки дом

С 54,4 млн. лв. ще раз-

полага община Смолян 

през 2020 г и това е и 

най-големият бюджет за 

последните 7 години, като 

миналата 2019-а мест-

ната власт е изхарчила 

48 млн. лв. В същото вре-

ме администрацията на 

кмета Николай Мелемов 

се похвали, че ще стар-

тира проекти за двойно 

повече пари - 100 млн. лв. 

Огромната цифра се дъл-

жи на изпълнението на 

втория етап от водния 

цикъл тук. 

Още при приемането 

на бюджета кметът зая-

ви, че общината е изпра-

вена пред предизвикател-

ството да отговори на 

очакванията на гражда-

ните, но и да направи най-

доброто по отношение на 

инвестициите във всички 

сфери. „Макрорамката на 

Смолян за 2020 г. е съо-

бразена с икономически-

те тенденции и планът 

за развитие, целящ пре-

връщането на общината 

в център за запазване на 

традициите и въвеждане-

то на иновации, ангажиран 

с повишаване стандарта 

на живот, благоприятен 

за бизнес и инвестиции, 

с привлекателна среда, 

развиващ интелигентни и 

креативни идеи. Град, бо-

гат на културен и спортен 

календар, осигуряващ ус-

ловия за пълноценна изява 

на личността, съвремен-

но образование, вълнуващ 

с уникални туристически 

атракции, отворен към 

хората с висока степен 

на толерантност“, поясни 

Мелемов. 

Той очаква тотална 

промяна в областния цен-

тър в края на 2020 г. чрез 

проектите за подмяна на 

отоплението на дърва и 

въглища, санирането на 

жилищни сгради и ремонт 

на Планетариума. 

„Предстои да се са-

нират още 11 блока тази 

година в Смолян, с което 

общо енергийно обнове-

ните здания ще станат 

над 50“, посочи още кме-

тът. Текат и проектите 

за Дом за хора с деменция 

и за градежа на социал-

ни жилища. В момента 

се работи по приюта за 

бездомни кучета, който 

очакваме скоро да е го-

тов”, каза Мелемов. При-

ютът ще се помещава в 

съществуващата сграда 

на бившата ветеринарна 

лечебница между кварта-

лите „Райково” и „Устово”. 

Прогнозната стойност 

на планираните дейнос-

ти е 269 999 лв. Парите 

са отпуснати с постано-

вление на Министерския 

съвет. 

През декември м.г. с 

решение на правител-

ството бяха отпуснати 

и други 2 млн. лв. за ре-

хабилитация на уличната 

мрежа на територията на 

Смолян и с. Смилян.

В града се надяват и 

на голямо разкопаване на 

улици за стартиращия 

проект на ВиК за втори 

етап на водния цикъл след 

края на няколко общест-

вени поръчки, които при-

ключиха успешно. Пред-

стои подписването на 

договорите с изпълните-

лите на строителството 

и надзорниците, уточни 

управителят на „Водо-

снабдяване и канализация“ 

ЕООД - Смолян, инж. Ма-

риян Николов. Проектът 

ще струва около 90 млн. 

лв. Основното финанси-

ране от 68 млн. лв. е без-

възмездно от Оперативна 

програма „Околна среда”. 

8 млн. лв. трябва да съфи-

нансира ВиК - Смолян, кое-

то ще се прави със заем. 

По проекта предстои да 

се подменят и изградят 

общо 24 км водопроводи 

и 45 км канализация в об-

ластния град и да се на-

прави третично стъпало 

на пречиствателната 

станция за отпадни води 

за отстраняване на азот 

и фосфор. Ще се подменят 

и съоръжения в двете пре-

чиствателни станции за 

питейни води – „Превала” 

и „Хубча”.

Местният парламент на Смолян прие най-големия бюджет в 

историята на общината

В бюджета на община Смолян има пари за ремонт на улици

Вече са известни и 

всички изпълнители. Пър-

вата обособена позиция е 

за реконструкция и доиз-

граждане на вътрешната 

ВиК мрежа в Смолян. За 

нея е определен консорци-

ум „Смоляни конструкт” 

с ценова оферта за над 

37 млн. лв.  Втората е за 

реконструкция на главния 

градски събирателен ко-

лектор. Тя е спечелена от 

„ИСА 2000” ЕООД  с предло-

жение за 18 млн. лв.

През ноември ВиК дру-

жеството финализира по-

ранната процедура само 

за строителство на ин-

тегриран воден проект на 

Агломерация - Смолян. По 

нея консорциум „Пашмакли” 

бе класиран на първо мяс-

то с оферта за 27 млн. лв.

Общините от Североизточна България разполагат със скромни собствени средства за         
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водителите в Кърджали. 

Предстои изграждането и 

на пешеходен мост в парк 

„Арпезос-Север”, посочи 

кметът инж. Хасан Азис. 

Ще продължат и усилията 

по решаването на един 

много тежък проблем, на-

трупан през последните 

години – състоянието на 

уличното осветление в 

Кърджали. Над 80 процен-

та от лампите вече са 

сменени, но през 2020 г. 

отново ще се подменят 

кабели, допълнително ще 

се кандидатства за 600 

хиляди евро за уличното 

осветление по Норвежка-

та програма за сътрудни-

чество.

Общината има наме-

рение да стартира една 

привлекателна идея - за 

нов Младежки център на 

мястото на съществува-

щия Младежки дом в парк 

„Горубсо”. Той ще бъде с 

нова визия и функции и с 

възможност за разширява-

не, като се обнови бивши-

ят Розариум и се оформят 

детски и спортни площад-

ки в тази зона. 

О б щ и н ат а  о ча кв а 

3 150 000 лв. от продаж-

ба на собственост, ще 

разчита и на временни 

безлихвени заеми от ЕС - 

1 367 400 лв.

През 2015 г. кметът на Кърджали получи европейска награда за 

насърчаване на предприемачеството заради проекта за Пазара 

на производителите, изграден 2013 г.

Така ще изглежда мостът, който ще свързва двете нива на 

парк „Арпезос“ в Кърджали

Бюджетът за тази година беше приет с мнозинство през 

февруари

По проекта за Перперикон се работи от години, но едва сега 

започва строителството на посетителски център

Бюджетът на община Хасково е 

разчетен до 77 825 672 лв. по приход-

ната и разходната част. За жилищ-

но строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на 

околната среда в макрорамката са 

записани 12 733 983 лв. Целевата 

субсидия за капиталови разходи е 

само 1 630 400 лв., а цялата капи-

талова програма е изчислена на 

4 157 767 лв., като от тях 900 000 лв. 

са за асфалтиране на пътна мрежа.

Общината и тук ще разчита най-

вече на европейски проекти и нацио-

нално финансиране. По-голям проект 

по Оперативна програма „Региони в 

растеж 2014 - 2020“ е за изграждане 

на социална инфраструктура, който 

се изпълнява от 2018 г. и е с про-

дължителност от 24 месеца. Стой-

ността на договора е 814 271 лв. В 

областта на социалната грижа е и 

изграждането на Център за лица с 

психични разстройства  за 569 591 

лв., който също е преходен проект.

До октомври т.г. трябва да 

приключи проект по Програмата 

за трансгранично сътрудничест-

во „INTERREG V-A Гърция - България 

2014 – 2020” на стойност 784 152,36 

евро. Водещ е гръцкият партньор 

Комотини. За българската община 

са предвидени 334 694,92 евро, с кои-

то се обновява и оборудва читалище 

„Заря- 1858“ – Хасково, и Драматич-

но-куклен театър „Иван Димов“.

В капиталовата програма са за-

ложени средства за изграждане и 

ремонт на улици в града и в селата. 

1 млн. лв. са за строителни дейнос-

ти на два междуселски пътя. Очаква 

се до два месеца да бъдат избрани 

проектант и изпълнител за градския 

парк  в района на Дома на народната 

армия.

Една от амбициозните цели на 

кмета Станислав Дечев и неговия 

екип е задържане на младите хора 

в общинския център и по-малките 

населени места с провеждане на 

определени политики. Затова ще 

продължи обновяването на образова-

телната инфраструктура. За целта 

са предвидени средства за създава-

не на нови спортни площадки в учи-

лищата и реновиране на съществу-

ващата спортна база.

В новия бюджет са заложени пари 

и за изграждане на общински център 

за контрол чрез видео наблюдение. 

Ще бъдат закупени допълнително 

видео камери за по-ефективно уп-

равление и контрол на реда в целия 

град и осигуряване безопасността 

на гражданите. 

През 2020 г. Свиленград ще разполага с 22 065 902 лв. 

Въпреки скромната стойност инвестиционната про-

грама е за 12 799 707 лв., което е повече от половината 

от парите в макрорамката. 12 млн. лв. са по 14 проекта 

към програмите на ЕС. Извън това и тук, както във 

всички общини, разходите за образование са най-много - 

9 820 534 лв. Вложенията в образователна инфраструк-

тура обаче са доста малко - 119 280 лв., които включ-

ват благоустрояване на площадки за игра в детски 

градини, придобиване на дълготрайни материални акти-

ви в детски градини и училища, строителен и авторски 

надзор  за ДГ „Снежанка”, изготвяне на типов проект 

и авторски надзор за изграждане на физкултурен салон 

на ОУ „Хр. Ботев” - с. Левка. Предвидени са средства за 

текущи ремонти на детски градини в Свиленград и с. 

Момоково - общо 73 736 лв.

За благоустрояване са разчетени 1 996 568 лв. Те 

ще бъдат вложени за технически проекти и авторски 

надзор за ремонти за улици – „Тодор Кирков”, „Георги 

Кирков”, „Ал. Пушкин”, „Кирил и Методий”, „3-ти Март”, 

„Комуна”, „Д-р П. Берон” - кв. „Кап. Петко войвода”, ре-

хабилитация на ул. „П. Р. Славейков”, благоустрояване 

на площадки и зелени площи в града и селата – в кв. 

„Изгрев”, Мезек, Пъстрогор, кв. „Кап. Петко войвода”, 

както и за подобряване на междублокови простран-

ства в квартали, направа на изкуствени неравности 

на ул. „Крайречна” и „Ал. Стамболийски”, изграждане на 

улица в кв. „Речните лозя”, строителство на подпорна 

стена и укрепване на мост в с. Студена, оцифряване 

КРЗП в с. Мезек, изготвяне на типов проект за по-

чистване реката в с. Момково, придобиване на земи в 

местност Речните лозя.

Сериозно перо са средствата в сферата на еколо-

гията - 1 547 002 лв., от които 52 170 лв. са за строи-

телство на временен стационар за безстопанствени 

кучета.

За енергийна ефективност и ВиК има 1 049 407 лв. 

Те са за водопровод и канализация на нова улица в м. 

Речните лозя, мерки за ЕЕ на 8 многофамилни сгради, 

улично осветление.  

За текущ ремонт на детска ясла и ремонт на 

дворното пространство са планирани 20 385 лв. За 

същата дейност в читалищата са заделени 40 100 лв. 

За изготвяне на технически проекти за подмяна на 

електрическата инсталация на читалищата в селата 

Капитан Андреево и Момково има 4 800 лв.

Инвестиционните разходи за сигурност и контрол 

са 106 000 лв. - за изграждане на система за видео на-

блюдение и придобиване на дълготрайни материални 

активи. Текущ ремонт на кранове на язовири и почист-

ване на язовирни стени от храсти, дървесна и водна 

растителност ще се извърши с 40 000 лв.

През тази година общината планира да започне ра-

бота и по изготвяне на проект за благоустрояване и 

обновяване на централната част на Свиленград.

Уникалната сграда на Драматично-куклен театър „Иван Димов“ в Хасково ще се 

обновява с финансиране по «INTERREG V-A Гърция - България 2014 – 2020”

Съветниците на Хасково гласуваха бюджета с пълно единодушие, като настояха за 

повече средства за смарт класни стаи

През 2020-а община Свиленград ще проектира 

преустройство на градския център

        ремонти през 2020 г., разчитат на европейско финансиране за по-големите проекти
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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.

Бъдещият изпълнител ще трябва да разработи 2 варианта на трасе
Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ (АПИ) откри тръжна про-

цедура за изработването на 

разширен идеен проект за юго-

източен обходен път на град 

Плевен. Бъдещият изпълнител 

ще трябва да направи разширен 

идеен проект и пълни инженер-

но-геоложки проучвания и подро-

бен устройствен план - парцела-

рен план (ПУП-ПП) за изграждане 

на обходното трасе, чрез който 

транзитният трафик ще се из-

веде от централната част на 

града. Индикативната стой-

ност на обществената поръчка 

е до 1 млн. лв. без ДДС, а сро-

кът за изработване на проекта 

е 90 дни.

От АПИ посочват, че обход-

ният път ще осигури удобна и 

безопасна връзка за трафика 

от Русе по път I-3 Бяла - Бо-

тевград и от фериботния ком-

плекс Никопол - Турну Мъгуреле 

по II-34 Никопол - Плевен, както 

и за очаквания засилен тежко-

товарен поток към Русе по II-35 

Плевен - Ловеч след цялостното 

завършване на АМ „Хемус”. 

Бъдещият изпълнител ще 

трябва да изготви 2 вариан-

та на трасе по направлението 

на т.нар. жълт и син пунктир, 

изработени през 2007 г. „Жъл-

тият” започва от п.в. „Балкан-

строй” на II-35 Плевен - Ловеч 

и е с по-малка дължина - близо 

5 км, но преминава в непосред-

ствена близост до природен 

парк „Кайлъка”. „При разработ-

ването на този вариант трябва 

да се има предвид, че строител-

ство в природния парк е недо-

пустимо”, уточняват от АПИ.

„Син пунктир” е с дължина 

около 19 км. Той започва от п.в. 

„Гривица”, като предимството 

му е, че не засяга природен парк 

„Кайлъка“, но пресича защите-

ната зона „Студенец“. За този 

вариант от Агенцията препо-

ръчват при разработването му 

да бъде потърсено техническо 

решение, с което трасето да се 

включи в п.в. „Балканстрой”.

„И двата варианта имат 

своите особености и именно 

проучването трябва да отго-

вори кой е по-подходящият от 

техническа, експлоатационна 

и екологична гледна точка за 

строителство. След проучва-

нето ще бъде проведена про-

цедура по реда на Закона за 

опазване на околната среда, а 

след това ще се пристъпи към 

детайлно разработване на одо-

бреното трасе”, съобщават 

още от АПИ.

Срокът за подаване на офер-

тите е до 24 април.

Започва изграждане-

то на нов мост над река 

Бели Осъм и на пътна 

връзка между път II-35 

Троян - Ловеч и път III-357 

Троян - Орешак, съобщиха 

от Агенция „Пътна ин-

фраструктура“. Новото 

съоръжение ще бъде с 

дължина 43,2 м. Инвести-

цията е за над 2,2 млн. лв., 

като средствата са оси-

гурени от републиканския 

бюджет. С изпълнението 

на обекта транзитният 

трафик ще се изнесе от 

центъра на града и ще 

преминава през източния 

му край. 

Проектът включва и 

рехабилитацията на 100 м 

от съществуващия път 

Агенция „Пътна инфраструктура“ 

стартира тръжна процедура за избор на 

изпълнител на строителния надзор при 

укрепването на три срутища при 27-и км 

на третокласния път III-107 Кочериново – 

Рила – Рилски манастир – Кирилова поляна. 

Стойността на обществената поръчка е 

157 500 лв. без ДДС. Третокласният път е 

основна връзка за Рилския манастир, как-

то и за природните забележителности и 

туристическите обекти в околността.

Строително-монтажните работи за 

укрепване на срутищата са възложени по 

ЗОП на „Автомагистрали” ЕАД и в момен-

та дружеството подготвя техническия 

проект. В укрепителните дейности от 

бюджета ще бъдат инвестирани близо 

5,4 млн. лв. без ДДС.

Завърши укрепването 

на свлачището при 62-

ри километър на път III-

1306 на територията на 

област Враца, съобщиха 

от Агенция „Пътна ин-

фраструктура“. Общата 

дължина на възстанове-

ната отсечка в землище-

то на с. Веслец е 212 м. В 

участъка са инвестирани 

406 620 лв., осигурени от 

Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020“. 

Финансирането от ЕС е 

85% - 345 627 лв., а нацио-

налното е 15% - 60 993 лв. 

Свлачището е укрепено 

с пилотна система от 

108 бр. пилота с дължина 

120 м. Изградена е укрепи-

телна стена с височина 

2 м и дължина 120 м, както 

и система за отводняване 

от повърхностни и подпоч-

вени води. Участъкът е с 

нова пътна настилка, хо-

ризонтална маркировка и 

ограничителни системи. С 

реализацията на проекта 

са подобрени транспорт-

но-експлоатационните ка-

чества на отсечката, по-

вишена е безопасността и 

удобството при пътуване.

Строително-монтаж-

ните работи са завърше-

ни в срока на договора от 

90 календарни дни. Укре-

пителните дейности са 

изпълнени от „Гарант 90 

- Цонев и СИЕ“ ООД. Дого-

ворът им е за 387 900 лв. 

Строителният надзор е 

осъществен от „СС-Кон-

султ“ ЕООД за 6960 лв. с 

ДДС. Авторският надзор 

е изпълнен от „Бондис“ 

ООД, а договорът им е за 

11 760 лв. с ДДС.

II-35 Троян - Ловеч. Отсеч-

ката е при входа на Троян 

и съвпада с улиците „Ва-

сил Левски“ и „Крайречна“ 

в града.

Изпълнител е „ОРС - 

Инфраструктура“ ООД. 

Стойността на договора 

е 2 249 993,77 лв. с ДДС. 

Строителен надзор ще 

осъществява „Пътконсулт 

2000“ ЕООД за 70 560 лв. с 

ДДС. Срокът за приключ-

ване на проекта е 12 ме-

сеца.
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Влагат 89 млн. лв. в обекта, строителство ще продължи 27 месеца

Страницата подготви 
Елица Илчева

Генералният директор на 

Национална компания „Железо-

пътна инфраструктура“ инж. 

Красимир Папукчийски подписа 

договора за модернизация на 

железен път, контактна мре-

жа и системи за сигнализация 

и телекомуникации в гара Плов-

див и изграждане на комуника-

ционно-транспортен пробив 

под жп ареала на гарата. 

Изпълнител е Обединение 

„Проект Пловдив“ ДЗЗД, включ-

ващо фирмите „Трейс Груп 

Холд“ АД и „Балкантел“ ООД. 

Стойността на договора е 

89 028 245 лв. без ДДС. Срокът 

за проектиране е до 8 месеца, а 

за строителство - до 27 месеца. 

Предвидени са модерниза-

ция на релсовия път, изграж-

дане на нова контактна мре-

жа, дренажи и отводнителни 

системи, настилка на всички 

перони в гарата, подмяна на 

съществуващите перонни по-

крития със съвременни оле-

котени конструкции и осигу-

ряване на достъп на лица с 

намалена подвижност. В рам-

ките на проекта ще се изгради 

комуникационно-транспортен 

пробив под жп ареала на гара-

та, включително канализацион-

ни и вентилационни системи, 

осветление и видео наблюде-

ние, както и шумозащитни съ-

оръжения и предпазни огради в 

района.

Обект „Модернизация на 

железен път, контактна мре-

жа и системи за сигнализация 

и телекомуникации в гара Плов-

див и изграждане на комуника-

ционно-транспортен пробив 

под жп ареала на гара Пловдив“ 

е част от проект „Развитие на 

железопътен възел Пловдив“ и 

се съфинансира със средства 

по Механизма за свързване на 

Европа.

Нова фотоволтаична елек-

троцентрала ще бъде изградена 

край Димитровград, съобщават 

от общината. Общата стой-

ност на проекта се очаква да 

надхвърли 75 млн. лв. Той ще бъде 

реализиран от австрийскaта 

компания „Енери Дивелопмънт 

Тракия Солар“ ЕООД, част от 

групата „Енери“. 

Соларната инсталация ще 

бъде разположена върху пустеещ 

терен на площ около 650 декара. 

Инсталираната мощност тряб-

ва да бъде 65 MW, най-голямата 

към момента в България, и да 

произвежда над 90 000 000 kWh 

чиста енергия годишно. По този 

начин се спестява изхвърлянето 

на близо 120 000 тона въглеро-

ден двуокис в атмосферата. 

„Радваме се, че в тези вре-

мена на изпитания Димитров-

град успява да привлича чуж-

дестранни инвестиции. Имаме 

интерес от реализацията на 

проекти за изграждане на енер-

гийна инфраструктура, защото 

те подпомагат икономическото 

развитие на общината и увели-

чават приходите в бюджета ни“, 

съобщават от пресцентъра на 

кмета Иво Димов. По думите му 

общината ще реализира значи-

телни приходи от имоти, които 

към момента не носят икономи-

чески ползи, както и увеличени 

постъпления от местни данъци 

и такси. 

Очаква се на предстоящата 

сесия на Общинския съвет да 

бъде взето решение за старти-

ране на процедури за терена.

До 30 мapт 2020 г. беше удъл-

жен кpaйният cpoк зa пoдaвaнe нa 

зaявлeния зa пoдкpeпa в oблacт-

тa нa кoнcepвaциятa и pecтaвpa-

циятa нa нeдвижимитe кyлтyp-

ни цeннocти. Става въпрос за 

цeлeво финансиране, oбявиxa oт 

Mиниcтepcтвoтo нa кyлтypaтa. 

Пpичинaтa e извънpeднoто 

пoлoжeниe в cтpaнaтa.

Oт вeдoмcтвoтo пoдчep-

тaвaт, чe пpoeктитe ще ce 

пoдaвaт caмo чpeз лицeнзиpaн 

пoщeнcки oпepaтop, чpeз кypиep 

или пo eлeктpoнeн път нa имeйл 

infо@mс.gоvеrnmеnt.bg.

От средствата могат да 

се възползват coбcтвeници 

или вeдoмcтвa и opгaнизaции c 

пpeдocтaвeнo пpaвo нa yпpaвлe-

ниe нa нeдвижими кyлтypни цeн-

нocти, нaциoнaлни, peгиoнaлни и 

oбщинcки мyзeи, oбщини, нa чи-

ятo тepитopия e paзпoлoжeнa 

нeдвижимaтa кyлтypнa цeн-

нocт, нayчни инcтитyти и 

втopocтeпeнни paзпopeдитeли 

c бюджeт към Mиниcтepcтвoтo 

нa кyлтypaтa.

B paмкитe нa oткpитaтa 

пpoцeдypa ce пpeдocтaвят пари 

зa cпeшни и нeoтлoжни ремонти 

зa cъxpaнявaнe нa oбeкти или зa 

интepвeнции.

По график вървят строи-

телно-ремонтните работи по 

два проекта в Ловеч, информира 

кметът на града Корнелия Ма-

ринова след инспекция на обек-

тите. По думите й дейностите 

се движат в график, даже малко 

по-бързо.  

При рехабилитацията на 

транспортния мост над р. Осъм 

към кв. „Вароша“ само за пет 

дни строителите са премахна-

ли асфалтовата покривка и бор-

дюрите и продължават своята 

дейност. Срокът е три месеца, 

но е възможно да се приключи и 

по-рано. „Това е поредният про-

ект, с който общината подобря-

ва градската инфраструктура. 

Стойността му е 732 174 лв. 

Изпълнител е „Маридел 2012“ 

ЕООД“, съобщават от пресцен-

търа на общината.

На ул. „Крайречна“ в Индус-

триалната зона, където строи-

телите са от началото на март, 

всичко се изгражда от нула. 

Платното е с дължина почти 

километър. Пътната настилка 

е с асфалтобетон – две улични 

ленти, всяка с ширина по 4 м, 

тротоарите също са с асфал-

тово покритие, както и отвод-

няване на уличното платно. Ще 

се изгради енергоспестяващо 

улично осветление. Ще се мон-

тира вертикална сигнализация 

и положи нова хоризонтална мар-

кировка. Срокът за реализация е 

90 дни. Изпълнител е „Трейс Груп 

Холд“ АД. 

Ремонтът стана възможен, 

след като в края на миналата го-

дина  с постановление на Минис-

терския съвет бяха осигурени 

1,5 млн. лв. за инфраструктура 

в Ловеч, като за „Крайречна“ са 

отделени 1,39 млн. лв.
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Проф. д-р инж. икон. Красимир Кръстанов, декан на факултет „Техника и строителни 
технологии в транспорта“ във ВТУ „Тодор Каблешков“:  

Георги Сотиров

Проф.  Кръстанов, 

за начало да се върнем 

малко назад в профе-

сионалното Ви разви-

тие,  когато наред с 

научната и преподава-

телската дейност сте 

били и кореспондент 

на британските списа-

ния Jane’s Report, Metro 

Report, Railway Gazette 

International, International 

Railway Journal.

Работата ми в тези 

списания започна, докато 

завършвах докторската 

си дисертация, и продължи 

няколко години след това. 

Изключително интерес-

но бе началото, когато 

предложих за публикува-

не мой материал в едно 

американско списание, а 

с полученото одобрение 

ми предложиха, ако имам 

други идеи за статии, да 

продължа. Тогава разбрах 

какво широко поле за из-

ява има и че на практика 

всичко, което е ново и ин-

тересно, може да намери 

публика. Много съм благо-

дарен на редакторите на 

изброените списания за 

това, че тогава повярва-

ха в мен и ми дадоха шанс 

да работя. 

В началото започнах 

с разработки за приложе-

ние на автоматизирани 

паркинг-гаражи, свърза-

ни с дисертационния ми 

труд, и впоследствие пи-

сах интересни неща от 

всички сфери на транс-

порта. Много добре бяха 

приети интервютата ми 

за българските летища с 

тогавашния министър на 

транспорта Александър 

Цветков, за състоянието 

на авиационния сектор в 

Румъния с техния минис-

тър на транспорта Анка 

Боагиу и дори едно за раз-

витието на Софийския 

метрополитен с неговия 

директор, проф. д-р инж. 

Стоян Братоев. Разбира 

се, беше ми изключително 

приятно да видя и публи-

кувания материал на база 

разговора ми с европей-

ския комисар по транс-

порт по това време Сийм 

Калас за състоянието на 

големите хъбове на ев-

ропейските летища, къ-

дето силно бе засегнат 

и въпросът за развитие 

на европейския и свето-

вен авиационен сектор на 

база Зелената книга 2050.

Гордея се, че при тази 

моя работа беше цитира-

но името на нашия универ-

ситет в много междуна-

родни списания и може да 

се каже, че това е част 

от профила на ВТУ „Т. Каб-

лешков“ извън страната. А 

също и гордост не само за 

мен, но и за висшето учи-

лище като цяло.

Носител сте на ав-

торитетната награда 

за млад учен с междуна-

родни и национални по-

стижения „За принос към 

младежко иновационно и 

информационно обще-

ство”. Как се развива 

днес науката във Вашия 

университет и какви са 

възможностите на мла-

дите научни работници 

за творческо развитие и 

израстване?

Получаването на тази 

награда беше едно призна-

ние и, разбира се, задълже-

ние за по-усърдна работа.

И тогава, и сега оси-

гуряването на възмож-

ности на младите научни 

работници за творческо 

развитие и израстване 

във ВТУ „Т. Каблешков“ е 

приоритет. Изключител-

но силна е била и ще бъде 

подкрепата на ръковод-

ството на университета 

за развитието на нашите 

възпитаници.

При нас има редица ко-

леги, които работят мно-

го по различни научни про-

екти и разработки както 

на национално, така и на 

международно ниво и те 

постигат уникални резул-

тати, внедрявани и нами-

ращи широко приложение в 

практиката. Към момента 

във ВТУ се обучават като 

докторанти над 65 души. 

Спокойно мога да кажа, 

че са създадени отлични 

условия за научни работ-

ници, които имат желание 

за развитие. Основният 

проблем, който е и нацио-

нален, е ниското запла-

щане при стартиране на 

преподавателска кариера. 

По мое мнение държавата 

трябва сериозно да прие-

ме мерки и да стимулира 

по всякакъв начин младите 

преподаватели – с по-ви-

соко заплащане, с участие 

в различни платени иници-

ативи и проекти и др.

    

Вие сте автор и съ-

автор в над 70 публика-

ции в областта на по-

демно-транспортните 

машини и транспорта в 

България, Русия, Полша, 

Турция, САЩ, Австралия, 

Великобритания… Се-

риозни са международ-

ните контакти на ВТУ, 

сътрудничеството с 

водещи университети в 

практически всички кон-

тиненти на планетата. 

Без Антарктида, по раз-

бираеми причини…

Не само аз, но почти 

целият академичен със-

тав на ВТУ работи по 

различни международни 

програми, като само по 

„Еразъм +“ са осъществе-

ни контакти с над 50 уни-

верситета. Сегашният 

дигитален свят предпола-

га развитие на връзките 

на всички нива, създаване 

на нови модерни иноватив-

ни и интересни продукти 

и разработки. Считам, че 

също и създаваните чрез 

научен обмен добри прия-

телства трябва да бъдат 

пазени и уважавани.

Като професор и ръ-

ководител катедра „По-

демно-транспортни и 

строителни машини и 

системи“ Вие препода-

вате и на бакалаври, и 

на магистри. Някои от 

Вашите дисциплини са 

знакови за университе-

та -  подемно-транс-

портни машини, механи-

зация и автоматизация 

на транспортно-мани-

пулационните процеси, 

машини и системи за не-

прекъснат транспорт, 

моделиране и оптими-

зиране на инженерни ло-

гистични системи. Това 

предполага сериозно на-

товарване.

Определено  разра -

ботването на редица 

лекционни дисциплини е 

натоварващо, но е и удо-

волствие, като знаеш, че 

може да представиш нещо 

любопитно и да учиш мла-

ди хора, които с интерес 

посещават часовете.

Развитието на по-

демно-транспортната и 

строителна техника, как-

то и въвеждането на ино-

вативни системи в тези 

машини трябва да се по-

казва и обучаемите да 

бъдат в крак със светов-

ните тенденции. Разбира 

се, много често информа-

цията е оскъдна и недос-

тъпна, но пак благодаре-

ние на добрите контакти 

и с редица фирми от тази 

област получаваме много 

печатни и дигитални ма-

териали. 

С гордост мога да 

кажа, че от нашия факул-

тет излизат хора с ценни 

за българската индустрия 

специалности: технически 

надзор и експлоатация на 

съоръжения с повишена 

опасност; надзор и екс-

плоатация на хидротехни-

чески съоръжения; подем-

но-транспортни, пътни 

и строителни машини; 

двигатели с вътрешно го-

рене; автомобилна и желе-

зопътна техника; транс-

портно строителство; 

заваряване и контрол на 

качеството на заварени 

съединения и др. 

Нашите възпитаници, 

завършвайки, са добре 

подготвени, устойчиво 

търсени и с гарантира-

на реализация във всички 

фирми, изграждащи и под-

държащи железопътната 

и пътната инфраструк-

тура на страна ни. Много 

обучавани при нас отиват 

директно на високи длъж-

ности в най-големите 

държавни и частни пред-

приятия в страната и са 

ръководители в министер-

ства, държавни и общин-

ски администрации.

А над какво работите 

в момента, извън препо-

даването на студентите 

и ръководството на фа-

култета?

Свободното ми време 

е малко ограничено, но все 

пак се занимавам с неща, 

които са свързани с по-

демно-транспортните 

машини. Подготвям нов 

учебник на английски език 

за тези машини и от вре-

ме на време се отдавам на 

релакс,  необходим за пре-

зареждане и тонизиране.

Снимки авторът
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Мисията на проекта е да възроди важния исторически обект, като запази творческия 
характер на зданието

Елица Илчева

HASTINGS Architecture 

преработва бившата об-

ществена библиотека в 

Нашвил, САЩ, в свой цен-

трален офис. Зданието 

е проектирано от Брус 

Крабтри и построено 

през 1965 г. След измест-

ването на библиотеката 

от там през 2001 г. сгра-

дата остава необитаема 

и неподдържана. Парт-

ньорите от HASTINGS 

Architecture я купуват през 

2017 г. с намерението да 

възстановят първоначал-

ната й структура, но да 

я използват като прос-

транство за компании от 

творческия сектор. Ос-

вен HASTINGS Architecture 

тя ще приютява United 

Talent Agency и McAlpine. 

Всички те виждат в мяс-

тото възможност да се 

създаде невероятно прос-

транство за растеж на 

техните компании, как-

то и шанс за възраждане 

на важен исторически 

обект. 

Новото  студио  за 

екипа на HASTINGS Archi-

tecture, който е от 85 ар-

хитекти и интериорни ди-

зайнери, заема 2230 кв. м 

реновирана площ. Фасада-

та е от каменни панели и 

5-метрови прозорци. Мра-

морът е почистен, ремон-

тиран или заменен с нов 

от оригиналната кариера. 

Съществуващата тера-

цо мозайка в лобито и на 

стълбището, свързващо 

двата основни етажа, е 

почистена и възстано-

вена. Новите интериорни 

дизайнерски интервенции 

са ограничени до използ-

ването на черно-бяла цве-

това палитра с орехови 

акценти, вдъхновени от 

оригиналния интериор на 

историческата структу-

ра. Духът на оригинала 

е запазен и в изградения 

aтенаеум – зала с площ 

от 140 кв. м, достъпна за 

обществото и предназна-

чена за използване от об-

ществени организации и 

нестопански групи, разпо-

ложена на партера в бли-

зост до основното фоайе. 

Aтенаеумът предоставя 

комфортни седящи места 

за 100 души и 300 за пра-

востоящи. 

„Библиотекaта е по-

строена през 1965 г., за 

да служи на хората от 

Нашвил. Важно беше на-

шият проект да гаранти-

ра, че част от тази исто-

рическа сграда ще остане 

достъпна за обществе-

ността и ще предоста-

ви на общността място 

за срещи“, казва Уилям 

Хейстингс, партньор в 

HASTINGS Architecture.

Завършена и отворена (за момента) за посетители е най-висо-

ката открита палуба в Западното полукълбо. Наричана Edge, външ-

ната наблюдателна площадка с триъгълна форма е издадена на 24 

метра навън от 100-тния етаж на небостъргача Hudson Yards в 

Ню Йорк на рекордната височина от 345 м. Кулата пък се издига на 

395 м и е втората най-висока сграда в мегаполиса.

Проектираната 

от Kohn Pedersen 

Fox (KPF) палуба 

предлага невиждани 

гледки, простиращи 

се на разстояние до 

80 мили към запад-

ната част на Ню 

Джърси и щата Ню 

Йорк. Окачена във 

въздуха, наблюда-

телната площадка 

дава на посетителите усещането, че плуват в небето с 360-гра-

дусов изглед. Тя е с площ от 697 кв. м и е оградена от 79 стъклени 

панела, произведени в Германия и обработени в Италия. 

Съоръжението е изключителен пример за модерно инженерство 

и структурен дизайн. Състои се от 15 секции, всички захванати 

с болтове, закрепени към източната и южната страна на кулата 

Hudson Yards.

„Посетителите ще се радват на различни нива на тръпка: от 

провесване над града зад наклонени навън стъклени стени през 

стъпване по стъкления под, под който е бездна, до изкачване по 

външната стълба между етажите 100 и 101“, споделиха от KPF.

Новият O4A е комплекс за соци-

ално настаняване в Париж от ос-

новно училище, спортен център и 

две кули с неравномерно подредени 

балкони. Проектиран е от архите-

ктурните студия Brisac Gonzalez 

и Antoine Régnault и е разположен в 

скоро построения екоквартал Клиши 

- Батиньол, който се изгражда върху 

бивш железопътен възел. 144 апар-

тамента са ситуирани в два блока, 

има и основно училище с 15 паралел-

ки, класните стаи за които са над 

подземен спортен център. Високите 

сгради представляват разнообразен 

пакет от форми, увити в елегантни 

стоманени балкони. „Приехме предиз-

викателството да създадем усеща-

не за лекота и откритост въпреки 

обемите на структурите в компле-

кса“, споделят архитектите.

Всяко от четирите здания е про-

ектирано така, че да има отличи-

телен формален и материален език. 

Фасадата на приземния етаж на учи-

лището е покрита с тухлена зидария 

по диагонал, за да създаде текстурно 

акцентиране. Вторият етаж, на кой-

то са разположени класните стаи, е 

с бледозлатиста фасада с вертикал-

но оребрени елементи. Обществена 

зелена градина, подсигурена с ромбо-

идна балюстрада, формира покрива 

на училищната сграда. Комплексът 

включва още сервиз за ремонт на 

велосипеди и покривна тераса на по-

високата жилищна сграда.

Кулите са разположени в двата 

края на обекта. Централната цир-

кулационна сърцевина (стълбище и 

асансьорна клетка) на всяка от тях 

е обвита в пръстен от апартамен-

ти. Стаите имат излаз на отделен 

балкон, който може да разшири инте-

риорното пространство до два или 

три пъти. Подовите плочи на всяко 

ниво са различни. По-дълбоките бал-

кони са озеленени.

Концепцията за отличителна 

идентичност на спортния център, 

училището и апартаментите се 

проявява и в интериорните реше-

ния. Експонираният бетон и стома-

нените елементи контрастират с 

тематичните спортни дейности. 

Залата за танци е оцветена в цвят 

на мед, а стените на помещението 

за бойни изкуства са декорирани с 

ромбоидни форми. Циркулационните 

пространства са облицовани със 

светли дървени панели, а подовите 

настилки са решени в нюанси на 

кафяво и жълто. В апартаментите 

семплият завършек с дървени подо-

ве и бели стени създава светли от-

крити пространства.

Индийският архитект Вай-

шали от Doodle Studio разкри 

детайли от проект за верти-

кален кинематографичен град 

Bollywood Heights в залива Махим, 

част от Арабско море. Филмо-

вата кула с височина 330 м ще 

бъде изградена на изкуствен 

остров от 4 хектара като сгра-

да с нулева консумация на енер-

гия. Тя ще генерира ефективно 

топлина за своя употреба и ще 

помогне за почистването на во-

дата на Махимския залив.

Проектът отговаря на всич-

ки пространствени предизви-

кателства и изисквания за хо-

ризонтален кинематографичен 

град, без да създава напрежение 

на пазара на недвижими имоти 

в много оживения град Мумбай, 

където има постоянна липса на 

земя. Вертикалността постига 

няколко неща само заради висо-

чината – превръща кулата във 

визуална икона и заема минимал-

но парче площ. Тя е във форма на 

трофей в гигантска пропорция. 

Пресъздава пламък, слава и ме-

тафорично е „муза“ за произво-

дителите на филми. 

Ромбоидна крепежна струк-

тура поддържа фасадата от 

стъкло и монокристални фото-

волтаични гъвкави панели. Три 

огромни вятърни генератора 

за производство на електрое-

нергия са инсталирани на три 

различни възела. Освен филмови 

студия в зданието има инсти-

тут и музей на киното. Осно-

вата му ще заема 1,1 хектара 

и се използва главно за сервизни 

помещения. Общата застроена 

площ е 10 хектара. Проектът се 

състои от две структури, една-

та от които е основната кула, 

разделена на 5 зони: общест-

вените площи са разположени 

на долните етажи. Филмовият 

институт е в крило „Б“, а крило 

„A“ се състои от производстве-

ни, постпродукционни, развле-

кателни и други съоръжения за 

забавления и възстановяване. 

Другата – ниска сграда зад нея, 

помещава 5 огромни звукозапис-

ни студия, покрити със зелен по-

крив и подземен паркинг. 
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Превод Радостина Иванова

Eng. Iliyan Terziev, Chairman of the MB of BCC: 

Eng. Stefan Stoev, Chairman of the RO of BCC – Blagoevgrad:Dobromir Ganev, President of the Board 
at National Real Estate Association:

Eng. Stefan Chaikov, Chairman of the MB of the Bulgarian Branch Chamber „Roads“:

The amount of the delayed payments under public 
procurements is about BGN 220 – 250 Million

The delay of payments due by the municipalities to the companies is a great problem

Completion of Struma Motorway is indispensable

Now is the very moment to 
succeed in the best way to 
implement the new technology 

The construction and repair works have to be continued 
together with implementation of all preventive measures

„At the beginning of the past 

week we have announced a range of 

16 measures intended to overcome 

the crisis within the Construction 

sector. The most important of these 

are – to make the payments due to 

the companies from the sector – 

the amounts due to the companies, 

as per the present date“, has been 

announced by the Chairman of the 

Management Board of the Bulgarian 

Construction Chamber (BCC), Eng. 

Iliyan Terziev during an interview, 

broadcasted by Nova TV. 

„Unfortunately, it is not possi-

ble for us to work from home. This 

means that, while observing all the 

measures, recommended by the 

state, we must go on with imple-

menting our activities. Very few peo-

ple from the sector can stay home“, 

emphasized Eng. Terziev. He pointed 

out that because of the imposed re-

strictions in relation to the state of 

emergency, construction works will 

be executed with a slight delay, and 

his hope is that to be agreed with the 

investors.

The Chairman of the MB of BCC 

has been guest in Bulgaria ON AIR 

as well. During the television broad-

cast he has stated, that according to 

the carried-out studies by the Cham-

ber's experts, the losses for the con-

struction business, incurred as result 

of the crisis related to the spread of 

the coronavirus, amount to about 

BGN 150 Million. „The amount is 

considerable, especially for the small 

companies, which have no chance to 

sustain, unless more serious meas-

ures are undertaken“, categorically 

stated Eng. Iliyan Terziev.

He added, that during the period 

of pandemic will survive only the 

companies having well negotiated 

contracts and are executing versatile 

activities. „I speak about companies, 

which are implementing projects not 

only in high construction for instance, 

but are also carrying out other types 

of construction and repair works, 

which are more balanced, and are 

working on different construction 

sites. They will have better chance 

to survive the crisis”, is the belief of 

Eng. Terziev. 

He paid attention to the issue 

with the not made payments to 

construction companies. „If I have 

to speak about the public procure-

ments, up to the present date, the 

amount of the delayed payments is 

about BGN 220 – 250 Million“, was 

the information given by the Chair-

person of the MB of BBC. His opin-

ion is, that if these amounts are paid 

soon, each company will be able to 

pay off their liabilities due to subcon-

tractors, employees, etc. „This would 

give us a breath of air and will allow 

us to retain our staff and workers, 

which right now is the most important 

thing for our sector“, underlined he. 

Eng. Terziev declared that the short-

Eng. Stoev, how is the 

work of construction com-

panies affected by the cur-

rent situation – the state of 

emergency?

First of all, I would like to 

welcome the leadership of 

the Chamber for the initiated 

by it address to the institu-

tions and the public. It calls 

for making the payments due 

from the state to the munici-

palities, and respectively – 

the the payments due from 

the municipalities to the com-

panies, in accordance with 

works they had executed.

This is one of the most 

ser ious issues we face. 

Amounts over BGN 15 Million 

are due from 14 municipali-

ties in the Province of Blago-

evgrad to local construction 

companies. And we speak 

of completed projects, and 

issued by the companies in-

voices and paid VAT tax to 

the state budget.

What is the explanation 

given by the municipality 

authorities?

They say that they do 

not have the money need-

ed to make the payments, 

which, however, does not 

help the builders. These are 

not large construction com-

panies and in the present 

situation they cannot bear 

this burden in case they do 

not get payment for the work 

done by them. They wi ll 

have to dismiss employees, 

and some of them would 

not be able to financially 

survive.

At the end of March, 

the next guest in the „Code 

Builder“ radio production was 

the Chairman of the Manage-

ment Board of the Bulgarian 

Branch Chamber „Roads“ 

(BBCR) Eng. Stefan Chaikov. 

The broadcast is a co-pro-

duction of the Bulgarian Con-

struction Chamber (BCC), 

„Stroitel“ Newspaper and Ra-

dio Sofia – BNR. Among the 

main topics discussed  during 

the national radio broadcast 

was the joint Declaration 

adopted by constructors, 

specialized engineers  and 

representatives of the scien-

tists circles, in support of the 

selected Eastern alternative 

G10.50 for construction of 

Lot 3.2 of Struma Motorway, 

as well as the coming priori-

ties of the BBC „Roads“, and 

which are the infrastructure 

projects, that Bulgaria has to 

uphold for the next program-

ming period. 

The first question of the 

radio host Aneliya Torosh-

anova was about the rea-

son which has provoked 

the round table about the 

„Progress in realisation of 

Lot 3.2 of Struma Motor-

way“, initiated by the BCC, 

BBCR and the University of 

Architecture, Civil Engineer-

ing and Geodesy. Eng. Chai-

kov explained that there had 

been too much speculations 

in public speaking, includ-

ing made by some Bulgarian 

MEPs and representatives 

of some environmental or-

ganisations, in relations to 

the possibilities to implement 

the selected by the govern-

ment Eastern alternative 

G10.50. In his words, some 

of the promoted suggestions 

about the Struma Motorway 

layout  across the Kresna 

Gorge were not economi-

cally feasible. „As per one of 

suggested options, the entire 

motorway has to be leaded 

to the east side of the gorge. 

Thus, instead of G10.50 al-

ternative, another option is 

considered – the road layout 

to pass along G27 or G29, 

depending on the technical 

design. Speculations are still 

made as well about the idea 

to construct a 15 km long 

tunnel. I believe that already 

everyone understands that 

this alternative had been re-

jected long time ago – both 

by the state, and by the ex-

perts”, stated Eng. Chaikov, 

and underlined that building 

of such a structure is not only 

financially unprofitable, but 

will also cause environmental 

damages in the area. He has 

pointed out that the scientists 

and the geologists had been 

warning several times that 

along the layout of the long 

tunnel there are ore deposits, 

that contain radioactive sub-

stance, and moreover – that 

this is a seismic area.

Mr. Ganev, do the real estate 

agencies continue working under the 

present circumstances of spreading 

the dangerous coronavirus COVID-19? 

What practices are being implement-

ed to reduce the risk of infection and 

protect the health of both the brokers 

and clients they have contacts with? 

We are going through a period that 

requiring by everyone an extraordinary 

responsibility, mobilisation, care and at-

tention. We continue working, in order to 

provide services to our clients,  because they keep contacting 

us for consultations. We, as a responsible sector, do follow all 

requirements and assume our responsibility for reducing the risk 

of infection with COVID-19. Companies carry out their activity by 

providing condition for some of their staff to work from home, 

while those who are on duty, go to their workplaces in the offices. 

Physical contacts are restricted, as well as the number of meet-

ings necessary for conclusion of deals.

The management of the National Real Estate Association 

advises all our members to observe all the recommendation and 

restriction measures issued by the National Operations Center – 

disinfection, protective equipment, etc. 

Utilisation of the new technology right now is very impor-

tant for the business. What is the level of digitisation of the 

real estate market in our country? Do the agencies implement 

the  PROPTECH – virtual reality (VR) and the Augmented re-

ality (AR)? Is it possible to apply remote the entire process 

from selection of the real estate to the finalisation of the deal 

by signing of contract?

What is possible is this to happen in respect to some of the 

properties and for some kinds of deals, of course. You are aware 

that as regards to the purchases, there are almost no cases when 

a property was bought without it really had been seen. When 

applying the correct organisation and usage of PROPTECH, this 

could be implemented for rents – signing a contract while avoid-

ing the contacts. Yet, in respect to the sales and the purchases 

– this approach is more difficult.  However – it is certain that new 

technologies such as VR and AR provide possibilities for much 

better presentation of the real estates.

age of staff in the sector is consid-

erable and the only way to keep the 

employed currently staff, is to regu-

larly pay remunerations.

„10 – 15 is the percentage of 

the companies in the construction 

industry, that have closed or have 

partially disbanded their workers. 

This relates, for instance, to the 

companies, which work with the So-

fia Municipality, because of limitation 

– to the possible minimum – of the 

projects, financed by the municipal-

ity, because of the prohibition for 

some of the state organisations to 

carry out construction works on their 

territory“, commented the Chairman 

of the MB of BCC for the Bulgarian 

News Agency (BTA).

In his statement for the media 

he added that in construction sector 

the monthly turnover is around BGN 

1 Billion, and for the present moment 

the average losses from turnover are 

10 - 15 percentage. „This means also 

– losses for the producers of mate-

rials, for the transport companies, 

for remunerations and others“, said 

Terziev.

He commented also, that had 

BCC is alarmed about the fact that 

the construction industry remained 

out of the scope of state's sup-

port measures. „My understanding 

of this situation is that it is us, who 

have to save ourselves“, is the opin-

ion shared by Eng. Iliyan Terziev. He 

announced for BTA that among the 

main measures to be undertaken by 

the state in support of the industry is 

obligatory payment of the executed 

by the constructors works under 

public procurements.

Eng. Terziev stressed the fact 

that the tender procedures for se-

lection of contractors should not be 

stopped. „At the moment about 20 

- 25 percentage of the companies' 

staff are working from home – en-

gineers, architects and others, and 

so they could prepare the required 

tender documentation, having in 

mind that thus, when the economy 

is restarted, the contractors will be 

already chosen“, commented Eng. 

Iliyan Terziev and added that the in-

dustry insists to avoid the imposing 

of any superfluous restriction meas-

ures in construction.

„The most important recom-

mendations in respect to the coro-

navirus situation, which we have 

passed to our members, and they 

have respectively forwarded them 

to their employees, involve keeping 

discipline, using disinfectants and 

protection masks, regulations in re-

spect to allocation of employees who 

are at work, in order to ensure the 

necessary distance between them“, 

explained Eng. Terziev. He added 

that for all the employees working on 

the sites, are provided masks, gloves 

and cleaning materials. According to 

the Chamber's register, the number 

of companies in the sector is 5500, 

and respectively the employees are 

between 200-220 thousand.
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В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ ПРОЕКТИ

Инж. Пенко Стоянов, 
председател 

на ОП на КСБ - Варна

Доц. д-р Ана Джумалиева, 
председател на Комисията за 

защита от дискриминация

Нов парк ще бъде изграден 
в квартал „Манастирски 
ливади - Изток” в София

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

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com

Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4 

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева,

 Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  

 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров

Фоторепортер                      Румен Добрев Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  

Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  

Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  

Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

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

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Росица Георгиева

Столичната община 

обяви обществена поръч-

ка за избор на изпълнител 

на основен ремонт на ули-

ците „Йосиф Щросмайер“ и 

„Кукуш“ в район „Илинден“. 

Прогнозната стойност 

е 6 810 000 лв. без ДДС, 

а продължителността е 

490 дни. Търгът е на инже-

неринг и предвижда про-

ектиране, упражняване на 

авторски надзор и изпъл-

нение на строително-мон-

тажни работи по същест-

вуващото положение на 

двете трасета. 

Критериите за ка-

чество са – срок на проек-

тиране, който носи 30 т., 

и гаранционен срок - 10 т. 

Цената ще е с тежест 

60 т. 

Оферти могат да се 

подават до 3 април.

Росица Георгиева

Междублоковите прос-

транства в жк „Левски - В“ в 

столичния район „Подуяне“ ще 

бъдат обновени. Столичната 

община обяви търг на инже-

неринг за подобряване на ус-

ловията около кв. „10” - бл. 10, 

бл. 10 А, бл. 11; кв. „11” - бл. 12, 

бл. 13, бл. 14; кв. „12” - бл. 15, 

бл. 16. В тези терени няма 

изградена инфраструктура, 

площадки, паркова мебел, ос-

ветление, алеи и др.

Избраният изпълнител 

трябва да извърши проек-

тиране и СМР за изграж-

дане на паркоустройство и 

благоустройство на меж-

дублоковите пространства, 

да предвиди поставянето 

на съоръжения за деца и за 

практикуване на спорт, да 

направи нова улица, паркинги, 

улично осветление, поливни 

системи за зелените площи, 

както и да обособи системи 

за отводняване на пътните 

настилки. 

За всички тези дейности 

са предвидени 1 225 000 лв. 

без ДДС, които трябва да се 

изпълнят за 180 дни. Оферти 

могат да се подават до 24 

април. 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

До

Неджати Алиев – 70 г. РКСВ Добрич 

Любомир Георгиев – 70 г., секция „Инженерно строителство” 

Иван Петков – 70 г., РКСВ Монтана 

Славейко Дафовски – 80 г., секция „Гражданско строителство” 

Петко Янев – 80 г., учредител 

Никола Коджабашев – 90 г., РКСВ Димитровград 

Петко Вълчев – 70 г., РКСВ Кърджали 

Руси Русинов – 70 г., РКСВ Пловдив 

Евдокия Стефанова – 85 г., РКСВ Силистра 

Петър Стоев – 85 г., РКСВ Варна 

Иван Евтимов – 75 г., РКСВ Благоевград 

Лъчезар Лалов – 80 г., секция „Инженерно строителство” 

Петър Геров – 70 г., РКСВ Видин 

Елена Арсова – 70 г., РКСВ Перник 

Славчо Тодоров – 80 г., РКСВ Кърджали 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите вете-

рани  и лично от мое име  най-сърдечно Ви поздравявам по случай Вашия юбилей.

Вие отдадохте своя труд и професионален опит за просперитета на Роди-

ната ни България.

Пожелаваме  Ви здраве, бодър дух и дълги години да се радвате на уважението 

на Вашите близки,  колеги и съграждани.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

 

 март 2020 г.    Инж. Тодор Топалски 

               Председател на УС на НКСВ

НКСВ
НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

www.yanmar-bg.com
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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

  
%

 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:


