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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

КОЛЕГИ, СЪНАРОДНИЦИ,

Във връзка с усложнената епиде-

мична обстановка, свързана с разпрос-

транението на COVID-19 в България, и 

обявеното с Решение от 13.03.2020 г. 

на Народното събрание извънредно 

положение, както и с препоръките на 

Националния оперативен щаб УС на 

Камарата на строителите изразява 

своята пълна подкрепа за въведеното 

извънредно положение и предприетите 

от правителството мерки. 

Същевременно с това отчитаме 

тежките последици върху икономи-

ката и бизнеса и по-специално върху 

строителния сектор и необходимост-

та от спешни решения за облекчаване 

на фирмите в условията на ограничи-

телните мерки в страната. 

Като авторитетна браншова и об-

ществено отговорна организация КСБ 

изразява следната позиция:

1. Строителството трябва да про-

дължи. Секторът е структуроопре-

делящ за икономиката на страната 

и осигурява заетост на над 200 хил. 

работници и служители. За тях и тех-

ните семейства спирането на строи-

телната дейност означава лишаване 

от средства за препитание, невъз-

можност за заплащане на задължения, 

сметки, за закупуване на жизненоваж-

ни медикаменти. По отношение на 

големите инфраструктурни проекти, 

финансирани с европейски средства, 

спирането на СМР може да доведе до 

забавяне на срока на изпълнение и фи-

нансови корекции, а в някои случаи и до 

загуба или връщане на евросредства. 

2. Настояваме за бързо разплащане 

от страна на държавата, общините, 

агенциите и всички възложители към 

строителните фирми за вече извър-

шена и приета работа. КСБ на база-

та на информация, предоставена от 

фирмите членове, изготвя справка за 

дължимите средства от публични въз-

ложители към бранша.

3. Държавата да изработи в спе-

шен порядък механизъм за финализи-

ране и разплащане на многобройни об-

ществени поръчки с по-малък размер.

4. Администрацията не трябва да 

спира работа, като се положат мак-

симални усилия за бързо обработване 

на документи, справки, удостоверения 

и други.

5. Призивите за стопиране на об-

ществените поръчки са напълно не-

състоятелни. Икономиката трябва да 

продължи да се развива при спазване на 

санитарно-епидемиологичните мерки.

6. Извънредната ситуация изисква 

извънредни мерки по ускоряване и оп-

ростяване на приемането на завърше-

ните СМР и бързото им разплащане 

дори в случаите, в които обектите не 

са приключили поради забавени и/или 

отложени доставки на суровини, съо-

ръжения и оборудване от чужбина. В 

тези случаи трябва да се разработят 

механизми за преразглеждане на вече 

договорени срокове за изпълнение на 

договорите.

7. Необходимо е да се инвестират 

повече публични средства в големи и 

средноголеми инфраструктурни проек-

ти, с които да се подкрепи българска-

та икономика. По време на кризи пуб-

личният ресурс е този, който извежда 

икономиката от рецесия. 

Във времето на сериозни и не-

предвидими предизвикателства, пред 

които Европа и нашата страна са из-

правени, за КСБ и нейните членове от 

първостепенно значение е продължа-

ване на работата на фирмите и запаз-

ване на хората, заети в тях, защото 

от това зависи оцеляването им в този 

труден за всички период, а с това и 

запазването на отрасъла. 

Можем да се справим само заедно, 

организирано, трезво, без паника, с ми-

съл за настоящето, но и за бъдещето.

19 март 2020 г.

Инж. Илиян Терзиев
Председател на УС на КСБ
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17 март 

Добромир Ганев, председател на УС на Национално сдружение 

Недвижими имоти

Йоана Христова, зам.-кмет на София по направление „Зелена 

система, екология и земеползване“

Заради извънредното положение в страната удължават с месец периода за кандидатстване с 
проекти за енергийна ефективност в 28-те малки общини и изграждане на социална инфраструктура

Десислава 
Бакърджиева 

Във връзка с обявено-

то извънредно положение 

на територията на стра-

ната Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

(МРРБ), Управляващ орган 

на ОП „Региони в растеж 

2014 – 2020“ („ОПРР 2014 

– 2020“), ще разреши вре-

менно спиране на срока за 

изпълнение на проектите, 

реализирани с финансира-

не от оперативната про-

грама, информираха от 

ведомството. 

„За целта бенефициен-

тите трябва да подадат 

мотивирано искане, под-

крепено със съответните 

доказателства за факти-

ческа невъзможност за 

изпълнение на дейности-

те по даден проект. При 

изпращане на искане за 

временно спиране в модул 

„Кореспонденция“ в ИСУН, 

съгласно Методически-

те указания за изпълне-

ние на проекти по „ОПРР 

2014 – 2020“, следва да се 

посочи конкретен период 

с начална и крайна дата, 

който не може да бъде по-

дълъг от обявения срок за 

извънредно положение“, 

обясниха от МРРБ. От 

съобщението става ясно, 

че бенефициентите ще 

бъдат уведомени за пери-

ода на временното спира-

не по всеки индивидуален 

договор, като то ще може 

да бъде удължено при про-

дължаване на извънредно-

то положение на терито-

рията на страната и/или 

обоснована необходимост 

от страна на бенефициен-

тите. 

Изпълнението на про-

ектите ще се удължава 

с период, равен на вре-

менното спиране, през 

който не трябва да се 

изпълняват дейности, 

тъй като няма да се при-

знават направените раз-

ходи и те ще остават за 

сметка на бенефициента. 

От МРРБ посочват, че в 

случай на последваща не-

възможност договор с из-

пълнител на обществена 

поръчка да бъде изпълнен 

при условията, при които 

е бил подписан, най-вече 

по отношение на срока 

за изпълнение, бенефици-

ентите възложители по 

ЗОП могат да допуснат 

изменения в условията на 

договора само ако неизпъл-

нението се дължи на „не-

преодолима сила“/„изклю-

чителни обстоятелства“.

„Срокът за изпълнение 

на договорите за безвъз-

мездна финансова помощ 

няма да бъде удължаван 

над максимално допус-

тимите, съгласно посо-

чените в Насоките за 

кандидатстване по проце-

дурата. След отпадане на 

извънредното положение в 

страната бенефициенти-

те не следва да изпращат 

искане за възобновяване 

на срока за изпълнение 

на проектите“, допълват 

още от ведомството.   

Ще бъдат изменени 

и сроковете за канди-

датстване с проекти за 

енергийна ефективност 

на обществени и жилищ-

ни сгради в 28-те малки 

общини, както и по мяр-

ката за деинституцио-

нализация на социалните 

услуги за възрастни и хора 

с увреждания, които ще 

бъдат финансирани от 

програмата. Кандидати-

те ще могат да подават 

проектни предложения 

до 21 април 2020 г., като 

съгласно Насоките за кан-

дидатстване общините е 

задължително да предос-

тавят Решение на Общин-

ския съвет.

По отношение на мер-

ките за информация и ко-

муникация от ведомство-

то казват, че следва да 

се има предвид, че всички 

дейности, свързани с пуб-

лични събития и обучения 

за проектите, които са 

в процес на изпълнение и 

трябва да се реализират в 

периода на обявено извън-

редно положение, следва по 

възможност да бъдат про-

ведени по алтернативен 

начин - чрез онлайн излъч-

ване в социалните медии, 

телевизии, радиа и други.  

В случай че препоръката 

не може да бъде изпълнена, 

то тези събития следва 

да бъдат отложени.  

„УО на ОПРР ще про-

дължи да обработва иска-

ния за авансови, междинни 

и окончателни плащания, 

както и сигнали за неред-

ност и решения за налага-

не на финансови корекции. 

Срокът за обжалване на 

издадените актове започ-

ва да тече от датата на 

отмяна на обявеното в 

страната с Решение на 

НС от 13.3.2020 г. извън-

редно положение.  Всички 

останали насоки, указания 

и изисквания, свързани с 

кандидатстването и из-

пълнението на проекти 

по оперативната програ-

ма, остават непроменени. 

Препоръчваме да бъде сле-

дена актуалната информа-

ция на интернет сайта на 

оперативната програма: 

www.bgregio.eu, Министер-

ството на здравеопазва-

нето: www.mh.government.

bg, както и модул „Корес-

понденция” на ИСУН 2020. 

Конкретни въпроси, 

свързани с изпълнението 

на договорите в периода 

на въведеното извънред-

но положение, могат да 

бъдат отправяни на след-

ната електронна поща: 

oprd@mrrb.government.bg“, 

се посочва още в офици-

алната информация от 

МРРБ.



3СЕДМИЦАТАпетък, 20 март 2020 Ñòðîèòåë

КСБ се включи с експертна помощ и подкрепа 
за справянето с водната криза в града

Емил Христов

В о д о п р о в о д ъ т  о т 

с. Мало Бучино до гр. Пер-

ник вече е готов. В момен-

та се прави изпитване на 

трасето, след това ще 

се извърши дезинфекция и 

ще започне водоподаване 

по него. Това съобщи кме-

тът на община Перник 

Станислав Владимиров. 

Водопроводът е с дължина 

13,5 км, а главен изпълни-

тел е държавната фирма 

„Монтажи“ ЕАД.

„На края сме на някол-

комесечно огромно изпи-

тание. Природата е бла-

госклонна към нас. Поради 

тази причина ще бъдат 

увеличени часовете, в 

които перничани ще имат 

вода“, заяви още Владими-

ров и допълни, че новото 

съоръжение позволява во-

дният режим поетапно да 

бъде облекчен. От думите 

му стана ясно, че нивото 

на язовир „Студена“ е вече 

над 8 млн. кубика.

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

се включи с експертна 

помощ и подкрепа за спра-

вянето с водната криза в 

Перник. Държавната фир-

ма „Монтажи“ ЕАД опре-

дели 4 обекта - 2 връзки 

на водопровода, помпена 

станция и резервоар, кои-

то бяха реализирани от 

компании - членове на КСБ, 

безвъзмездно.

„Благодаря на фирмите 

от КСБ, които се включи-

ха, справиха се отлично 

и в срок, като за пореден 

път доказаха професио-

нализма на българския 

строител, а Камарата, че 

е обществено отговорна 

организация. Радвам се, че 

помогнахме на жителите 
на Перник и на страната 

ни в тази тежка ситуа-

ция”, заяви пред в. „Стро-

ител” председателят на 

УС на КСБ инж. Илиян Тер-

зиев.

Резервоарът на най-високото място по трасето, откъдето водата гравитачно тръгва за 

Перник

Снимка Георги Сотиров

Десислава Бакърджиева 

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ откри тръжна процедура 

за избор на изпълнител при из-

граждането на обходния път на 

Рудозем и за инженеринг (проек-

тиране и строителство) на ви-

адукт при 134-ти км на път II-86 

Средногорци – Рудозем. Индика-

тивната стойност на общест-

вената поръчка, която е разде-

лена в две обособени позиции, е 

9 325 054 лв. без ДДС. Срокът 

за подаване на офертите е до 

27 април.

Първата обособена позиция 

е за строително-монтажни ра-

боти на обходния път на Рудо-

зем с обща дължина 2,41 км (от 

км. 132+920 до км. 134+280 и 

от км. 134+480 до км. 135+530). 

Индикативна  стойност е 

6 565 054 лв. без ДДС. Обходът 

ще преминава по съществуваща 

улица в Рудозем и по ново трасе, 

което ще пресича река Чепинска 

и след него ще се включва чрез 

кръстовище към II-86 Средногор-

ци – Рудозем. Ще има две лен-

ти за движение по 3,75 м и два 

тротоара по 1,5 м. В рамките на 

проекта ще бъдат изградени 7 

подпорни стени и 5 укрепителни 

стени. Предвижда се и рекон-

струиране на съществуващото 

триклонно кръстовище при 132-

ри км в кръгово, както и ремонт 

на виадукт над р. Арда при 133-

ти км, изграждане на нов мост 

над р. Чепинска при 134-ти км и 

преместване на инженерни мре-

жи – магистрален водопровод, 

електропреносни и телекомуни-

кационни кабели.

Втората обособена позиция 

е за изработване на технически 

проект и строителство (ин-

женеринг) на виадукт при 134-

ти км на обходния път на Рудо-

зем, който ще е 200 м (от км. 

134+280 до км. 134+480). Индика-

тивна стойност е 2 760 000 лв. 

без ДДС. Съгласно идейния про-

ект широчината на съоръже-

нието ще бъде 11,5 м, пътното 

платно - 8 м, и два тротоара по 

1,75 м.

Предвижда се част от пър-

вата обособена позиция да се 

финансира по Програмата за 

трансгранично сътрудничество 

„INTERREG V-A Гърция – България 

2014 – 2020“.

С изпълнението на проекта 

транзитният трафик ще се из-

веде извън града и ще се улесни 

пътуването към бъдещия гра-

ничен контролно-пропускателен 

пункт Рудозем – Ксанти.



Мирослав Еленков

На среща между нацио-

нално представителните 

работодателски органи-

зации в страната и пре-

зидента Румен Радев бяха 

обсъдени спешни икономи-

чески мерки заради услож-

нената ситуация от коро-

навируса и какви ще бъдат 

стопанските последици 

от него. Конфедерацията 

на работодателите и ин-

дустриалците в България 

(КРИБ) бе представена 

от инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на Ка-

марата на строителите 

в България и член на УС 

на Конфедерацията, и от 

и Румяна Георгиева, пар-

ламентарен секретар и 

ръководител „Индустри-

ални отношения” на КРИБ. 

В срещата участваха 

и  Радосвет Радев, пред-

седател на Българската 

стопанска камара (БСК), 

Цветан Симеонов, пред-

седател на Българската 

търговско-промишлена па-

лата, Васил Велев, предсе-

дател на Асоциацията на 

индустриалния капитал 

(АИКБ) в България, както 

и зам.-председателите на 

АИКБ Кънчо Стойчев и на 

БСК Станислав Попдон-

чев.

„Необходим е комплекс 

от мерки в подкрепа на 

„здравето“ на българска-

та икономика и нейната 

жизнеспособност след ко-

ронавируса“, заяви държав-

ният глава. Президентът 

Радев подчерта, че наред 

с наложените вече ограни-

чителни мерки са нужни и 

такива, които да подкре-

пят бизнеса, най-засегна-

тите български граждани 

и тези, които в момента 

губят своята работа и 

поминък.

Държавата да изплати 

забавените плащания по 

обществени поръчки. Това 

според Българската сто-

панска камара е една от 

мерките за стабилизира-

не на бизнеса в условията 

на кризата, причинена от 

коронавируса. 

„Ние не знаем в момен-

та степента на засегна-

тост в отделните ико-

номически отрасли. Имa 

тaкивa, кoитo рaбoтят 

нoрмaлнo, други ca cпрeли, 

a трeти ce рaзвивaт – 

гoвoрим зa дocтaвки нa 

хрaни. Държавата е из-

вестна като най-сигурен 

платец и в този момент 

трябва да покаже своята 

коректност, изплащайки 

всичките си задължения 

по различните оператив-

ни програми и обществени 

поръчки“, заяви Радосвет 

Радев. Той добави, че тряб-

вa да бъдaт пoмиcлeни и 

прoмeни в лимититe нa 

oбщecтвeнитe пoръчки, 

зaщoтo тoвa щe ocигу-

ри рaбoтa нa пo-мaлкитe 

фирми.

„Вaжнo e как ще из-

глежда Бългaрия cлeд 

кoрoнaвируca. Би билo 

дoбрe дa бъдaт рaзcрoчe-

ни някoи рaзплaщaния и 

да се удължат сроковете 

за подаване на дaнъчни-

те дeклaрaции, кaктo и 

дa ce oбърнe внимaниe нa 

бaнкитe дa нe бъдaт тoл-

кoвa cтрoги. В cтрoитeл-

ния брaнш нямa кaк дa ce 

рaбoти oт вкъщи, нo щe 

издържим и пo-тeжки кри-

зи cмe имaли“, кoмeнтирa 

инж. Илиян Терзиев.

Цветан Симеонов под-

крепи идеята, че за фир-

мите трябва да бъдат 

удължавани някои срокове 

за изпълнение на задълже-

нията с оглед настояща-

та ситуация. 

„Необходимо е да се 

приемат несимволични 

мерки за подкрепа на до-

ходите на хората, които 

са останали с по-малко 

работа или без работа“, 

каза Васил Велев.

Представителите на 

бизнeca бяха категорични, 

че сaмo cлeд мeceц щe ce 

пoчувcтвa кризaтa, и до-

бавиха, че в мoмeнтa имa 

мнoгo ceриoзeн зacтoй нa 

изнoca.

„Настоях за строго 

съблюдаване на всички 

мерки, препоръчани от ре-

сорните институции“, зая-

ви президентът Румен Ра-

дев пред работодателите. 

КРИБ излезе с пред-

ложение за 16 конкретни 

мерки за преодоляване на 

евентуална икономиче-

ска криза. Те са:

1.  Компенсиране на 

поскъпването на електро-

енергията на промишлени 

предприятия в резултат 

на поскъпването на еми-

сиите парникови газове, 

съгласно критериите на 

Насоките относно мер-

ки за държавна помощ в 

контекста на ЕСТЕ след 

2012 г.;

2. Въвеждане на таван 

за разходите за такса за-

дължения към общество-

то (ЗКО) на енергоинтен-

зивните предприятия с 

критерии за допустимост 

съгласно Насоките за дър-

жавна помощ за околна 

среда и енергетика;

3. Ретроактивно въз-

становяване на надплате-

ните суми за природен газ 

на крайните клиенти на 

„Булгаргаз” след споразу-

мението с „Газпром”;

4. Промяна на срокове-

те за деклариране, плаща-

не и изпълнение на финан-

сови задължения:

a. Отлагане на край-

ната дата на годишното 

финансово приключване 

на предприятията с два 

месеца;

b. Да се удължи срокът 

и да се разсрочи плащане-

то на осигуровки и ДДФЛ, 

включително за февруари, 

чийто срок е 25 март; 

c. Да се удължи пода-

ването на одитирани фи-

нансови отчети към ре-

гулатори и институции с 

минимум 60 дни; 

d. Да няма лихви върху 

публичните задължения 

за периодите, удължени в 

контекста на ситуация-

та; 

e. Да се удължат сро-

ковете за подаване и пла-

щане на годишните данъ-

ци на физическите лица с 

60 дни;

5. Осигуряване ликвид-

ност на бизнеса, без коя-

то няма да могат да се 

плащат заплати и суми 

към доставчици. Липсата 

на ликвидност ще доведе 

до вълна от фалити и ис-

тинска дълбока криза. До-

колкото сме във валутен 

борд, ликвидността може 

да бъде осигурена само от 

държавата. В тази връзка 

предлагаме да се съсредо-

точим върху мерки за оси-

гуряване на ликвидност, 

като:

5.1. Забавени и дължи-

ми плащания на бюджетни 

организации; 

a. или Да се осигури не-

забавно финансиране (без 

значение дали е в бюдже-

та ли не) за неплатени, 

но дължими и неоспорени 

плащания на бюджетни 

организации;

b. или Да се осигури 

изкупуването на тези за-

дължения от ББР (има и 

прецедент); 

Особено важно е при-

оритетно да се осигурят 

средства за болниците – 

там това е животоспася-

ващо. Но нека държавата 

да помогне на всички, като 

плати веднага сумите, 

които така и така се дъл-

жат, но се забавят.

 5.2.Данък печалба; 

c. да се отложи срокът 

за плащане на годишния 

данък печалба за фирми 

(корпоративен данък) и 

физически лица с 30 или 

60 дни;

d. временно (3 месеца) 

да се спре събирането на 

авансов данък печалба за 

2020;

5.3.Данък добавена 

стойност;

e. Да се удължи срокът 

за внасяне на ДДС с 30 или 

60 дни;

6. Възмездно осигурява-

не на дезинфектанти, мас-

ки и дистанционни термо-

метри за транспортните 

фирми, обслужващи произ-

водствени предприятия. 

Тези дезинфектанти, мас-

ки и дистанционни термо-

метри да се доставят на 

производствените пред-

приятия с цел защита на 

работещите в предприя-

тията при влизане на МТП 

за товарене на стоки - за 

дезинфекция на водачите 

на МПС; 

7. Да не се затварят 

търговски обекти, свър-

зани с  авторемонтна 

дейност, имащи отноше-

ние към безопасността 

на автомобилите и към 

безопасността на движе-

нието. Дейността е свър-

зана с мобилността на 

населението в кризисния 

период и няма опасност 

от струпване на хора при 

осъществяването и;

8. Въпроси, свързани с 

трудовото законодател-

ство:

a. Въвеждане на гъв-

каво работно време (ука-

зания за прилагане на чл. 

139, ал. 2 КТ, които се въ-

веждат едностранно от 

работодателя); 

b. Въвеждане на нама-

лено работно време; 

c. Компенсация на хора-

та, които ще бъдат вре-

менно в отпуск поради за-

тварянето на търговски 

обекти;

d. Въвеждане на режим 

на дистанционна работа/

работа от разстояние - да 

се облекчи режимът, пред-

видeн в КТ в случаите на 

обявено извънредно поло-

жение за страната; 

e. Увеличаване на про-

дължителността на раз-

решения извънреден труд 

в рамките на една ка-

лендарна година за един 

работник или служител 

(указания за прилагане на 

чл. 146, ал. 3 КТ във връз-

ка с чл. 144, т. 3, съгласно 

които няма ограничения за 

максимална продължител-

ност и работодателите 

могат да го ползват);

9. Въвеждане на поча-

сова сметка на отрабо-

тените часове за даден 

продължителен период. 

Според нея всички отрабо-

тени часове се натрупват 

съгласно тяхната катего-

рия труд в отделна инди-

видуална сметка за всеки 

работник. В интерес на 

работника е да натрупва 

часове за периоди, в кои-

то предприятието няма 

достатъчно натоварва-

не. Работниците съби-

рат часове и ги държат в 

сметката си, за да могат 

да запазят нормалните си 

доходи в периоди с намале-

но работно време;

10. Предприятия с до-

бри икономически показа-

тели и с добра кредитна 

история, които изпаднат 

в доказани проблеми с лик-

видността в резултат на 

кризата, да имат право на 

разсрочване на кредит-

ни вноски при финансови 

институции (банки, ли-

зингови компании и др.), 

съответно да получават 

държавни гаранции за уве-

личаване на кредитната 

си рамка при финансовите 

институции;

11. Да се подкрепи фи-

нансово разпространение-

то на електронни и печат-

ни медии - телевизиите да 

не заплащат таксите, а 

печатните медии - освен 

субсидиране на разпрос-

транението и подкрепа за 

брака. В момента не е ясно 

къде и какво ще се прода-

де от отпечатаните ти-

ражи, тъй като пощите 

нямат ясна представа за 

работещи пунктове;

12. Да се използва ев-

ропейско финансиране за 

мащабна информационна 

кампания в електронните 

и печатни медии;

13. Създаване на „зеле-

ни“ коридори за придвиж-

ването на тежкотоварни 

камиони на територията 

на страни членки на ЕС;

14. Екстрени мерки за 

освобождаването на бъл-

гарски превозвачи, блоки-

рани на граници на страни 

членки на ЕС;

15. Предоставяне на 

стимули на българските 

производители, които про-

извеждат дезинфектант, 

с цел оказване на натиск 

върху този продукт и не-

допускане на спекула;

16. Премахване на ак-

циза върху спирта, който 

се използва за дезинфек-

тант (последните дни се 

наблюдава рязък скок на 

спирта, който се използва 

за дезинфектант).

4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 20 март 2020
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оперативни програми и обществени поръчки

Снимка Румен Добрев
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Държавата увеличава с 500 млн. лв. капитала на Българската банка за развитие

петък, 20 март 2020 Ñòðîèòåë

Мирослав Еленков

Министърът на финан-

сите Владислав Горанов 

пое ангажимент в МФ да 

бъде открита телефонна 

линия, на която бизнесът 

да поставя въпросите си 

за неразплатени разходи 

от страна на държавата 

като платец или възло-

жител. Това стана ясно 

по време на съвместна 

пресконференция с минис-

търа на икономиката Емил 

Караниколов в Министер-

ския съвет след среща със 

социалните партньори – 

работодателските орга-

низации и синдикатите, 

за представяне на мер-

ките на правителство-

то, които ще подкрепят 

бизнеса в ситуацията на 

ограничения, свързани с 

извънредното положение в 

страната заради корона-

вируса. В нея взе участие 

и председателят на УС на 

Камарата на строители-

те в България инж. Илиян 

Терзиев, който е и член на 

УС на Конфедерацията на 

работодателите и индус-

триалците в България.

„Ще предложим два ме-

ханизма към бизнеса - 

за подкрепа на заетостта 

и за осигуряване на буфери 

на търговските фирми с 

притеснения за обслужване 

на кредитите им”, 

посочи Горанов. „За ре-

ализацията на мярката за 

подкрепа на заетостта 

ще предложим изменение 

в Кодекса за социално оси-

гуряване и ще изградим 

механизъм, по който юри-

дическите лица, които са 

пред избора да освободят 

определени служители,  да 

си дадат шанс още 3 месе-

ца да ги задържат на рабо-

та, тъй като мярката е за 

три месеца. Те ще могат 

да се възползват от под-

крепа от страна на държа-

вата в размер на 60% от 

възнагражденията, които 

са плащали досега на слу-

жителите. Това ще става 

чрез кандидатстване пред 

службите по заетостта 

с подаване на информация 

за броя и конкретни данни 

за лицата, за които ще се 

иска тази подкрепа, след 

което тя ще бъде трансфе-

рирана към юридическите 

лица, а те ще трябва да я 

допълнят до 100% и да за-

пазят ангажимента си към 

служителите, без да пре-

кратяват трудовите пра-

воотношения с тях“, обясни 

финансовият министър. 

Като втора мярка, свърза-

на с инструментите, 

които да подпомогнат 

финансово-кредитната 

система, така че тя да е 

партньор на бизнеса,

Владислав Горанов по-

сочи, че ще предложи на 

правителството увели-

чение от 500 млн. лв. на 

капитала на Българската 

банка за развитие. „Този 

ресурс ще служи в две 

направления - едното е 

издаване на портфейлни 

гаранции към търговски-

те банки, което ще нама-

ли капиталовата тежест 

към тях и ще им позволи 

да проявяват гъвкавост 

по отношение на свои-

те клиенти, изпитващи 

затруднение, и втори ин-

струмент в същия пакет, 

който ще даде възмож-

ност с посредничество-

то на търговските банки 

ББР или нейното друже-

ство за рисков капитал 

да участват временно с 

опция за обратно изкупу-

ване в капитала на дру-

жества, които изпитват 

необходимост от подобно 

участие. Така се осигуря-

ва безплатно финансиране 

на тази компании, защото 

лихвата върху капитала е 

нулева”, каза още финансо-

вият министър.

Владислав Горанов из-

рази удовлетворението си 

от показаното разбиране 

по време на срещата, че 

мерките, които правител-

ството предлага, трябва 

да търсят баланс между 

това стопанският живот 

да продължи и тези, кои-

то са най-засегнати от 

първите удари на ограни-

ченията заради епидемио-

логичната обстановка, да 

могат да получат доста-

тъчно подкрепа, така че 

да продължат да функцио-

нират.

„Мерките, които обсъ-

дихме, са с хоризонт след-

ващите няколко месеца. 

Тънкият баланс е между 

това да използваме резер-

вите, които в момента 

държавата притежава, 

за да дадем възможност 

максимално плавно да ми-

нем през кризата, а това 

изисква много добър по-

стоянен диалог и здрав и 

хладен разум“, бе катего-

ричен Владислав Горанов. 

Той добави, че е доволен 

и от това, че на срещата 

правителството е полу-

чило добри предложения 

и смислени оценки и от 

двете страни в социалния 

диалог.

Министърът на финан-

сите уточни, че 

няма категорична прогноза 

колко дълго ще продължи 

кризата, затова трябва да 

съхраним ресурсите си за 

управляване на процеса до-

статъчно дълго време. 

Във връзка с конста-

тирано неразбиране на 

заповедта на министъра 

на здравеопазването с 

ограничителните мерки 

Горанов обясни, че на този 

етап цялата стопанска 

дейност е разрешена и 

може да се провежда. Ос-

новната цел на заповедта 

е социалното огранича-

ване, да не се струпват 

много хора на едно място, 

като не бива тази заповед 

да се интерпретира по-

грешно или да се прилага 

неправилно. „Стопанският 

живот не трябва да зам-

ре“, е мнението на минис-

търа.

„При подобна криза 

няма как да излезем сухи 

от водата, вероятно ня-

кои бизнеси ще престанат 

да съществуват, но три-

месечната мярка, която 

предлагаме за подкрепа на 

заетостта, дава шанс на 

добросъвестните работо-

датели, които изпитват 

временни затруднения, да 

преминат през кризата, 

без да прекратяват зае-

тостта, да запазят до-

ходите на персонала си и 

да възстановят обема на 

бизнеса си в нормална сре-

да“, заяви още Владислав 

Горанов. „Много лесно в 

публичното пространство 

се хвърлят мерки, които 

като популизъм звучат из-

ключително добре, но ако 

хората една година не си 

плащат сметките, това 

след време ще им излезе 

двойно по-скъпо”, допълни 

той. 

Министърът на иконо-

миката Емил Караниколов 

също коментира предло-

жените финансови мерки 

в помощ на бизнеса. „С 

тези действия ще подпо-

могнем работодателят 

да запази работниците 

си в предприятията, кое-

то е изключително важно. 

Така  ще дадем механизъм 

за малките и средните 

бизнеси да могат да си 

уредят търговските вза-

имоотношения с дадена 

търговска банка, а да не 

бъдат фалирани и в пъти 

затруднени, което е мно-

го по-ефективно, откол-

кото да кажем на хората 

да не си плащат водата 

и тока една година“, из-

тъкна икономическият 

министър. По думите му, 

ако граджаните не об-

служват задълженията 

си, комуналните друже-

ства ще фалират или по-

лошо – това ще доведе 

следващата година до 

двойно по-високи смет-

ки. „В момента най-важно 

е здравето на хората и 

след това да има социал-

ни осигуровки, така че ако 

започнат освобождавания 

на работници, държавата 

да може да покрие това 

през бюджета“, подчерта 

още Емил Караниколов.

От думите на при-

състващите стана ясно, 

че на срещата са обсъ-

дени и технически мер-

ки, свързани с отлагане 

на срокове на декларации 

пред НСИ,  годишното 

счетоводно приключване, 

декларации по ЗКПО, кои-

то правителството ще 

предложи в общ пакет за 

периода на кризата.

Снимка Румен Добрев
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Експертният потенциал на КСБ 
е доказан и има много области, в 
които може да си сътрудничим

Инж. Цветан Божинов, зам.-кмет на Столичната община по направление         

Росица Георгиева

Инж. Божинов, първо 

позволете от екипа на 

в. „Строител“ да Ви поз-

дравя за назначаването 

Ви на поста зам.-кмет 

по направление „Общест-

вено строителство“ 

в Столичната община 

(СО). Изминаха първите 

Ви 100 дни начело на този 

ресор. Какви бяха основ-

ните задачи и проблеми, 

с които се сблъскахте за 

периода?

Винаги, когато един 

колектив посреща нов 

ръководител, в началото 

има напрежение. Затова 

сред първите ми задачи 

беше да успокоя хората и 

същевременно като все-

ки нов администратор да 

осигуря приемственост. 

Имаше доста стартира-

ли проекти и аз съответ-

но ги възприех като свои 

приоритети, за да бъдат 

завършени качествено, в 

срок и според предвидения 

им бюджет. 

Някои от по-важните 

проекти, които насле-

дих, са за обновяването 

на централната градска 

част на София - Зона 2 и 

Зона 4. Дейностите по 

тях ще бъдат възобнове-

ни с началото на активния 

строителен сезон. 

Д р уг  с т р о и т е л е н 

обект е пробивът на бул. 

„Петър Дертлиев“ към 

Софийския околовръстен 

път (СОП) в жк „Люлин“. 

Сред значимите обекти е 

и третият етап от обно-

вяването на бул. „Монте-

видео“ в жк „Овча купел“, 

както и продължаване на  

рехабилитацията на бул. 

„България“.

Какви други цели сте 

си поставили?

Основният ми приори-

тет е свързан с продъл-

жаването на дейностите 

за развитие на града ни. 

В последните години Со-

фия се превърна в изклю-

чително модерно място, 

неотстъпващо по нищо 

на останалите европейски 

столици. В голяма степен 

това се дължи на работа-

та на моите предшестве-

ници и най-вече на кмета 

на СО Йорданка Фандъко-

ва. 

Не бих спестил какви-

то и да е усилия, за да 

продължи развитието на 

София.

Скоро ще започне ак-

тивният строителен се-

зон. Бихте ли представил 

основните проекти, по 

които ще се работи.

Преди да Ви запозная с 

обектите, искам да под-

чертая, че за мен е ключо-

во по време на активната 

дейност по обновяване на 

транспортната инфра-

структура в града неу-

добствата за столичани 

да бъдат намалени в мак-

симална степен. 

По отношение на про-

ектите вече започнахме 

да работим по бул. „Ис-

кърско шосе“, в участъка 

от ул. „Туше Делииванов” 

до ул. „Илия Бешков”, кой-

то е с дължина от 900 м. 

Изпълнител е консорциум 

„Щрабаг - Трансгео“ ДЗЗД. 

В рамките на строително-

ремонтните дейности ще 

бъде подменена изцяло ас-

фалтовата настилка, ще 

се изгради нов тротоар и 

велоалея. Освен това ще 

се направи ново отводня-

ване и ще се постави ново 

улично осветление. След 

приключване на СМР там, 

през април ще се прехвър-

лим на бул. „Асен Йорда-

нов“. След завършване на 

този обект ще продъл-

жим с проект в същия ра-

йон, свързан с подмяна на 

трамвайното трасе по 

бул. „Шипченски проход“. 

Друг  важен обект, 

който вече споменах, е 

пробивът на бул. „Петър 

Дертлиев“, с който ще 

се създаде възможност 

за връзка със СОП и АМ 

„Струма“. Изграждането 

на бул. „Тодор Каблешков“, 

който е част от вътреш-

ния ринг на града, също е 

ключов. 

Както посочих, ще про-

дължи и реконструкцията 

на бул. „Монтевидео“. Да 

не забравяме и рехабили-

тацията по бул. „Бълга-

рия“ в последния останал 

участък. 

Планираме да старти-

раме търг за избор на из-

пълнител на обновяването 

на трамвайното трасе по 

бул. „Александър Стамбо-

лийски“. Освен това са в 

ход и ремонтните дейнос-

ти по основните булевар-

ди в града. Работи се във 

всички 7 зони, на които е 

разделена общината, по-

криващи 24-те района на 

София.

Общият бюджет за 

инвестиционните обекти 

на транспортната ин-

фраструктура тази годи-

на е 42 млн. лв., без да се 

включват средствата по 

оперативните програми.

Споменахте, че през 

2020 г. трябва да продъл-

жи рехабилитацията на 

Зона 4 от централната 

градска част, за която 

се наложи да се прави 

препроектиране. На ка-

къв етап е то и кога се 

очаква да започнат съ-

щинските дейности?

Към настоящия мо-

мент препроектирането 

тече, като имаме регу-

лярни срещи с архите-

ктите от „А.Д.А проект“. 

Крайният срок е 20 март. 

Планираме дейностите 

да започнат веднага след 

приемане на преработения 

проект и при подходящи 

атмосферни условия. 

Нека да припомня, че 

първият етап бе изпълнен 

през миналата година. 

Той включи ул. „Московска“ 

– от ул. „Г. С. Раковски“ 

до ул. „Дунав“, градината 

„Св. Климент Охридски“ – 

включително тротоара 

по бул. „Васил Левски“ до 

спирката на тролеите 

пред Националната худо-

жествена академия, и гра-

дината пред „Кристал“. 

Вторият етап обхваща 

пространството меж-

ду ул. „Г. С. Раковски“, ул. 

„Московска“, площад „В. 

Левски“, бул. „В. Левски“, 

бул. „Цар Освободител“, пл. 

„Народно събрание“ и ул. „6 

септември“.

Друг голям проект, 

който също трябва да 

стартира, е обновяване-

то на трамвайните рел-

си по бул. „Цар Борис III“. 

В момента работим 

по подготовката на обя-

вяването на обществена 

поръчка за избор на изпъл-

нител. В най-кратки сро-

кове ще стартираме но-

вия търг за трамвайното 

трасе, след като поръчка-

та не стигна до успешен 

край преди две години. Ако 

процесът протече нормал-

но и избегнем обжалване 

на процедурата, през тази 

година дейностите биха 

могли да започнат. 

Ще се работи на ета-

пи, за да не се затруднява 

достъпът на граждани-

те. Peкoнcтpyкциятa нa 

peлcoвия път пo маршру-

та на трамвайна линия 

Цветан Божинов е завършил специалност „Промишлено 

и гражданско строителство“ във Висшия институт по 

архитектура и строителство (сега УАСГ) през 1988 г. 

По-късно, през 1992 г. - специалност „Предприемачество, 

мениджмънт и маркетинг“ в Университета за 

национално и световно стопанство. 

Владее английски  и руски език. Работил е като 

консултант в Канада и Саудитска Арабия. Бил е 

мениджър „Инвестиционни проекти“ в „Девня цимент“. 

От януари 2020 г. е зам.-кмет на СО по направление 

„Обществено строителство“. 

ДГ „Пеперуда“ в район „Искър“ ще се сдобие с изцяло нова материална база

Снимки в. „Строител“

  Строителството засега е пощадено от въвеж-

дането на някакви извънредни мерки. Строител-

но-монтажните работи следва да се изпълняват при 

спазване на заповедта на министъра на здравеопаз-

ването. 
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        „Обществено строителство“: 

№5 от Съдебната палата 

до „Kняжeвo“ включва и 

pexaбилитaция нa пepoни-

тe, кoнтaктнaтa мpeжa, 

ocигypявaнe нa дocтъпнa 

cpeдa, кoнтpoлиpaн дoc-

тъп, пpeдпaзвaнe oт шyм. 

Пo същото тpace ce пpeд-

виждa дa ce движaт и нoви 

тpaмвaйни мoтpиcи. 

Проектът се  реа -

лизира по Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014 – 2020“, като 

общaтa cтoйнocт нa 

бeзвъзмeзднaтa пoмoщ e 

47 877 529,10 лв. 

Сериозен проблем в 

София е осигуряването 

на достатъчно места 

за автомобили. Какви са 

плановете за изграждане 

на обществени паркинги?

Строим буферни пар-

кинги при станциите на 

метрото, навсякъде къде-

то има възможност. Такъв 

предстои да бъде изпълнен 

на последната спирка на 

подземната железница в 

жк „Овча купел“. Подобни 

съоръжения планираме и 

в бъдеще, за да се намали 

натоварването в града. 

Стремежът ни е с обо-

собяването на „синя“ и „зе-

лена“ зона да се намали по-

токът на пътни превозни 

средства към центъра на 

града и това автоматич-

но ще доведе до разтовар-

ване на трафика.

Какво предстои да се 

изпълнява в сферата на 

образователната и еко-

логичната инфраструк-

тура?

Столичната община е 

отправила искане за суб-

сидия от републиканския 

бюджет в размер на 43 

млн. лв., като 36 млн. от 

тези средства планираме 

да инвестираме в строи-

телството на 9 детски 

градини. Останалите 7 

млн. лв. ще бъдат дадени 

за изграждането на учеб-

ни бази в три училища. При 

осигуряването на тези 

пари ще бъде направена 

нова детска градина в кв. 

„Сеславци“, район „Креми-

ковци“. Планираме изграж-

дането на нова сграда за 

5 групи в кв. „Павлово“. Ще 

разширим с три групи и 

административната част 

на детска градина в район 

„Възраждане“, както и ще 

обновим съществуваща-

та сграда. Предвиждаме 

нова детска градина за 6 

групи да бъде построена 

в кв. „Горна баня“, сграда 

за 5 групи в кв. „Филипов-

ци“ и други. Планирано е 

да се разширят учебни-

те бази на 91 НЕГ, район 

„Възраждане“, 52 ОУ, район 

„Витоша“, и 109 ОУ район 

„Слатина“. Като цяло оба-

че изпълнението на тези 

обекти зависи от възмож-

ностите на републикан-

ския бюджет. 

В момента се рекон-

струират 5 сгради на 

детски градини, на които 

вътрешните преградни и 

външните ограждащи сте-

ни са изградени с азбесто-

ви плоскости - в районите 

„Красно село“,  „Искър“, 

„Люлин“, „Подуяне“ и „Из-

грев“. Столичната община 

инвестира и в строител-

ството на нови детски 

градини в кв. „Курило“, ра-

йон „Нови Искър“, в мест-

ността Кръстова вада в 

район „Лозенец“, както и в 

кв. „Овча купел“. Изпълнява 

се разширение на детска 

градина в с. Владая и се 

обновява детска градина 

в р-н „Илинден“. 

Тази година в бюджета 

на общината е заложено 

още разширение и рекон-

струкция на съществува-

щата сграда на детска 

градина в район „Студент-

ски“, нова детска градина 

в кв. „Манастирски ливади 

- изток“, район „Триадица“, 

както и изграждане на 

пристройки към детски 

ясли в райони „Красно село“ 

и „Триадица“. Предстои въ-

веждане в експлоатация 

на пристройка на физкул-

турен салон и учебни ка-

бинети към 64 ОУ район в 

„Витоша“ и възстановява-

не на физкултурен салон 

и обновяване на плувен 

басейн на 30 СУ в район 

„Възраждане“. Продължава 

изграждането на столова 

и кухня към 104 ОУ в район 

„Триадица“. Предвиждаме 

изграждане на физкулту-

рен салон и кухня към 100 

ОУ, район „Сердика“, трие-

тажен учебен корпус на 28 

СУ, район „Красна поляна“ и 

обновяване на 9 ФЕГ, район 

„Средец“.

Един от реконструи-

раните обекти, изградени 

с азбестови плоскости,  е 

31 ДГ в жк „Люлин 2“. По 

време на реконструкцията 

се извършва конструктив-

но укрепване на сградата, 

подменят се всички фасад-

ни панели и вътрешни сте-

ни. Въвеждат се мерки за 

енергийна ефективност, 

като се  полага  топлоизо-

лация по фасадните сте-

ни и покрива. Строител-

но-ремонтните дейности 

включват и подмяна на 

ВиК, ОВИ и ел. инсталаци-

ите. Ще бъде изградена и 

нова вертикална планиров-

ка, която включва трото-

арна настилка около сгра-

дата, асфалтови алеи и 

10 нови детски площадки. 

Инвестицията е над 2 ми-

лиона лева. Друга такава 

сграда е ДГ 36 „Пеперуда“ 

в район „Искър“. Изпълня-

ват се изцяло нови поме-

щения, санитарни възли 

за 10 групи и физкултурен 

салон, ще бъдат обновени 

дворът и изградени дет-

ски площадки.

Какви са плановете за 

развитие на ВиК инфра-

структурата?

За 2020 г. сме предви-

дили рехабилитацията на 

41,4 км водопроводи. Ще 

бъдат реконструирани 

и 1,5 км канали, както и 

ще бъдат изградени над 

1,5 км нова канализацион-

на мрежа. Планирано е да 

работим по изграждане 

на главен канализационен 

клон по ул. „Геле Китов“ в 

кв. „Бенковски“, както и 

по ул. „Любен Каравелов“ 

в същия квартал. Ще се 

изпълняват дейности и по 

построяването на канал и 

водопровод в кв. „Модер-

ното предградие“ по  ул. 

„Братя Станиславови“.  

Тази година усилията 

ни ще бъдат насочени и 

в изграждането на во-

допровод и канал в район 

„Връбница“ – по ул. „Спра-

ведливост“ и ул. „367“ в 

кв. „Модерно предградие“. 

Предстои да започне и 

строителството на водо-

проводна и канализационна 

мрежа по ул. „357“ в същия 

квартал, както и отводня-

ване на улицата. 

Ще започнем изграж-

дането на отливен канал 

в район „Младост“. Пла-

нирали сме още да про-

дължат дейностите по 

изпълнение на дубльора на 

Ляв Владайски колектор, 

както и рехабилитация на 

съществуващи и изграж-

дане на нови ВиК съоръ-

жения в район „Витоша“ в 

кварталите „Драгалевци“, 

„Симеоново“ и „Княжево“. 

Същите дейности са зало-

жени в район „Връбница“ в 

с. Волуяк. Списъкът с обек-

тите е дълъг, но това са 

по-главните от тях. 

От Предприятието за 

управление на дейностите 

по опазване на околната 

среда имаме осигурено фи-

нансиране за изграждане 

на водопроводна мрежа в 

кв. „Курило“. Там планираме 

да се работи по улиците 

„Чавдар Войвода“, „Круше-

тата“, „Перла“, „Космо-

навт“ и други. 

Имате ли по-специ-

фични ангажименти по 

отношение на възникна-

лата в страната обста-

новка, свързана с корона-

вируса?

Конкретно към мен 

няма отправени задачи. 

Винаги присъствам на за-

седанията на оперативния 

щаб на Столичната общи-

на, но към момента мерки-

те са насочени повече към 

направление „Здравеопаз-

ване“ и „Транспорт“. 

Строителството за-

сега е пощадено от въ-

веждането на някакви 

извънредни мерки. Стро-

ително-монтажните ра-

боти следва да се изпъл-

няват при спазване на 

заповедта на министъра 

на здравеопазването. 

Ние сме насочили уси-

лия основно към органи-

зиране на дейността на 

различните звена в ресор 

„Обществено строител-

ство“ - търсим възмож-

ности за дистанционна 

работа за колегите, които 

са в съответната рискова 

възраст или с придружава-

щи заболявания. Изпълня-

ваме нормално задължени-

ята си, а мерките, които 

са предприети, ни дават 

възможност да бъдем оп-

тимисти за развитието 

на ситуацията.

В каква посока виж-

дате възможностите за 

сътрудничество с Об-

ластното представител-

ство на КСБ в София?

Експертният потен-

циал  на  Камарата на 

строителите в България 

е доказан. Със сигурност 

има много области, в кои-

то може да си сътрудни-

чим с КСБ и с ОП София. 

Вече проведохме среща с 

ръководството на КСБ и 

на Областното предста-

вителство. Те поставиха 

пред нас своите проблеми 

и задачи, а ние съответно 

предприемаме действия, 

за да им сътрудничим. 

Миналата година по ул. „Каменоделска“ бяха изградени нови пътни платна и трамвайни линии

Изграждането на ул. „Централна“ в жк „Овча купел“ стартира през 2020 г.

Част от бул. „А. Йорданов“ беше ремонтиран през 2019 г. 
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Снежана Пасков, 
ОП на КСБ – 
Силистра

Общото годишно от-

четно събрание на Об-

ластното представител-

ство на КСБ в Силистра 

се състоя на 4 март в 

конферентната зала на 

хотел „Дръстър“ след 

проведено обучение от 

„Строителна квалифика-

ция“ ЕАД по здравослов-

ни и безопасни условия на 

труд. На събранието при-

състваха представители 

на 24 фирми, членове на 

ОП на КСБ - Силистра.

Председателят на 

местната структура на 

КСБ инж. Ивелин Лозев 

изнесе доклад за дей-

ността на ОП Силистра 

и за отчета за приходи-

те и разходите за пе-

риода от 1.09.2019 г. до 

31.12.2019 г. Последва 

доклад от председате-

ля на Контролния съвет 

(КС) Калинка Цонева за 

дейността на Област-

ния съвет (ОблС). Общо-

то събрание одобри пре-

доставените отчетни 

документи и освободи 

от отговорност пред-

седателя и членовете 

на ОблС и КС на ОП на 

КСБ – Силистра.

В следваща точка от 

дневния ред бяха разгле-

дани програма за работа 

и план-сметка за 2021 г., 

които се приеха с едино-

душие. По т. „Разни“ инж. 

Ивелин Лозев направи 

предложение за организи-

ране на годишни награди 

за Деня на строителя, за 

което бе избрана 5-член-

на комисия. Тя ще опре-

дели критериите и наз-

ванието на отличията.

Обсъдена бе пока-

на за участие в пазарни 

консултации за определя-

не на прогнозната стой-

ност на предстояща за 

стартиране обществе-

на поръчка с предмет: 

„Основен ремонт и об-

новяване на сградата на 

ДТ „Сава Доброплодни“, 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност 

и достъпна архитектур-

Янка Филипова, 
ОП на КСБ – Монтана

На 11 март в сградата 

на ОП на КСБ – Монтана, 

2020 г. се проведе Общо 

годишно отчетно събра-

ние. На него присъства-

ха инж. Данка Кирилова, 

председател на ОП на 

КСБ – Монтана, и управи-

тел на „Мото-Макс 2002” 

ООД, инж. Румен Ангелов, 

член на Областния съвет 

на ОП и управител на „Ес 

билд” ООД, Добринка Или-

ева, упълномощено лице 

на „Дова П” ООД, инж. Ве-

селка Костова, упълномо-

щено лице на „Стенли-03” 

ЕООД и член на Контрол-

ния съвет (КС) на ОП на 

КСБ – Монтана, и Емилия 

Георгиева член на КС и 

представител на „Стеф-

строй 2010” ЕООД.

По време на събра-

нието бяха представени 

отчети за дейността на 

председателя на ОП и за 

изпълнение на плана за 

приходи и разходи на ОП 

1.09.2019 г. до 31.12.2019 

г., както и доклад на КС 

на ОП за дейността на 

председателя на ОблС и 

за дейността на самия 

ОблС за същия период. 

Прие се решение за осво-

бождаване от отговор-

ност на председателя и  

членовете на ОблС и КС 

на местната структура 

на КСБ за отчетеното 

време. Гласувани и едино-

душно приети бяха още 

план за дейността на ОП 

и план-сметка за 2021 г.

ОП на КСБ – Монтана, 

определи следните прио-

ритети в работата си:

✓ През настоящата 

година дейността на 

звено „Регистър” да бъде 

насочено към стриктно 

спазване на Закона за Ка-

марата на строителите в 

България и Правилника за 

реда за вписване и водене 

на ЦПРС и обхващане на 

максималния брой фирми, 

работещи в област Мон-

тана;

✓ Подобряване на орга-

низационното състояние 

на ОП Монтана, което 

да бъде насочено отново 

към:

 Разширяване и ста-

билизиране на членския 

състав чрез приемане на 

нови членове;

 Изпълнението на 

съвместните задачи да 

бъде основна цел на всич-

ки членове на Камарата.

✓ Да продължи вече 

утвърдилата се практи-

ка при организиране на 

различни мероприятия от 

страна на ОП Монтана - 

събрания и др.;

 ✓  Подпомагане на 

фирмите от областта 

за включването им в Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя;

✓ Популяризиране на 

дейността на ОП Монта-

на и неговите членове за 

повишаване на обществе-

ния им престиж;

✓ Изготвяне отчети 

за изпълнение на  бюдже-

та за 2020 г. и осъщест-

вяване на програма за дей-

ността 2020 г. на ОП на 

КСБ – Монтана;

✓  Организиране на 

Общо събрание на ОП 

Монтана“

✓ Организиране на без-

платно обучение по ЗБУТ 

за всички фирми, вписани 

в ЦПРС от ОП Монтана:

✓ Водене и актуали-

зиране на информацията 

на Регистъра на вписани-

те фирми в Областното 

представителство;

✓ Провеждане на ан-

кети и проучвания сред 

членовете на ОП на КСБ 

- Монтана.

Снимка авторът

Снимка авторът

на среда в УПИ VIII, кв.1, 

ПИ 66425.500.3698 по КК и 

КР, ул. „Симеон Велики“ 48, 

гр. Силистра“. Присъст-

ващите проявиха интерес 

към разискването, след 

което се взе решение да 

се организира среща с 

кметския екип. 

Инж. Лозев информира 

още членовете на ОП за 

резултатите от проведе-

но заседание на Комисия-

та по заетост на област 

Силистра на 25.02.2020 г. 

във връзка с план-приема 

за 2020 – 2021 г. на Про-

фесионалната гимназия 

по строителство „Пеньо 

Пенев“.

Георги Спасов поста-

ви въпроса за набеляза-

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

T:+359 2 973 34 42
   +359 2 978 90 55

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

ните мерки за преодоля-

ване на бюрократичните 

тежести при извършване 

на СМР, породени от из-

искванията на Закона за 

културното наследство, 

касаещо Архитектурно-

археологически резерват 

„Дуросторум - Дръстър - 

Силистра“. Инж. Ивелин 

Лозев съобщи, че има из-

пратени писма до пред-

седателя на Общински 

съвет Силистра, предсе-

дателя на постоянната 

комисия (ПК) за „Устрой-

ство на територията 

и транспорт“ към ОбС 

и председателя на ПК 

„Образование, култура, 

културно-историческо 

наследство, вероизпове-

дание и именования, на-

ука и медийна политика“ 

към ОбС, но към 4 март 

няма върнат отговор от 

тях. 
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Инж. Йордан Николов, изп. директор на Българската асоциация за изолации 
в строителството и председател на секция „Изолации“ към КСБ: 

Основните задачи на секцията ще са свързани с инициативата на 
КСБ за изготвяне на правилник за изпълнение и приемане на СМР

К ДС
т

рои т

ел

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

Мирослава Еленков

Изпълнителят ди -

ректор на Българската 

асоциация за изолации в 

строителството (БАИС) 

и председател на секция 

„Изолации“ към Камарата 

на строителите в Бъл-

гария (КСБ) инж. Йордан 

Николов бе гост на по-

редното издание на ру-

бриката „Код Строител“. 

Предаването се реали-

зира съвместно от КСБ, 

вестник „Строител“ и 

Радио София на БНР. Във 

фокуса на разговора му 

с водещата Анелия То-

рошанова бяха какви са 

задачите на секция „Изо-

лации“, бъдещето на На-

ционалната програма за 

енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради ( НПЕЕМЖС) 

и други актуални въпроси, 

касаещи сектор „Строи-

телство“.

„Създаването на сек-

цията беше следствие 

на политиката на КСБ за 

разделяне на различните 

направления на дейност 

на организацията, така 

че всяко да решава кон-

кретни въпроси в своята 

област – свързани с нор-

мативната база, квали-

фикационните степени и 

обученията на служите-

лите на фирмите“, обясни 

инж. Николов. „КСБ е ор-

ганизация, обединяваща 

строителни фирми във 

всички видове дейности. 

На централно ниво не 

може да се обърне доста-

тъчно внимание на много-

бройните въпроси от се-

кционен интерес и затова 

беше взето решение 

да се създадат струк-

тури, обхващащи раз-

личните направления“, 

допълни той.

След това инж. Йор-

дан Николов представи 

дейността на БАИС и 

очерта приоритетите 

на асоциацията. „БАИС 

е организация с тради-

ции. Обединява компа-

нии и субекти, които се 

занимават с изолации 

по цялата вертикала на 

процеса, тоест производ-

ство, търговия, монтаж, 

контрол и приемане. Це-

лите на асоциацията не 

се различават същест-

вено от тези на секция 

„Изолации“. Разликата е, 

че тези на асоциацията 

обхващат един по-широк 

аспект – проектиране, 

стандартизация, норми“, 

посочи инженерът.

Водещата Анелия То-

рошанова попита инж. 

Николов как е създадена 

Българската асоциация 

за изолации в строител-

ството.

„Аз съм сред учреди-

телите на БАИС. Два 

мандата бях председател 

на Управителния съвет. 

Идеята за учредяването 

на организацията се роди 

на базата на това, че ко-

гато един бизнес се нами-

ра в хаотично състояние, 

никой няма полза от него 

– най-малко крайният по-

требител. Целта беше 

регулацията на сектора, 

да има правила. С време-

то фирмите от бранша 

осъз на ха, че е по-добре да 

решават заедно общите 

си проблеми. Вероятно 

като конкуренти нико-

га няма да сме на едно и 

също мнение по всички 

въпроси, но има и такива, 

от които всички еднакво 

изпитваме затруднения. 

Насочихме съвместните 

си усилия върху тях. Това 

се оказа правилен ход и 

през годините се видя, 

че нещата се получават“, 

разказа изп. директор на 

БАИС.

Разговорът продължи 

с 

ролята на изолациите 

в целия строителен 

процес. 

„Значението им е съ-

ществено, дори едно от 

най-важните. Първото, 

което е построил чове-

кът е покривът – а той 

е хидроизолация. Изола-

циите са предназначени 

да защитят сградите от 

външните атмосферни 

влияния, което е и смисъ-

лът да има сгради. Зато-

ва те са сериозна част 

от строителния процес“, 

обясни инж. Николов.

В предаването „Код 

Строител“ стана въпрос 

и за Националната про-

грама за енергийна ефек-

тивност на многофамил-

ните жилищни сгради. „Аз 

не мога да оценя НПМЕ-

ЕЖС по друг начин освен 

положително. Тя беше 

полезна и за изпълните-

лите – строителните 

фирми, и за производите-

лите и доставчиците на 

материали. Програмата 

беше сериозно предизви-

кателство за всички тях, 

но осигури много работа. 

Даде възможност за раз-

витието и на съществу-

ващи компании, и на нови 

фирми. НПМЕЕЖС пока-

за, че с внедряването на 

мерки за енергийна ефек-

тивност крайният потре-

бител получава по-високо 

качество на живот. 

Водещата постави 

въпроса за качеството 

на санираните сгради. 

Според инж. Йордан Ни-

колов то е различно – има 

обекти, които са изпъл-

нени по-добре, а при други 

не са постигнати макси-

мални резултати. „Това е 

свързано с цялостния про-

цес на управление на про-

ектирането и строител-

ството. Проблемите са 

много и ние от БАИС не-

прекъснато ги поставяме. 

За мен една от причините 

да не се постигне нався-

къде отлично качество е, 

че не се проектира как-

то трябва. Без подробен 

проект, който да дава 

точни указания и детайли 

на изпълнителя, не може 

да очакваме висок резул-

тат. Предстои още много 

работа по отношение на 

нормативната база, за да 

се даде възможност и да 

се изисква необходимото 

проектиране“. По думите 

му друг проблем е подго-

товката на кадри, който 

също е много сериозен. 

„Загубихме доста хора, 

които заминаха в чужби-

на“, добави той.

По отношение на 

продължаването на 

 НПМЕЕЖС 

инж. Йорданов посочи, 

че в трябва да се тър-

сят начини програмата 

за енергийна ефектив-

ност да не спира. Да се 

намерят най-правилните 

подходи на базата на оп-

ита, който се натрупа, 

за да може голям процент 

от сградите в България 

да отговаря на съвре-

менните изисквания за 

енергийна ефективност. 

„Министерството на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството пуб-

ликува много подробен 

анализ, който показва, 

че има над 700 хил. сгра-

ди у нас, които трябва 

да се санират. Този про-

цес трябва да обхване не 

само жилищните сгради. 

Не може да очакваме, че 

обществените здания, хо-

тели, болници, търговски 

центрове, складове, ин-

дустриални сгради могат 

да останат извън него. 

Нашето становище е, че 

за да се определи необхо-

димият ресурс, трябва да 

се направи паспортизация 

на сградите, за да се оце-

ни подробно тяхното със-

тояние. Да се набележат 

сградите, които най-мно-

го се нуждаят от санира-

не, и тогава да се изготви 

нова стратегия, каквато 

всъщност в момента се 

разработва, да са ясни 

конкретните мероприя-

тия и стимули. Има мно-

го неща, които трябва да 

се обсъдят, да се решат 

редица проблеми в нор-

мативната база – като 

Закона за управление на 

етажната собственост, 

който показа изключител-

но много недостатъци по 

време на реализацията 

на НПМЕЕЖС, както и 

нормите за проектиране 

на изолационните работи 

и т.н.“, категоричен бе 

председателят на секция 

„Изолации“. 

Беше засегната и те-

мата за Зелената сделка 

на Европейската комисия 

и какви ще са предизвика-

телствата у нас. „Зелени-

ят пакт е нещо ново. За 

момента нямаме конкрет-

ните измерения, облечени 

в европейски документи и 

директиви. Но посоката е 

ясна – трябва да се върви 

към намаляване на въглерод-

ните емисии, да се направи 

оценка на целия въглероден 

отпечатък. Вероятно ще се 

наложи нормативната база 

и съответните технически 

изисквания да бъдат проме-

нени. Най-важното е подхо-

дът, който ще се избере, да 

бъде рационален и да опре-

делим, кое е най-ефективно 

и полезно както за държава-

та, така и за света“, комен-

тира той.

На финала Инж. Йордан 

Николов разказа какви ще 

са приоритетите на сек-

ция „Изолации“ към КСБ до 

края на годината. Той спо-

дели, че основните задачи 

ще са свързани с инициати-

вата на КСБ за връщане на 

правилника за изпълнение 

и приемане на СМР. „Оказа 

се, че след отмяната на 

ПИПСМР преди години се 

усети липсата на крите-

рии, по които да се оценява 

качеството на извършени-

те строителни дейности. 

В тази връзка КСБ иниции-

ра обновяването на правил-

ника, който ще бъде въвеж-

дан поетапно в различните 

направления на сектора. 

Секция „Изолации“ заедно 

с БАИС пое ангажимент да 

изготви документи в това 

направление изолации и да 

ги предложи на КСБ за ут-

върждаване“, завърши инж. 

Николов.

Снимкa авторът



10 СПЕЦИАЛЕН ГОСТÑòðîèòåë петък, 20 март 2020

Арх. Христо Ганчев, автор на монография за Голямата базилика:

Възвръщайки духовната аура  на руините, възвръщаме цялата емоционална стойност на наследството

През юни 2019 г. беше учреден 
Национален инициативен комитет 
(НИК) за възстановяване на Голяма-
та базилика  в Археологическия ре-
зерват „Ранносредновековен град 

Плиска“. Управителният съвет на 
НИК възложи проучвания във връзка 
с възможностите за реализацията 
на това намерение.

Днес виждаме резултата, отра-

зен в монография и сборник с доку-
менти, издадени от в. „Строител“. 
Автор е арх. Христо Ганчев - проек-
тант, теоретик и изследовател в 
областта на опазването на култур-

ното наследство, както и на интег-
рирането на недвижимите ценнос-
ти и на съвременната архитектура 
в историческа и модерна среда. Той 
е бил експерт в Националния инсти-

Елица Илчева

Арх. Ганчев, в. „Стро-

ител“ е издател на Ваша 

монография и сборник с 

документи във връзка 

с възложените от На-

ционалния инициативен 

комитет проучвания за 

реализацията на проек-

та за Голямата базилика  

в Археологическия резер-

ват „Ранносредновековен 

град Плиска“. Разкажете 

за обхвата и резултата 

от тези проучвания. 

Те са основа, която в 

контекста на политиче-

ските и методологически 

международни докумен-

ти на най-авторитетни-

те световни организа-

ции – ООН, ЮНЕСКО, СЕ, 

 ИКОМОС, ИККРОМ и др., 

разяснява философията на 

инициативата,  мотивите 

и основанията за нейната 

реализация. Същевременно 

разработката предоставя 

информация на професио-

налистите и обществе-

ността за материалните 

и нематериалните цен-

ностни характеристики 

и мястото на манастир-

ския комплекс и Голямата 

базилика в националния и 

световен цивилизационен 

процес. Разгледана е и 

проблематиката, свърза-

на с реализацията на този 

проект, аргументите „за“ 

и „против“,  които получиха 

своите разяснения и отго-

вори. 

Може ли с няколко 

думи да кажете какво 

е мястото на обекта в 

световния цивилизацио-

нен процес?

Все още като че ли ние 

нямаме ясна представа за 

значението на Плиска за 

нашата страна и евро-

пейската история. Това 

е първата столица на 

съвременната българска 

държава. Тук е мястото на 

най-значими събития – по-

кръстването, приемането 

на християнството като 

единна религия през 864 г., 

основаването на автоном-

на Българска православна 

църква (архиепископия) и  

определянето на славян-

ския/българския език за 

официален. Манастирски-

ят комплекс става център 

на Българския църковен ди-

оцез. 

Така Голямата бази-

лика се установява като 

свещения храм на духов-

ния избор на българите и 

лоното на Българската 

православна църква. Тук 

започва формирането на 

българската нация и кул-

турна традиция с повече 

от 13 века устойчиво при-

съствие на Европейския 

континент. Външнополи-

тическите и културните 

измерения на този процес 

се проявяват чрез тесни-

те връзки с центровете 

Рим и Константинопол. 

Манастирският комплекс 

се свързва със създава-

нето на кирилицата в по-

следното десетилетие 

на девети век. Азбуката  

днес е в основата на всич-

ките й разновидности, 

използвани в Балканския 

регион, Източна Европа, 

Русия и Азия. В частност 

Голямата базилика е резул-

тат от взаимопроникване-

то на западния (римския) и 

източния (византийския) 

базиликален архетип, оф-

ормил оригинален местен 

архитектурен модел с 

място в световната ис-

тория на архитектурата. 

Проф. Никола Мавродинов 

убедително аргументира, 

че „базиликата в Плиска 

има някои съвършено нови 

белези, с които е пред-

шественик на романски-

те“, като отбелязва праз-

нината, която тя запълва 

между византийската и 

романската архитектура. 

Проф. Станчо Вакли-

нов обосновава влиянието 

на този емблематичен за 

държавата храм в строи-

телното изкуство и худо-

жествената култура в по-

широкия пространствен 

контекст на региона като 

част от раннохристиян-

ските прототипи.

Бихте ли споменали 

някои от по-сериозните 

аргументи в двете посо-

ки – „за“ и „против“ въз-

становяването на Голя-

мата базилика?

Когато говорим за „въз-

становяване“, голямото 

недоразумение произтича 

от свързването на поня-

тието с представата за 

реконструкция, което го 

ситуира в контекста на 

тясната консервационно-

реставрационна пробле-

матика. Така идеята се 

коментира с аргументи 

в едната или другата по-

сока от гледна точка на 

методика, която е част 

от съвременното широко 

разбиране за опазване на 

наследството в негова-

та комплексна цялост на 

материалните и немате-

риалните му компоненти. 

Международните докумен-

ти, които са събрани в из-

дадения сборник, аргумен-

тират легитимността 

на подобни начинания за 

кохезия между духовните 

и физическите аспекти 

на наследството в среда, 

която да осигури ефектив-

на защита на оригинални-

те и автентичните цен-

ности. Същевременно те 

осигуряват широко поле 

за творчески възможнос-

ти и подходи, чиято със-

тоятелност се доказва в 

международната практика 

и оценките на ЮНЕСКО за 

подобни реализации, които 

също са илюстрирани в из-

следването. 

Аргументите „против” 

са по-скоро опасения, кои-

то обикновено се свърз-

ват с възможността „до-

кументът на историята 

да бъде фалшифициран“. 

Този страх трябва да бъде 

преодолян, тъй като още 

в Атинската харта от 

1931 г. е дадена универ-

салната рецепта „новите 

материали да бъдат раз-

познаваеми“, т.е. когато 

една намеса е обозначена, 

не може да се говори за 

„фалшификат“. Друга тре-

вога се свързва с високата 

цена на подобни реализа-

ции. Практиката и резул-

татите показват, че при 

добро управление на подо-

бен проект прекият и кос-

вен икономически ефект 

многократно надхвърля 

вложените средства. Все 

още битуват романтични-

те притеснения от  XIX в. 

от „унищожаване на емо-

ционалната стойност на 

руините“. Съвсем несъс-

тоятелно – нито е настъ-

пил „краят на историята“, 

нито краят на романтика-

та. Напротив, възвръщай-

ки духовната аура  на руи-

ните, се възвръща цялата 

емоционална стойност на 

наследството - от засти-

нали останки за наблюде-

ние зад парапет обектът 

оживява като пълноценен 

организъм на съпреживя-

ване. 

В общата картина на 

архитектурната практи-

ка у нас и дейността по 

опазване на културното 

наследство този проект 

предлага ли нещо ново? 

Каква е основната идея, 

философията на инициа-

тивата?

Така формулиран, въ-

просът предполага ясен 

отговор на фундаментал-

ната тема за ролята на 

културното наследство 

в съвременния социум. 

Отговорът откриваме в 

световната практика и 

оценката на ЮНЕСКО за 

подобни реализации. Из-

веждането на обектите 

от състоянието им на 

„музейни експонати“, на-

блюдавани от дистанция, 

или „атракции“ и възста-

новяването им като пъл-

ноценни жизнени субекти 

в социо-културната среда 

се мотивира от световна-

та теория и се потвърди в 

практиката.  

Идеята за интегрирано 

опазване от 70-те години 

на миналия век в началото 

на новото хилядолетие се 

разви и предложи интег-

рирани подходи при опаз-

ване на материалното и 

нематериалното култур-

но наследство. Темата за 

консервацията и рестав-

рацията на недвижимите 

културни ценности стана 

част от по-голямата – за 

опазването на всички еле-

менти и аспекти на на-

следството – материални, 

духовни, социални и иконо-

мически. Такава е филосо-

фията на инициативата за 

възстановяване на Голяма-

та базилика – комплексен 

подход към всички компо-

ненти – от опазването на 

ценностите през ревита-

лизация на духовните из-

мерения до превръщането 

й във фактор за устойчиво 

развитие на региона.  

Как тази философия 

обаче ще добие конкрети-

ка, как Голямата базилика 

ще се превърне в „пълно-

ценен жизнен субект в 

социо-културната сре-

да“, както казахте преди 

малко?

Архитектурата има 

два основни компонента 

– материя и дух. Тя е ма-

териално пространство, 

организирано около опре-

делена функция, която е 

отражение на духа. Респе-

ктът към това триедин-

ство, възстановяването 

на „единосъщния бог“ на 

архитектурата е отгово-

рът на Вашия въпрос. Това 

означава респект към ори-

гиналните елементи на 

ценността, уважение към 

автентичните струк-

тури, възстановяване на 

функцията и духовното й 

проявление във физическо 

пространство. Разбира 

се, решението на уравне-

нието се крие в научната 

подготовка и творческите 

възможности на автори-

те. Световната теория 

ни осигурява широко поле 

за научна и творческа ин-

терпретация, а практи-

ката ни демонстрира раз-

лични подходи с блестящ 

резултат. 

Направеното проучва-

не е илюстрирано с мно-

жество примери на обекти 

от световното наслед-

ство и е цитирана висока-

та оценка  на ЮНЕСКО за 

Снимки в. „Строител“



11СПЕЦИАЛЕН ГОСТпетък, 20 март 2020 Ñòðîèòåë

тут за недвижимо културно наслед-
ство и Министерството на култура-
та. Работил е по около 100 проекта 
и реализации, между които по рес-
таврациите на храма „Св. София“ и 

джамията „Баня баши“, Националния 
музей „Земята и хората“, реконструк-
цията на Централните хали в София, 
както и новите църкви „Св. Димитър“ 
в Евксиноград, „Св. Иван Рилски“ в 

Царска Бистрица, Боровец и други. 
Автор е на над 100 публикации у 

нас и в чужбина, от които 8 моногра-
фични издания, участвал е в разрабо-
тване на нормативни и методически 

документи в областта на опазване-
то на културното наследство и дру-
ги. Носител е на множество прес-
тижни професионални и държавни 
награди. 

тях, както и с по-скромни 

храмове на различни ве-

роизповедания. Общото в 

тези проекти е професио-

налният и общественият 

консенсус по отношение 

на възстановяването на 

емблематични за общно-

стите обекти и подкрепа-

та от правителствата и 

международните органи-

зации за реализацията им.

 

Успоредно с направе-

ното проучване е със-

тавен сборник с ориги-

налните текстове на 

английски език и техния 

превод, които засягат 

областта на опазването 

на културното наслед-

ство. Кое наложи това 

издание?

Това двуезично издание 

се наложи в интерес на ко-

ректността. Подбраните 

документи в хронологичен 

ред проследяват разви-

тието на съвременната 

доктрина за опазване на 

материалното и нема-

териалното културно 

наследство, разясняват 

интегрирания подход към 

обектите в контекста на 

историческата и съвре-

менна материална и ду-

ховна среда. Те имат пряко 

отношение към инициати-

вата за възстановяване на 

Голямата базилика в Плис-

ка и предоставят възмож-

ност по-задълбочено да 

се изследват и разберат 

възможностите за въз-

становяването на обекти 

на културното наследство 

в тяхната материална и 

духовна цялост. Тези доку-

менти са цитирани в про-

учването и анализът им 

спомогна за формирането 

на теоретичната осно-

ва за разработването на 

цялостната визия и фор-

мулиране на мотивите, ар-

гументите и основанията 

на този проект. 

Двете издания, неза-

висимо че са подготвени 

по конкретния повод на 

инициативата, с общоте-

оретичната си същност 

представляват интерес 

за архитектурната коле-

гия, специалистите в об-

ластта на опазването на 

културното наследство, 

студентите по съответ-

ните специалности в уни-

верситетите, както и за 

политици и общественици 

с отношение към темата. 

Публикуването на пълните 

текстове на документите 

позволява да се разбере 

смисловият им контекст, 

тъй като отделните ци-

тати могат да бъдат из-

ползвани спекулативно. 

Какви са основните 

изводи от проучването? 

Какво е мястото на ини-

циативата в общата по-

литика на страната в об-

ластта на опазването на 

културното наследство? 

След подробния анализ 

на световната практика 

и оценките за подобни ре-

ализации се налага основ-

ният извод, че опазването 

и социализацията на пър-

вата българска столица 

Плиска са неадекватни на 

стойността, която тя има 

за човешката цивилизация, 

европейската култура и 

националната ни история. 

Значението на духовния 

път „Плиска – Мадара – 

Преслав“ е неглижирано в 

културната политика на 

страната. Провежданата 

досега политика за опаз-

ване на трите археологи-

чески резервата се нуждае 

от интегриран подход в 

общ устройствен проект 

във връзка с осигуряване 

на устойчивото развитие 

на региона. Най-естест-

вена и исторически аргу-

ментирана начална точка 

на подобна разработка 

представлява инициати-

вата за възстановяване-

то на Голямата базилика в 

Археологическия резерват 

„Ранносредновековен град 

Плиска“, която има своите 

комплексни основания в ду-

ховен, политически, прос-

транствен, архитектурен, 

методологически и ико-

номически план, както и 

технически възможности 

за неговата реализация. 

Същевременно анализът, 

направен по този повод, 

изяви необходимостта 

България да формулира 

съвременна стратегия за 

интегрирано опазване на 

материалното и немате-

риалното си културно на-

следство.

Очевидно става въ-

прос за една стратеги-

ческа визия за подход към 

културното наследство. 

Какво обаче е необходимо 

за успешната реализация 

на тази инициатива? На 

какъв етап е подготов-

ката на инвестиционен 

проект за реализиране на 

дейностите, обхващащи 

целия комплекс?

Стратегическата 

визия за подход към кул-

турното наследство на 

страната е въпрос на 

общоприета държавна 

доктрина. Вярвам, че кон-

кретната инициатива е 

вярната първа стъпка към 

осигуряване на общест-

вен и професионален кон-

сенсус, както и на полити-

ческа подкрепа, която ще 

има своето значение за 

определяне  на устойчива 

бъдещата политика на 

страната в тази област. 

Мисля, че това е безспор-

на национална кауза в духа 

на съвременната политика 

на Европа и света за опаз-

ване и възстановяване на 

културното наследството 

на народите като елемент 

на идентичността им, тя-

хно легитимно право и тя-

хно задължение като част 

от общото наследство на 

човечеството.

Ето защо инициатива-

та би следвало да получи 

съпричастността на об-

ществото, професионал-

ната общност и компе-

тентните институции. 

Етапът на подготовката 

на инвестиционния про-

ект е ситуиран в конте-

кста на основната цел на 

сдружението като непра-

вителствена организация 

да подпомогне Министер-

ството на културата, 

което упражнява пра-

вата на собственик на 

резервата и Голямата 

базилика. Усилията са на-

сочени към намиране на 

най-ефективните механи-

зми за опазването и въз-

становяването на свеще-

ния храм на българската 

духовност и държавност. 

Намерението е с тази ка-

уза да ангажираме нацио-

налния експертен и твор-

чески потенциал. Избрана 

е най-добрата формула, а 

именно провеждането на 

конкурс с участието на 

Съюза на архитектите 

в България и Камарата 

на архитектите в Бъл-

гария. Всички направени 

проучвания до момента 

ще бъдат предоставени 

на Министерството на 

културата и вярвам, че с 

общи усилия обявяването 

на конкурса и резулта-

тите от него ще бъдат 

факт още през тази годи-

на. Разработените проек-

ти ще предложат различни 

творчески решения, които 

ще дадат възможност на 

компетентните органи, 

Българската православна 

църква, професионалисти-

те и обществеността да 

обсъдят и намерят най-

доброто решение за въз-

становяване на Голямата 

базилика.

В предишно интер-

вю за в. „Строител“ Вие 

казвате, че при подобни 

инициативи е изключи-

телно важна подкрепата 

на държавата. Какви до 

момента (вече повече от 

половин година от учре-

дяването на комитета) 

са индикациите за така-

ва подкрепа?

Многото примери в на-

правеното проучване по-

казват, че зад един такъв 

мащабен проект стоят 

правителствата на съот-

ветните страни и между-

народните организации. 

Философията на проекта 

трябва да се формулира 

на държавно ниво, защото 

се отнася до културната 

политика на страната, а 

подходът за реализацията 

трябва да се реши от про-

ектантите и експертите. 

В този смисъл Национални-

ят инициативен комитет 

се старае да изясни всич-

ки аспекти на инициатива-

та, за да може да се пред-

ложи и вземе  адекватно 

решение. Както се вижда, 

действията в тази посо-

ка през последните години, 

подети от покойния проф. 

Божидар Димитров, нами-

рат съпричастност в пра-

вителството, местната 

власт и в Българската 

православна църква.  

В тази връзка трябва 

да благодарим на членове-

те на НИК, на Управител-

ния съвет и на съмишлени-

ците за усилията, които 

полагат за реализиране-

то на тази идея. Трябва да 

благодарим и на опонен-

тите, които стимулираха 

проучванията по темата 

и изявиха необходимостта 

от широко популяризиране 

на международните до-

кументи с отношение не 

само към този проект, но 

и особено важни за фор-

миране на една съвремен-

на национална доктрина в 

тази област. И не на по-

следно място трябва да 

благодарим  на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия и всички сътрудници, 

които осигуряват дей-

ността на  Националния 

инициативен комитет.

В лично качество бих 

желал да благодаря и на 

в. „Строител“ за интереса 

към темата и професио-

налното отношение при 

реализирането на тези 

издания.

„Вестник Строител“ ЕАД е издател на двете книги на арх. 

Христо Ганчев, които ще излязат от печат в края на март
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За Града на липите 2020 ще е година на планиране на бъдещи проекти

Елица Илчева

С приет бюджет от 

148 364 818 лв. община 

Стара Загора ще работи 

активно за привличане на 

външни инвестиции, за 

да гарантира подобрява-

не на градската среда. 

Това стана ясно още при 

приемането на бюджета 

преди месец. Макрорамка-

та за 2020 г. там ще бъде 

177 258 390 лв. с преходния 

остатък от миналата 

година. Според кмета на 

Стара Загора Живко Тодо-

ров при подреждането на 

основните цели е мислено 

преди всичко за фискална-

та стабилност на общи-

ната. Тя е гарантирана, 

ако се вземе предвид това, 

че през 2019 г. средства-

та, с които е разполагала 

администрацията, са били 

малко над 153 млн. лв. 

„Приехме бюджет, кой-

то се стремихме да бъде 

реален, бaлaнcиpaн и бa-

зиpaн въpxy дoбpoтo cъoт-

нoшeниe мeждy пpиxoди и 

paзxoди. Cъoбpaзихме го 

c пpиopитeтитe и жeлa-

ниятa нa гpaждaнитe. 

Bcички иcкaмe пo-дoбpa 

инфpacтpyктypa, peмoн-

тиpaни мeждyблoкoви 

пpocтpaнcтвa, тpoтoapи. 

Hитo eдин лeв нямa дa 

бъдe пoxapчeн бeз миcъл“, 

обеща пред съветниците 

градоначалникът. 

Живко Тодоров под-

черта, че общината ще 

набляга на paзвитиe чрез 

инвестиции в градската 

среда. „Haшaтa тeзa e, чe 

нямa кaк дa гapaнтиpaмe 

бъдeщeтo нa Стара За-

гора, aкo нe paбoтим в 

пocoкa зa пoдoбpявaнe нa 

инфpacтpyктypaтa, нa 

възмoжнocтитe зa paз-

лични пpидoбивки нa гpaж-

дaнитe. Млaдитe xopa 

може дa виждaт cмиcъл 

дa ocтaнaт там, където 

са родени, само ако има 

привлекателни условия за 

живот”, дoпълни той. 

Именно в този смисъл 

местната власт ще про-

дължи с ycилeнaтa paбoтa 

зa 

пpивличaнe нa външни 

средства от следващия 

програмен период 2021 – 

2027 г. 

за строителни проек-

ти, както и ще подобрява 

средата, за да създава по-

добри условия за привлича-

нето на различни бизнес 

производства.

B инвecтициoннaтa 

пpoгpaмa, която видимо е 

по-свита от тази в пре-

дходната година, влизaт 

доста обекти за довърш-

ване, но все пак и нoви та-

кива. Общата стойност 

на това, което ще се из-

пълнява през годината и 

е включено като приори-

тетно, е приблизително 

17,5 млн. лв., или 10% от 

общия бюджет на общи-

ната. 

Най-значими сред проекти-

те са тези за пoдoбpявaнe 

и блaгoycтpoявaнe нa 

Pycкия пaзap 

(4,4 млн. лв.), рекон-

струкция на зоопарка (3,5 

млн. лв.) и  изгpaждaнe нa 

въжeнa гpaдинa и cпopтнa 

зaлa в пapк „Артилерийски“ 

(общо 3,8 млн. лв.). 

Благодарение на ев-

ропейско финансиране ще 

продължава да се работи 

и по идеите за модерен 

градски транспорт, об-

новяване на образовател-

ната инфраструктура, 

както и за повишаване на 

качеството на атмосфер-

ния въздух. „Cpeдcтвaтa 

за последните ca цeлeви 

и ce влaгaт кoнкpeтнo“, 

кoмeнтиpa Живкo Toдopoв. 

Близо 118 млн. лв. ще реали-

зира община Сливен тази годи-

на. В сравнение с първоначалния 

план за 2019 г. се наблюдава на-

растване с 8,3%. Приблизително 

половината от тях - 58 млн. лв., 

се насочват в сферата на об-

разованието. По думите на 

кмета Стефан Радев проекто-

бюджетът за настоящата го-

дина затвърждава и надгражда 

постигнатото до момента по 

отношение на стабилизиране-

то на финансовото състояние 

на общината.

Сред приоритетите на мест-

ната власт при разпределението 

на парите е било осигуряването 

на средства за изпълнението 

на договори по оперативните 

програми, както и развитие на 

социалната и техническа инфра-

структура. 

В перото „Жилищно строи-

телство, БКС и опазване на окол-

ната среда“ е планирано да се 

изразходват 17 898 843 млн. лв., 

което е с 1,5 млн. лв. повече от 

предходната година. Относи-

телният дял на тези разходи 

представлява 17,1% от бюджета 

на общината - почти двойно по-

вече, отколкото в Стара Загора 

и Ямбол. 

Средствата за капитало-

ви разходи са общо в размер на 

8,64 млн. лв., като увеличението 

спрямо плана за 2019 г. е близо 

13%. С тези от целева субсидия 

от държавния бюджет в размер 

на 2,57 млн. лв. ще се финанси-

рат няколко обекта, сред 

които основен ремонт на 

тротоари – 987 772 лв., 

смяна  на  покрива  на 

спортна зала „Младост“ 

(173 948 лв.) и ще се рекон-

струира улична канализа-

ция със 174 907 лв.  

Общината планира със 

свои пари да извърши ре-

монти за 6 061 989 лв., кои-

то са разпределени според 

потребностите във всич-

ки общински звена. 

На проведената в края на 

февруари общинска сесия, на 

която беше приета програма-

та за управление на общината 

за мандат 2019 - 2023 г., като 

приоритет беше изнесена еко-

логичната тема и ориентиране 

на бъдещите европейски проек-

ти към нея.

Спортна зала „Младост“ в Сливен е включена 

в капиталовата програма на общината

Пространството пред общината в Сливен, която е една от най-красивите 

административни сгради в цялата страна, беше обновено с европейски 

средства още през 2015 г. 

В средата на август 2019-а Стара Загора получи одобрението 

на Фонд за устойчиви градове (ФУГ) в ролята му на Фонд за 

градско развитие за регион Юг за финансиране на проект 

„Реконструкция на Зоопарк Стара Загора“. Реализацията 

му ще го превърне в още по-атрактивна зона за обществен 

отдих, както и за познавателни и образователни дейности. 

Предвижда се изграждане на учебен център с експозиционна 

част
Изграждането на Летния театър е стара мечта на 

старозагорци
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✓Реконструкция на водопровод от водоизточник „До-

лен Беш Бунар“ – прогнозна стойност 417 905 лв.

✓Реконструкция на канализационна мрежа в кв. „Три 

Чучура – север” - 93 453 лв.

✓Реконструкция на ВиК мрежа в кв. „Самара“ 1 и 2 - 

42 000 лв.

✓Улично осветление - 400 000 лв. 

✓Основен ремонт на бул. „Крайречен“ - 648 480 лв. 

✓Основен ремонт на ул. „Иван Вазов“ - 1 191 325 лв. 

✓Реконструкция на Зоопарк Стара Загора - 

3 500 000 лв. 

✓Изграждане на многофункционална зала в Област-

ната администрация - 601 460 лв. 

✓Нова визия и благоустрояване на Руския пазар - 

4 405 000 лв. 

✓Изграждане на кръгово кръстовище на пътя за гр. 

Раднево - 264 500 лв. Изграждане на кръгово кръс-

товище при „Новотехпром“ - 302 000 лв. 

✓Строителство на скейт парк в парк „Артилерийски“ 

- 325 200 лв. 

✓Изграждане на въжена градина в парк „Артилерий-

ски“ – 35  273 лв.  

✓Строителство на спортна зала в парк „Артилерий-

ски“ - 4 500 000 лв. 

✓Изграждане на пристройка към читалище кв. „К. Ган-

чев“ – 43 737 лв. 

✓Строителство на приют за безстопанствени жи-

вотни - 302 355 лв. 

С  б ю д ж е т  о т 

6 5  2 0 9  4 5 3  л в .  и 

17 826 000 лв. обща стой-

ност на собствените при-

ходи община Ямбол през 

2020 г. няма особена въз-

можност да се разгръща в 

инвестиционни проекти. 

За капиталови разходи в 

бюджета са заделени 3 

527 890 лв., а общо сред-

ствата с тези от прехо-

ден остатък в това перо 

са около 5,5 млн. лв.

Като свой приоритет 

кметът на града Вален-

тин Ревански определи 

кварталите, в които „има 

доста неща, които трябва 

да се направят“. „Искаме 

да подменим изцяло освет-

лението с ново, както и да 

поставим видео наблюде-

ние навсякъде“, каза той.

По думите му крат-

косрочните предизвика-

телства са чистотата 

и поддръжката на града. 

„Според мен Ямбол има 

нужда от още по-добра 

поддръжка от тази в пре-

дходни години. И в тези 

месеци, в които нямахме 

бюджет, направихме дос-

та инициативи за почист-

ване, и то без да струват 

никакви средства на да-

нъкоплатеца“, добави той 

и специално похвали уче-

ниците от строителна-

та гимназия, които са се 

включили в общинската 

идея. 

Като проекти, които 

продължават да се изпъл-

няват с европейски сред-

ства, той посочи този 

за водния цикъл с пречис-

твателното съоръжение. 

Стартиращият проект 

на ВиК Ямбол за доизграж-

дане и реконструкция на 

водоснабдителната и 

канализационна система 

по Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020“ 

е за над 30 млн. лв. В ход 

е процедурата по избор на 

изпълнител. По проекта 

ще бъде изграден нов вън-

шен водопровод от помпе-

на станция „Кабиле“ до п.с. 

„Ормана“ с обща дължина 

6,5 км, както и ще бъде 

реконструиран външен во-

допровод „Воден – Елхово“ 

с дължина 11 км. Предвиж-

да се разширяване на въ-

трешната водопроводна 

и канализационна мрежа 

на Ямбол и Елхово, което 

ще доведе до подобрено 

водоснабдяване за над 70 

хиляди жители. 

„Засега това, което 

знаем за европейското 

финансиране в следва-

щите години, е, че ще се 

дава по-голяма възмож-

ност на общините да се 

обединяват и да изпълня-

ват проекти съвместно. 

За мен от първостепенно 

значение е, ако можем да 

кандидатстваме за ин-

фраструктурни проекти в 

самия град, защото това 

е наболяла тема“, посочи 

градоначалникът.

Факт, е че амбициите 

на местната власт не 

надхвърлят възможност-

ите, защото в разшиф-

ровката на капиталовите 

разходи към бюджета не 

се забелязва нито един 

обект, чиято стойност 

да надхвърля 1 млн. лв. 

В структура „Образо-

вание“ планираните ре-

монти са основно спешни 

- на покриви, димоотводни 

комини, кухненски блоко-

ве и други. Включени са и 

средства за проектиране 

на обекти, по които ще 

се работи в следващата 

финансова година. Това са 

втора учебна страда за 

Основно училище „Петър 

Берон“, за което са от-

делени 19 000 лв., а също 

и на футболно игрище в 

гимназия „Христо Ботев“ 

с 10 000 лв. 

В сферата на култу-

рата е предвидено проек-

тиране и ремонт на Му-

зея на бойната слава, за 

който са заделени само 

60 000 лв. Планиран е и ре-

монт на Младежкия дом с 

50 000 лв. За този обект 

е имало стар нереализи-

ран проект, който се ак-

туализира. Осигурени са 

средства за изграждане 

на ново кръгово кръстови-

ще на улиците „Милин ка-

мък“ и „Търговска“, което 

ще струва 375 хил. лв. В 

изграждане на нова улич-

на мрежа ще се инвес-

тират общо 619 хил. лв., 

а по-сериозни обекти са 

кръгово кръстовище в 

кв. „Каргон“ (500 хил. лв.) 

и пътна връзка на пар-

кинг пред гробищния парк 

(74 хил. лв.). В отделно 

перо в областта на път-

ната инфраструктура са 

планирани рехабилитации 

на отделни участъци за 

340 хил. лв. 

Средствата за освет-

ление, за пътна сигнализа-

ция, за ремонти на общин-

ската улична мрежа, за 

ремонти на водопроводи и 

канализация, за чистота 

се осигуряват изцяло от 

общинския бюджет. 

Паркът в Ямбол е с нов архитектурен дизайн след изпълнението на трансграничен проект 

миналата година
Открит през 1972 г. в градския парк, Младежкият дом „Георги 

Братанов“ в Ямбол е един от първите в страната

Проектът за разширение на парк „Артилерийски“ беше представен в края на 2018-а. Тогава от 

държавния бюджет бяха отпуснати 3,4 млн. лв. за начало на обновлението

В процес на подготовка 

са идейни предложения за 

паркоустрояване и подо-

бряване на Станционната 

градина и Летния театър. 

През 2020 г. ще се работи 

по преходните обекти – 

Културния център „Стара 

Загора“, новия Гробищен 

парк, Центъра за дарови-

ти деца, както и по кръ-

говото кръстовище в кв. 

„Кольо Ганчев“, изграждане 

на ново улично осветление 

и ремонт на съществува-

щото.

Акцент е и 

pexaбилитaция нa yличнaтa 

мpeжa в индycтpиaлнaтa 

зoнa.

„Имa зaлoжeни cpeд-

cтвa и щe зaпoчнeм oт yл. 

„Пpoмишлeнa”, кoятo e в 

лoшo cъcтoяниe - нacтил-

кaтa e нapyшeнa, имa нyж-

дa oт пo-дoбpo ocвeтлe-

ниe. Бизнecът тpябвa дa 

бъдe пoдкpeпян, зa дa ce 

paзвивa“, е категоричен 

Живко Toдopoв. Той обяви 

също така, че програма-

та все пак е отворена и 

предстои да бъдат обсъ-

дени със съветниците и 

обществеността пpиopи-

тeтни oблacти зa paзви-

тиeтo нa гpaдa.

Ще се обърне внима-

ние и на малките населени 

места, които са част от 

община Стара Загора. При 

гласуването на финансова-

та макрорамка главният 

финансист на общината 

Цанка Ганева информира, 

че шансът на селата за 

подобряване на жизнена-

та среда в тях е да бъдат 

включени в следващия 

програмен период за евро-

пейско финансиране, тъй 

като към момента те се 

издържат от общия ста-

розагорски бюджет, като 

това е и причина нещата 

да се случват по-бавно. 

„Всичко, което успеем да 

привлечем като ресурс за 

селата, ще отиде само и 

единствено за тях“, под-

черта Ганева.
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Георги Сотиров

Г-н Иванов, добрата 

инфраструктура във Ва-

шата община обуславя 

развитието на няколко 

индустриални икономи-

чески зони. Най-голяма-

та - покрай АМ „Тракия“ и 

селата Бенковски и Ради-

ново, продължава своето 

бурно разрастване. Как-

во да очакваме още?

Факт е, че община „Ма-

рица“ е сред най-добрите, 

да не кажа най-доброто 

място за инвестиции. За 

отбелязване е една ин-

тересна и показателна 

тенденция – в последни-

те години доста българ-

ски фирми се настаниха 

и продължават да се на-

станяват трайно тук. 

Сериозното развитие на 

икономическите зони се 

дължи, както правилно 

отбелязвате, на отлич-

ните транспортни връзки 

– железница, автомаги-

страла, възможностите 

на летище Крумово, но и 

на близостта до големия 

областен център и не на 

последно място на добра-

та работа на администра-

цията ни.

Вниманието, с което 

се обръщаме към всеки жи-

тел и потенциален или ис-

тински инвеститор, е ед-

накво – ние не делим нито 

хората, нито фирмите. 

Аз многократно пов-

тарям пред бизнесмените 

своите две условия, за да 

ги приема при нас – първо, 

техните производства 

по никакъв начин да не 

нарушават живота, бита 

и културата на местни-

те хора, и второ, когато 

започнат да набират ра-

ботници и специалисти, 

най-напред да направят 

това в съответното на-

селено място, където ще 

се установят.

И по тези причини вър-

вим ръка за ръка, заедно 

реализирахме немалко 

проекти. Партньорство-

то между държава, бизнес 

и община е на подчер-

тано високо равнище. С 

тристранни договори с 

инвеститорите от клас 

„А“, Министерството на 

икономиката и местна-

та власт продължаваме 

да осъществяваме каузи. 

Фирмите са и големи да-

рители, с тяхна помощ из-

градихме доста детски и 

спортни площадки. 

Вярно ли е, че по раз-

мер на чуждестранните 

инвестиции община Ма-

рица е на първо място в 

страната – към 30 000 лв. 

на жител?

Лично подобна статис-

тика не съм правил, неза-

висимо че има публикации 

с такива данни. Само ще 

подчертая, че на терито-

рията ни има фирми от 

целия свят, което е пока-

зателно, че наистина ние 

сме едно добро и предпо-

читано все повече място.

Общината се състои 

от 19 села, сред които 

и няколко знакови – Граф 

Игнатиево, Труд, Маноле. 

Как живеят хората там?

Те ме избират за тре-

ти мандат, и то още на 

първия тур, и мисля при-

чината е, че аз, а и кмет-

ската администрация не 

делим населените места 

на големи или малки, на 

такива с натовско лети-

ще или с обособени зони 

за бизнес. Както и не гле-

даме от коя политическа 

сила е избраният на съот-

ветното село кмет. 

Напротив, стремежът 

ни е да помагаме всички да 

се развиват изпреварващо 

спрямо подобни в други об-

щини или области, да съз-

даваме добри и отлични 

условия за живот. Като 

пример ще посоча, че в 

село Радиново започваме 

строителство на нова 

детска градина, защото 

жителите ми я посочиха 

като необходимост, и аз я 

превърнах в приоритет. И 

ние ще го реализираме.

Всичко това корес-

пондира и със строи-

телството на спортни 

обекти. Конната база в 

с. Войводиново имаше 

славата на най-голяма-

та на Балканския полуос-

тров.

За базата ще кажа, че 

общината има малък про-

цент дялово участие, но 

независимо от това пома-

гаме за провеждането на 

големите мероприятия. 

Гордеем се и с новата в 

с. Царацово, където на 

Тодоровден направихме 

едно наистина уникално 

мероприятие за празника 

– с много хора, деца, гос-

ти. Освен това разпола-

гаме с 16 футболни клуба 

и две детско-юношески 

школи. Особена гордост 

е юношеският хандбален 

отбор на с. Труд, който иг-

рае в националната лига в 

държавните игри на спор-

тистите от малките се-

лища. Там открихме и мо-

дерна многофункционална 

спортна зала с 400 седящи 

места. Това съоръжение е 

най-голямата инвестиция 

за последните 4 години. 

Залата му се използва и за 

физкултурен салон, защо-

то досега нашите учени-

ци в най-голямото ни село 

спортуваха на 30 кв. м 

площ. Пространството е 

идеално и за общинските 

мероприятия. В общината 

създадохме и мотоклуб в 

с. Войсил. Едно от момче-

тата беше второ в стра-

ната, сега се готви да 

участва на европейско и 

световно първенство след 

съответните баражи.

Изградихме 50 детски 

и 6 фитнес площадки. По-

строихме първото фут-

болно игрище в с. Маноле, 

стартира изграждането 

на подобно и в двора на 

училището в с. Царацово. 

Между другото - бележи-

тият български писател 

Захари Стоянов нарича 

Царацово „столица на бъл-

гарските революционери-

апостоли“. В с. Бенковски 

също правим едно игрище, 

а сме заделили средства 

за още три за минифут-

бол. Едно от тях ще бъде 

в най-малкото ни село Же-

лязно. 

И една особена наша 

гордост, нещо, което не 

Димитър Иванов е роден на 4 февруари 1971 г. в Пловдив. Завършил 

е Факултета по математика и информатика на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски” . През май 2007 г. защитава 

с отличие магистърска степен и в Аграрния университет под 

тепетата.  От 2000 г. до избирането му за кмет е главен експерт в 

Държавен фонд „Земеделие“. Печели местния вот в община Марица 

на 30 октомври 2011 г. и трети мандат кмет. Женен, с две деца.

Кметът Димитър Иванов:

Откриването на новата спортна зала в с. Труд през септември 2019 г.

Снимки авторът и община „Марица“
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знам дали някъде другаде 

може да се види – обосо-

бяваме пространства за 

игра на най-малките и в 

църковните дворове.

В какво състояние е 

образователната инфра-

структура?

Още от първия ми ман-

дат подобряването на 

материалната база и със-

тоянието на сградите в 

училищата беше мой при-

оритет и си остава такъв 

и досега. Вече можем да се 

похвалим - построихме де-

вет чисто нови сгради за 

градини, две детски ясли 

в най-големите села Труд 

и Рогош, чиято история 

датира от 1576 г., а в мо-

мента започва обектът 

в с. Радиново. Предстои 

също такава работа за 

строителните фирми и в 

с. Бенковски.

Особено щастлива е 

нашата администрация 

с изграденото здание на 

средно училище в с. Ма-

ноле. То е първото от де-

сетилетия насам ново в 

общината. Финансирано е 

с 5 000 000 лв. от държав-

ния бюджет, дейностите 

приключиха само за 180 

дни, но забележете - близо 

30 години след първата ко-

пка. Разгънатата застро-

ена площ е почти 4 000 кв. 

метра с 21 класни стаи, 6 

кабинета, асансьор, биб-

лиотека, хранителен блок, 

лекарски и стоматологи-

чен кабинет. Многофунк-

ционалната спортна зала 

е по моя идея и е на площ 

от 927 кв. м. Тя е свързана 

чрез топла връзка с учеб-

ната сграда. Има комбини-

рано игрище за физкултур-

ни занимания, волейбол и 

баскетбол и трибуни с пет 

реда седалки с 345 места.

В границите на това 

село се намира могилата 

Малтепе. Тя е останала 

от времето на траките 

и е най-голямото съоръже-

ние, направено от човешка 

ръка в цялата околност.

Всъщност общината 

Ви се слави с изключител-

но богата история, има-

те над 300 паметници на 

културата. Малтепе ли е 

най-значимият обект?

Могилата се намира 

на територията ни, но е 

паметник от национално 

значение и се управлява 

от държавата. По моя 

идея със средства от 

Норвежкия фонд направи-

хме Културно-информацио-

нен център в съседство. 

Целта беше намерените 

предмети от разкопките 

на Малтепе да се консер-

вират именно там, защо-

то годишно над 5000 души, 

предимно деца и ученици, 

посещават мястото. Сега 

им даваме възможност да 

се запознаят със занаяти-

те от онова време. Защо-

то със своите напълно 

оборудвани 30 работни 

места Културно-инфор-

мационният център „Мал-

тепе“ се превърна в един-

ственото място в района 

около Пловдив, където гос-

тите имат възможност в 

реална обстановка да раз-

учат целия процес по съз-

даването на керамичната 

форма, да рисуват върху 

глина и други. 

Основната задача, 

която преследваме, е да 

пробудим интереса на 

подрастващите към ис-

торията, археологията и 

родовата ни памет.

Тема за водоснабдява-

нето е много актуална, 

какво е състоянието на 

ВиК мрежата в община-

та? 

Много сложна е тя, 

най-вече защото все още 

не са решени добре зако-

ново редица неща. Според 

мен отговорите трябва да 

идват от ВиК асоциации-

те, както е в Испания на-

пример. Просто е, защото 

таксите за ползването, 

отвеждането и пречист-

ването на водите отиват 

при тях. 

Аз  съм доволен от 

партньорството с ВиК - 

Пловдив, с които реализи-

рахме съвместни проекти, 

но на малки участъци от 

трасета. Големите и скъ-

пи инвестиции, които в 

един момент се налагат, 

когато трябва генерално 

да се решат проблемите 

на дадено населено място, 

не са по силите на никоя 

местна власт.

Иначе имаме недостиг 

на питейната вода във 

всички населени места, 

но най-фрапантен е той в 

с. Граф Игнатиево. Там с 

помощта на 5,6 млн. лв. от 

ДФ „Земеделие“ в момен-

та изграждаме първата 

за по-малките пловдивски 

общини Пречиствателна 

станция за отпадни води 

(ПСОВ). Разбира се, ще 

подменим и подземната 

инфраструктура - повече 

от 32 км водопроводна 

мрежа, след което там 

ще пият една от най-ху-

бавите води в региона. Но 

големият проблем за на-

шите селища са старите 

тръбопроводи.

Имаме проектна го-

товност за отвеждащи 

колектори и за пречиства-

телни съоръжения в почти 

всички села и очакваме по-

зицията на ПУДООС, от-

където в момента е един-

ствената възможност за 

финансиране.

Да се върнем отно-

во на строителството, 

този път в областта на 

туристическата инфра-

структура – къщи за гос-

ти, семейни хотели, заве-

дения за хранене. Какво 

се случва?

Да, строят хората 

и регистрират своите 

обекти, защото усещат, 

че гостите на големия 

град доста често предпо-

читат тишината, домаш-

ния уют и спокойствието. 

Това се отнася особено за 

чужденците, които искат 

да усетят и не толкова ур-

банизирана околна среда. В 

тази връзка искам да от-

бележа, че за изминалата 

година за къщи за гости, 

бизнес обекти и фамилни 

жилищни сгради сме изда-

ли над 380 разрешителни 

за строеж. Това е най-

малкото два пъти повече 

от сродна по територия и 

население община.

Когато стана дума за 

Граф Игнатиево, не може 

да пропуснем военновъз-

душната база.

През годините редовно 

сме си партнирали с ръко-

водствата на авиобазата. 

Например предоставихме 

им един общински път за 

ползване, докато извърш-

ваха ремонти на писта-

та. Отбелязваме заедно и 

нашите, и техните праз-

ници. Е, има дискомфорт 

за местните по време на 

учения или други летател-

ни дейности, но все пак 

това е една даденост за 

района.

Няколко думи за Бъл-

гаро-швейцарската про-

грама за разделно съби-

ране на опасни битови 

отпадъци?

Доста глоби персонал-

но съм отнесъл през годи-

ните от РИОСВ, макар че 

не приемам да имам вина в 

това отношение. Но зако-

нът си е закон и не мога да 

го коментирам. Лошото е, 

че хората много-много не 

се съобразяват. 

Спечелихме проект 

по Оперативна програма 

„Околна среда“ за изграж-

дане на компостираща ин-

сталация за преработка 

на зеления отпадък, която 

е разположена в с. Ясно 

поле. Чрез нея ще намалим 

обемите, за които съот-

ветно и заплащаме такса. 

Просто е разсипия през 

пролетта и есента кошо-

вете да се пълнят от дво-

ровете и градините със 

суровина, която може да 

се оползотвори.Могилата Малтепе

Част от Тракия икономическа зона

Новото училище в с. Маноле
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Петър Холаковски, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД:

Дружеството продължава работа за гарантиране 
на сигурността на електрозахранването

В. „Строител”

Г-н Холаковски, има 

ли риск за сигурността 

на електрозахранване-

то, след като спряхте 

планираната поддръжка 

на мрежата?

Ние не спираме под-

дръжката на мрежата, 

напротив. Независимо 

че работим в условия на 

извънредно положение, 

подчертавам, че не спи-

раме да полагаме усилия 

за гарантиране на сигур-

ността на електрозах-

ранването. Съзнаваме, че 

голяма част от хората 

работят от вкъщи, деца-

та вече учат от вкъщи  

и извършваме аварийни и 

превантивни ремонти, за 

да поддържаме надежд-

на  и качествена услуга 

за тях. Спряхме, разбира 

се, всички дейности, кои-

то изискват планирани 

прекъсвания на електро-

захранването, и ще из-

вършваме такива само 

тогава,  когато това 

се налага по спешност. 

Неотложните дейности 

по поддръжка и ремонт 

на мрежата няма как да 

преустановим, точно 

обратното, засилваме 

контрола над работата 

на съоръженията, за да 

не допуснем допълнител-

ни извънредни ситуации. 

Важно е да не смущаваме 

още повече спокойствие-

то на хората и бизнеса. 

Ние знаем притеснения-

та на хората, те са близ-

ки до нашите.

Знаем, че за отчи-

тане на електромерите 

често се налага пряк 

контакт между граж-

даните и служителите, 

как сте решили този 

въпрос?

Това беше една от ос-

новните ни грижи. Още 

преди дни хората започ-

наха да отказват отче-

та на електромери, за да 

избегнат прекия контакт 

със служителите ни, там 

където той се налага. 

Ние от своя страна при 

разрастването на вирус-

ното разпространение 

и обявяването на извън-

редно положение бяхме 

длъжни да предприемем 

мерки да защитим персо-

нала си. Разбира се, спи-

рането на отчета, там 

където се налага това 

да стане в домовете на 

хората, не може да бъде 

само наше решение, не-

обходимо е да получим съ-

ответните разрешения, 

да информираме Регула-

тора. Сега мога да кажа, 

че отчитането на елек-

тромерите продължава 

по нормалния начин, а на 

местата, където това 

трябва да стане чрез 

пряк контакт с гражда-

ните, електроенергията 

ще бъде начислявана съ-

гласно прогнозна консу-

мация по съответната 

формула, залегнала и в 

нормативните актове. 

След като извънредно-

то положение приключи 

и се извърши реален от-

чет на електромерите, 

електроенергията ще 

бъде изравнена. Смятам, 

че това е най-доброто 

решение както за граж-

даните, така и за служи-

телите на дружеството. 

Ще сведем до минимум 

неудобствата за всички.

Как решавате въ-

проса с комуникацията 

с клиентите?

Разчитаме на Вас, 

медиите, и на нашите 

онлайн канали за комуни-

кация всяка извънредна 

новина да достигне до 

хората. Що се отнася 

до конкретните въпроси, 

които ги интересуват, 

съветваме това също да 

става чрез нашите елек-

тронни канали за кому-

никация, въпреки че цен-

тровете за обслужване 

на клиенти работят. На 

националната телефонна 

линия 0700 10 010 и имейл 

адреса klienti@cez-rp.bg 

могат да бъдат подава-

ни сигнали за смущения 

в електрозахранването 

и да бъдат отправяни 

всякакви въпроси по от-

ношение на дейността 

на електроразпредели-

телното дружество. 

Всеки казус ще бъде 

разглеждан индивидуал-

но. Повече информация 

за предлаганите елек-

тронни услуги може да 

бъде намерена на сайта 

на дружеството www.

cez-rp.bg. Разполагаме с 

механизмите, чрез които 

бързо и успешно може да 

се приложи модел за дис-

танционно обслужване 

на клиентите. Знаем, че 

клиентите ще проявят 

разбиране и търпение при 

евентуални забавяния. За 

всички ни е трудно. 

Срещате ли труд-

ности във връзка с пер-

сонала при обезпечава-

не на всички дейности, 

които няма как да отло-

жите?

Трудности срещаме в 

търсенето на решения, 

чрез които да подкрепим 

работата на служите-

лите. Това, предполагам, 

важи за всеки работода-

тел, който не може да си 

позволи да спре работа в 

тази обстановка. Но ка-

тегорично мога да кажа, 

че хората не се отказ-

ват, изпълняват задъл-

женията си независимо 

от личните си притесне-

ния. За добро или за лошо 

ние сме в сфера, която не 

може без нас. Изпълнява-

ме лицензионни задълже-

ния, имаме обществена 

отговорност. 

Гордея се, че ръководя 

служители, които осъзна-

ват това. Загрижен съм 

за здравето им и правя 

всичко възможно да об-

лекча работата им, без 

да застраша си гур ност-

та на услугата, която 

предлагаме. За съжале-

ние работим в извън-

редно положение, което 

подлага на изпитание 

нашите воля, търпение, 

съпричастност, профе-

сионализъм. Това е една 

ситуация, с която всички 

ние се сблъскваме за пър-

ви път. И искам изрично 

да благодаря на всички 

служители, които няма 

как да останат вкъщи, 

но изпълняват съвестно 

служебните си задълже-

ния. Изключително горд 

съм с тях. Благодаря им, 

че се борим заедно. Защо-

то сега повече отвсякога 

обществото се нуждае 

от нас. И ние трябва да 

продължим. 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД работи 

усилено за гарантиране на сигурността на 

електрозахранването в Западна България. 

Едни от важните обекти, които се изпъл-

няват в момента, са реконструкциите на 

кабели средно напрежение по  ул. „Кирил и 

Методий” и ул. „Веслец” в София, както и в 

района на Лъвов мост. „Реконструкциите 

ще повишат сигурността на електрозах-

ранването  в централната част на столи-

цата. Ускорихме този ремонт заради обяве-

ното извънредно положение, за да увеличим 

надеждността на електрозахранването 

на българските институции, за които без-

препятствената работа е изключително 

важна в този момент. Ръководството на 

компанията изрично благодари на служи-

телите, които не само не спират работа, 

но работят още по-усилено в тази тежка 

ситуация”, каза Младен Кръстев, директор 

„Реализация на инвестициите“ в „ЧЕЗ Раз-

пределение България” АД.

Потребителите имат възможност да се регистрират 
за безплатната услуга sms проверка на сметка 

„ЧЕЗ Електро България“ АД напом-

ня на своите битови клиенти, че сро-

кът за заплащане на дължимата сума 

за консумирана електроенергия, след 

издаване на фактурата за потребле-

ние, е 20 дни. 

Във всяка фактура за консумирана 

електроенергия, издавана от друже-

ството (отдолу на фактурата, в сек-

ция „Важна информация“), се съдържа 

информация за сроковете за плащане 

на дължимите суми.

При забавяне на плащането на дъл-

жими суми за консумирана електрое-

нергия клиентите на дружеството се 

уведомяват по телефон, електронна 

поща или писмо на хартиен носител.

„ЧЕЗ Електро България“ АД инфор-

мира и със sms клиенти, пропуснали 

стандартния срок за погасяване на 

задължението. Регистрация за ус-

лугата може да се извърши чрез ед-

нократен sms на номер 170077, със 

съдържание цифрите на клиентския 

номер, който може да се намери във 

фактурата за електроенергия. Кли-

ентът заплаща еднократно изходя-

щото съобщение според тарифния си 

план, без увеличение на цената. След 

регистрация проверката на задълже-

ния се извършва с кратко съобщение 

с текст „smetka“ на 170077. Всички 

разходи по изпращане на информатив-

ните sms-и се поемат от „ЧЕЗ Елек-

тро България“ АД. Услугата може да 

се заяви и онлайн на www.cez.bg.

Всеки клиент на „ЧЕЗ Електро 

България“ АД има избор как да полу-

чава фактурата си за консумирана 

електроенергия – по пощата, на хар-

тиен носител, до подаден от клиента 

адрес, като фактурите се доставят 

до 7 дни от тяхното издаване или 

по електронна поща до подаден от 

клиента актуален имейл адрес след 

регистрация за услугата. Електрон-

ните фактури се доставят на имейла 

на потребителя до 24 часа след изда-

ването им.

Информация, свързана с издава-

нето и получаването на фактури, 

начини на доставка и възможнос-

ти за плащане, както и за заявя-

ване на услуги потребителите мо-

гат да получат на телефонна линия  

0700 10 010, уеб сайт www.cez.bg, имейл  

info@cezelectro.bg.
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Тихомир Станев

В рубриката „Нашият 

консултант“ досега раз-

гледахме над 20 статии за 

бонд гаранциите и успяхме 

да влезем в голяма дълбо-

чина на отделните им ком-

поненти. Това се отнася 

както за самия продукт, 

така и за взаимоотноше-

нията, които той поражда 

между трите страни – въз-

ложител, изпълнител и за-

страховател.

Време е да обобщим 

какво знаем вече за бонд 

гаранциите и да сложим 

всички отделни компо-

ненти в една по-голяма и 

ясна картина. Това е не-

обходимо поради факта, че 

предходните статии бяха 

подробни и в тях трябва-

ше да се засегнат правни 

и юридически аспекти на 

бонд гранциите. 

Бонд гранциите са хи-

брид между банков и за-

страхователен продукт и 

затова трябваше да бъде 

„разкостен“ на отделни 

парчета, за да разберем 

как работи и как улеснява 

бизнеса при гарантиране-

то на обществени поръчки 

(ОП) пред възложителя. 

В този брой ще си при-

помним какви бяха ползите 

от бонд гаранцията пред 

банковата гаранция и на-

чина на неговото сключ-

ване.

Какви са ползите от 

бонд гаранциите?

Защо бонд гаранцията 
е толкова апетитен про-
дукт за гарантиране на ОП 
по Закона за обществени-
те поръчки (ЗОП)?

Бонд гаранциите имат 

12 ползи, които наистина 

ги правят хит пред банко-

вата гаранция.

1.  На  първо  място 

компанията изпълнител 

не обезпечава с активи 

стойността на гаранция-

та. Това е важно, защото 

активите остават сво-

бодни за ползване за други 

цели. В дългосрочен план 

при използването на бонда 

компанията се капитали-

зира, развива се и подобря-

ва структурата на своите 

активи. Тя има свобода да 

оперира с тях, тъй като 

те не са блокирани за бан-

кови гаранции, и то за го-

дини напред.

2.  Не се учредяват 

особени залози на движи-

мо имущество. Самият 

метод за гарантиране не 

изисква такава процедура. 

Гарантирането към възло-

жителя, че изпълнителят 

ще изпълни проекта, става 

по коренно различен прин-

цип – използват се акти-

вите на застрахователя, 

който става гарант.

3. Не се правят разходи 

за вписване в Централния 

регистър на особените 

залози. Напълно излишна 

стъпка.

4. Не се правят разходи 

за нотариални такси при 

залози на недвижимо иму-

щество. 

5. Не се изисква залог 

на други активи като имо-

ти, с които да има по-го-

леми лимити за участие в 

даден търг.

6. Не се изисква плаща-

нето на периодични такси 

за откриването и обслуж-

ването на банкови сметки.

7. Нe се блокират пари 

в банката.  

8.  Издаването на бонд 

гаранция от застрахова-

теля става бързо. 

9 .  При  холдингова 

структура и новите фир-

ми, които нямат история 

от последните 2 - 3 годи-

ни, също могат да заложат 

на бонд гаранции. За тех-

ния лимит пред застрахо-

вателя може да се ползва 

оценката на активите на 

фирмата „майка”. Например 

фирми, създадени с тесен 

профил за изпълнение по 

определени дейности, като 

ВиК, електро, дизайн и др.

10. С бонд гаранции-

те се участва в повече 

на брой търгове. Защото 

това е допълнителен ли-

мит, гарантиран от нов 

участник – застраховател. 

При по-голям брой участия 

респективно идват и пове-

че спечелени поръчки. 

11.  С бонд гаранция 

може да се участва и из-

пълняват проекти и в 

чужбина. Да, това е така, 

защото бонд гаранциите 

идват точно от чужбина. 

Там те се ползват от го-

дини. Родината на бонда 

е Италия. Всички страни, 

като Германия, Франция, 

Испания, Холандия, Англия 

и много други, отдавна из-

ползват бонд гаранциите.

12. При изплатена пре-

тенция по бонд гаранция 

към възложител застрахо-

вателят не начислява лих-

ви, комисионни и такси по 

сумите за възстановяване 

от изпълнителя. Обсъжда 

се създалата се ситуация, 

съставя се погасителен 

план, който да е в удоб-

ство на бизнеса. Целта е 

компаниите да могат да 

се възстановят максимал-

но бързо, без да изпадат в 

крайности, при които да 

бъдат принудени да спрат 

работа.

Тези ползи позволяват 

на изпълнителя да разпо-

лага с оборотен капитал и 

по този начин да участва 

в много повече проекти, 

отколкото иначе би могъл. 

Това важи както за малки и 

средни фирми, така и за по-

големите компании. Много 

често след поемането на 

един по-голям обект или 

няколко вповече с банкова-

та гаранция тотално се 

блокират възможностите 

за други.

Основната функция на 

бонда е да насърчава изпъл-

нителите да работят и да 

се развиват, а не да блоки-

рат. Най-големите предим-

ства на бонд гаранциите 

са, че не блокират пари и 

не налагат запори върху 

активите на изпълнителя.

Как се сключва бонд 

гаранцията?

 „Застраховка, която 
обезпечава изпълнението 
чрез покритие на отговор-
ността на изпълнителя“

Точно това е изрече-

нието, което дава право 

да се издават бонд гаран-

циите.

Сключването на бонд 

гаранцията следва цяла 

стройна процедура със 

своите етапи. Няма как да 

бъде прескочен даден етап, 

защото имаме три страни, 

които участват в процеса 

- възложител, изпълнител и 

застраховател.

Практиката показва, че 

имаме 6 етапа, през които 

минаваме:

1. Застрахователят 

прави оценка на риска на 

дружеството

На първо място това е 

етапът, при който застра-

хователят прави оценка 

на риска на дружеството. 

Оценката на риска трябва 

да е положителна и да е за 

лимит, по-голям от искания 

лимит за конкретния про-

ект или най-малкото да го 

покрива. На този етап се 

изискват финансово-сче-

товодни документи, като 

Отчет за приходите и раз-

ходите и Баланс на фирма-

та за последните 2 или 3 

години. 

2. Ценовата оферта

Ценовата оферта е 

втората стъпка по про-

цеса на сключване на бонд 

гаранцията. За да вземем 

ценова оферта от за-

страхователите, трябва 

да сме им изпратили по-

пълнен въпросник и копие 

на договора за изпълнение, 

въпреки че може още да не 

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.

е подписан. На база тези 

два документа застрахо-

вателите калкулират це-

ната на своя риск под фор-

мата на застрахователна 

премия. На този етап за-

страхователят може да 

поиска и допълнителна 

информация, дори някои 

допълнителни документи. 

Например като решението 

за изпълнението, с което 

се определя съответният 

изпълнител, също може да 

се изиска и количествено-

стойностна сметка, как-

то и декларация за липса 

на данъчни задължения от 

НАП и др.

3. Избираме най-добра-

та оферта и я потвърж-

даваме за драфт полица

След като сме се за-

познали с различните це-

нови оферти, потвържда-

ваме на застрахователя 

да издаде драфт полица. 

Застрахователят не из-

дава окончателна полица. 

Тази драфт полица един 

вид е нашият работен до-

кумент, с който ние казва-

ме на възложителя, че вече 

имаме одобрение за бонд 

гаранция и имаме полица, 

която му предоставяме 

за одобрение от негова 

страна.

4. Даваме драфт поли-

цата на възложителя за 

потвърждение

Изпращаме драфта на 

възложителя за одобрение. 

Възложителят преглеж-

да драфт полицата дали 

съответства на процеду-

рата по поръчката, както 

и на реквизитите по до-

говора – срок, стойност, 

периоди, изисквания и др., 

и той трябва да я одобри. 

Възложителят е с ключова 

роля за приемането на бонд 

гаранцията. Трябва да се 

знае, че докато възложите-

лят не каже, че драфт по-

лица напълно отговаря на 

поръчката и на договора, 

ние не издаваме финална 

полица.

Важно! Това, което 

възложителят потвърди 

като документ на бъдеща-

та гаранция, това ще полу-

чи едно към едно.

5. Застрахователят 

издава финалната полица 

в полза на възложителя 

При издаването на 

финалната полица тя се 

окомплектова заедно с 

допълнителната доку-

ментация към нея. Това 

може да са документите, 

които гарантират бонда, 

като общи условия, запис 

на заповед, Споразумение 

за регресни права или др. 

Към полицата се издава 

задължително дебит нота 

за плащане на премията. 

За да вземем застрахов-

ката от застрахователя, 

премията трябва да бъде 

платена. 

6. Възложителят раз-

писва полицата

Полицата трябва да 

бъде разписана в три ори-

гинала. Един екземпляр 

остава при възложителя, 

вторият остава при изпъл-

нителя и третия го отчи-

таме при застрахователя. 

С това приключва издава-

нето на бонд гаранцията. 

На база бонд гаранцията 

се подписва и договорът 

за изпълнение. Това е един 

процес със своите етапи, 

който не може да се прес-

кочи. 

Важно! Нито един етап 

от процеса на сключване 

не бива да се прескача, за 

да сме сигурни, че в деня 

на подписване на договора 

гаранцията ни е наред. Без 

гаранция няма подписване.

Заключение

В с е к и  и з п ъ лн и тел 

трябва да си предвиди 

време, в което да мине 

по отделните етапи, за 

да може на определената 

дата спокойно да подпи-

ше договора, и преди това 

всичко да е потвърдено по 

бонд гаранцията от самия 

възложител.

П.П. Ако имате нужда 
от оферта, казус или про-
блем с гаранциите, пишете 
ни на stroitel.bonds@ttins.eu 
или се обадете на 0882 400 
071, за да го обсъдим с пре-
поръка и становище.
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Преустройството на бившата топлоцентрала на НДК ще възлезе на 3,1 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В началото на април се 

дава старт на строител-

ните дейности за превръ-

щане на старата сграда 

на бившата топлоцент-

рала на НДК в Южния парк 

на София в Център за мо-

дерно изкуство. На работ-

на среща зам.-кметът на 

Столичната община по на-

правление „Култура, обра-

зование, спорт и младежки 

дейности“ доц. д-р Тодор 

Чобанов, кметът на район 

„Триадица“ Димитър Божи-

лов и зам.-кметът Христо 

Вълчанов са уточнили де-

тайли около започването 

на същинската реализация.

Конкурсът за идеен 

проект за обекта беше 

проведен през 2017 г., ко-

гато международното 

жури определи за победи-

тели арх. Мариана Сърбо-

ва и арх. Антон Колев. 

Изпълнител е „Бул-

строй  Груп “  ЕООД,  а 

стойността на договора 

му е 3 146 202 лв. Друже-

ството е избрано след 

проведена обществена 

поръчка от Столичната 

община и обхваща рекон-

струкция, пристрояване, 

частично надстрояване 

и преустройство на би-

вшата топлоцентрала. 

Още при създаването на 

пapкa пpeз 1984 - 1986 г. 

тя e oгpaдeнa c тpи из-

кycтвeни xълмa с цел да се 

създаде усещане за уеди-

неност, още повече че от 

зaпaд обектът гpaничи c 

Пepлoвcкaтa река.

Идейният проект за 

преустройство включва 

ясна геометрична рамка, 

свързваща новите и ста-

рите сградни обеми, сре-

да, обединяваща ролята на 

зелено и площадно прос-

транство, връзка с пар-

ка, преливане на зоните 

в основните обществено 

достъпни места - комуни-

кация между интериор и 

екстериор, подчертаване 

на характерната носеща 

конструкция на построй-

ките, запазване на обли-

цовъчни тухли, стъкло, бе-

тон, графични елементи, 

изява на основната цен-

ност в тях - хетерогения 

им характер. 

По план в модерния 

център ще има и открита 

сцена за създаване, раз-

пространение и опазване 

на културни продукти в 

различни жанрове на съ-

временното изкуство.

Пилотно в столицата 

започва изграждането на 

маршрут за достъпна сре-

да, който ще бъде включен 

в туристическата инфор-

мация за София. Идеята 

се реализира с дарение на 

фондация „Комунистас“, 

одобрено от Столичния 

общински съвет (СОС). 

Стойността на строи-

телството е 162 000 лв., 

като включва и осигурява-

не на консултант за обез-

печаване на качеството 

на изпълнението.

Трасето започва от 

сградата на общината 

на ул. „Московска“, про-

дължава по „Княз Алексан-

дър I“, ул. „Граф Игнатиев“, 

ул. „Г. С. Раковски“ и стига 

до бул. „Патриарх Евти-

мий“ – входа на площада 

пред НДК. Председателят 

на Постоянната комисия 

по „Образование, култура, 

наука и културно многоо-

бразие“ към СОС Малина 

Едрева каза, че маршру-

тът е избран по препоръка 

на експерти и символично 

започва от сградата на 

Столичната община, като 

при успех може да бъде 

продължен. Тя уточни, че 

по протежение на трасе-

то ще бъдат поставени 

осветление и информа-

ционни табели.

В ход е рехабилитацията на туристическа екопъте-

ка в община Минерални бани, съобщиха от местната 

администрация. Туристическата инфраструктура е с 

дължина 15,38 километра и се изпълнява по проект „По-

вишаване на туристическата привлекателност в общи-

ните Минерални бани и Пехливанкьой“, който се финан-

сира по Програмата за трансгранично сътрудничество 

INTERREG „България – Турция 2014 - 2020“. Стойността 

на проекта е 488 183 евро.

Трасето е по маршрута село Брястово – Узун дере – 

местностите Пробит камък – Орлови скали и с отклоне-

ние за Айкаас. Целта е повишаване на туристическата 

привлекателност на района. На територията на община 

Минерални бани атрактивни маршрути предлагат общо 

4 подобни пътеки.

Почти на финал е за-

почналото през септем-

ври изграждане на вело-

алея, свързваща селищно 

образувание „Чолакова 

чешма“ и Слънчев бряг. 

На места се извършва 

частично изместване на 

пътното платно, за да се 

осигури място за новото 

съоръжение.

Трасето ще бъде дву-

посочно, с комбинирано 

движение за колоездачи 

и пешеходци.  Общата 

дължина е над два кило-

метра. По протежението 

й ще се монтира улично 

осветление, което ще 

осигурява оптимална ви-

димост през тъмната 

част на денонощието.

„Правим пътното съ-

оръжение заради нара-

стващия поток от пеше-

ходци, особено в летните 

месеци, включително и 

през нощта. С реализи-

рането на този обект на 

жителите и гостите на 

Несебър ще се даде въз-

можност за ползване на 

алтернативен, екологи-

чен и евтин транспорт 

до и от Слънчев бряг“, 

съобщиха от пресцентъ-

ра на местната админи-

страция. 

Общината планира и 

втори етап на трасето, 

свързващ „Чолакова чеш-

ма“ и с. Кошарица. С осъ-

ществяването на двата 

обекта велоалеята ще 

свърже Слънчев бряг и 

селото.
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С проект по Оперативна програма „Региони в рас-

теж 2014 – 2020“ ще бъде обновена градината при пло-

щад „Възраждане“ във Велинград. Срокът за изпълне-

ние е 30 месеца, а общата му стойност - 444 125 лв., 

от които 377 506 лв. от ЕС. Строителството ще се 

реализира на инженеринг, а в дейностите е включено 

и обследване състоянието на дърветата с цел про-

ектното решение да бъде съобразено с него. 

Ще бъде ремонтирано пространството с алейна-

та мрежа и ще бъде възстановен фонтан. Има изис-

кване за поставяне на енергоспестяващо осветление 

и видео наблюдение. Предвижда се още осигуряване на 

достъпна среда за хора с увреждания. 

Във Варна прерязаха ленти-

те на три преобразени меж-

дублокови пространства. Дей-

ностите са финансирани от 

Оперативна програма „Региони 

в растеж 2014 – 2020”. 

Първият обект е в район 

„Одесос 1“ и включва рекон-

струкция на част от ул. „Георги 

Бенковски“, както и простран-

ствата пред входовете на жи-

лищни сгради между ул. „Цар 

Петър“, ул. „Парижка комуна“, 

ул. „Кракра“ и ул. „Георги Бенков-

ски“. Изцяло е подменена подзем-

ната инфраструктура, извърше-

но е преасфалтиране, подновени 

са тротоари и бордюри.

Вторият проект е в район 

„Младост“, жк „Възраждане“, 

и включва естетизация и мо-

дернизация на пространство-

то между ул. „Ана Феликсова“, 

ул. „Петър Алипиев“, улицата за-

падно от бл. 17, както и локално 

платно на бул. „Трети март“. 

Извършено е преасфалтира-

не на малки улици, изграждане на 

детски площадки, нови места за 

отдих, създаване на паркоместа 

и велоалея, подмяна на подземна 

инфраструктура.

По третия проект в район 

„Владислав Варненчик“, IV мик-

рорайон, е извършен и основен 

ремонт на участък от ул. „Янко 

Мустаков“, а също и благо-

устрояване на междублокови 

пространства, обособяване на 

нови паркинги и тротоари, съз-

даване на зелени зони и такива 

за отдих, изграждане на детски 

и спортни площадки, обновяване 

на уличното осветление.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Община Разград инве-

стира близо 10 млн. лв. за 

ремонт и обновяване на 

12 образователни обекта 

в града. Средствата са 

по проект по Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014 – 2020“, съобщи 

на заключителна прескон-

ференция неговият ръко-

водител Недим Тахиров. 

Реконструирани и модерни-

зирани са две детски ясли, 

седем детски градини, две 

училища и е изграден двуе-

тажен физкултурен салон 

в общия двор на ПГПЧЕ 

„Екзарх Йосиф“ и ОУ „Н. Й. 

Вапцаров“.

Началото на проекта е 

поставено на 29 септем-

ври 2017 г. На 12 март т.г. 

с официална церемония е 

открит и последният, 12-и 

обект – ДГ „Приказка“. В 

детските и учебни заведе-

ния са изпълнени дейности 

по подобряване на енергий-

ните характеристики на 

сградите и достигане на 

клас С на енергопотреб-

ление, облагородени са 

дворните пространства, 

създадена е достъпна сре-

да. На всички образовател-

ни обекти са доставени и 

монтирани учебно, кухнен-

ско, спортно, офис и ком-

пютърно оборудване. Та-

хиров бе категоричен, че е 

постигната главната цел 

на проекта - подобряване 

на качеството на предос-

тавяните образователни 

услуги в Разград чрез мо-

дернизиране на материал-

ната база.

Кметът на Разград 

Денчо Бояджиев благодари 

на директорите на дет-

ските заведения за тър-

пението при реализацията 

на строително-монтажни-

те работи и ги призова да 

бъдат пълноценни ползва-

тели на обновената мате-

риална база, а децата да я 

използват най-рационално. 

Бояджиев пое и ангажи-

мент на фасадите на вся-

ка от детските градини и 

ясли да бъде поставен над-

пис с името на заведение-

то, за да се превърне това 

в емблема на образовател-

ния сектор в Разград.

Кметът апелира също 

да се подават сигнали при 

посегателства над съоръ-

женията в обновената об-

разователна инфраструк-

тура, като изтъкна, че 

недобросъвестните ще си 

носят последствията.

На 19 март стартира рекултивацията на сметището в Обзор. 

Проектът „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в 

м. Балабана, землище на гр. Обзор, община Несебър“ се изпълнява 

по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”. Договорът за 

безвъзмездна финансова помощ бе сключен на 4 март. Той е на обща 

стойност 1 254 410 лв., от които 188 161 лв. национално съфинан-

сиране от държавния бюджет. Срокът за изпълнение е 18 месеца. 

Целта на проекта е да се извърши техническа рекултивация 

на спряното от експлоатация депо за твърди битови отпадъци в 

землището на Обзор, което ще даде възможност за последващото 

подобряване на ландшафта и за възстановяване на годността на 

терените за земеделско или горско ползване. 

От септември 2019 г. е в процес на изпълнение и рекултиваци-

ята на депото в землището на с. Равда.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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Доц. д-р арх. Гичка Кутова, зам.-ректор по научната и приложната дейност на УАСГ:

Георги Сотиров

Доц. Кутова, първо 

приемете поздравления от 

екипа на в. „Строител“ за 

избирането Ви на новата 

Ви длъжност – зам.-ректор 

по научната и приложната 

дейност на Университета 

по архитектура, строител-

ство и геодезия (УАСГ). Ид-

вате на мястото на проф. 

д-р арх. Валери Иванов, един 

признат авторитет в нау-

ката и добър приятел на 

в. „Строител“.

Чест и удоволствие е да 

работя в екипа на проф. д-р 

инж. Иван Марков, ректор 

на УАСГ. За мен е особена 

привилегия да наследя проф. 

д-р арх. Валери Иванов, кой-

то в рамките на предишния 

мандат постави нови насо-

ки в развитието на тези 

дейности в УАСГ и инициира 

приемането от 2016 г. на 

„Система Наука“ – един мно-

го полезен документ, регла-

ментиращ финансирането, 

оценяването и отчитането 

на резултатите от научно-

изследователските разра-

ботки в УАСГ. Ще продължа 

и надградя поставените от 

проф. Иванов основни зада-

чи в научната и приложна 

дейност на висшето ни учи-

лище с цел повишаване на 

оценката ни в това направ-

ление, което пък е свързано с 

увеличаване на държавната 

субсидия на УАСГ за научни 

изследвания.

Както казва проф. Иван 

Марков: „Университетът ни 

е широко отворен към бизне-

са“, затова един от важни-

те приоритети в научната 

и приложната дейност е 

работата по привличане на 

все повече инвеститори от 

строителния бранш като 

поръчители и участници във 

финансирането на конкрет-

ни научни разработки с прак-

тически бърз и ефективно 

приложим научноизследова-

телски резултат. 

УАСГ има сериозен по-

тенциал и той трябва да 

се използва в научните раз-

работки, които да решават 

конкретни практически про-

блеми и казуси, поставени 

както от държавата, така и 

от бизнеса.

Разкажете по-подробно 

за научната и приложната 

дейност в университета, 

както и какви конференции 

провеждате.

УАСГ има голямо предим-

ство - в него се обучават 

бъдещите специалисти от 

почти всички сфери на стро-

ителния бранш. Това трябва 

да се утвърди като намере-

ние и предпоставка за уве-

личаване дела на научните 

разработки, които са екипно 

дело на преподаватели, док-

торанти, а и с участието 

на студенти от различни 

специалности и факултети 

в университета. 

Съвсем скоро – на 27 

и 28 февруари, се проведе 

традиционният ежегоден 

научен семинар „Научни 

изследвания 2019 г.“, кой-

то събра преподаватели и 

млади учени. Те докладваха 

постигнатите резултати 

от разработваните през 

предишната година научни 

проекти. Сред презентаци-

ите имаше примери на ус-

пешни сътрудничества в ко-

лективи от преподаватели 

и докторанти от различни 

специалности и факултети, 

както и на проекти по акту-

ални проблеми от различни 

сфери на строителството. 

Вече са заявени и класирани 

и новите проекти за 2020 г. 

към Центъра за научни из-

следвания и проектиране 

на УАСГ, които отново ще 

докажат високия научен 

потенциал на колегите от 

университета. 

Що се отнася до млади-

те преподаватели и учени, 

които се обучават като 

докторанти и специализан-

ти в УАСГ, впечатлението 

ми още като зам.-декан на 

Архитектурния факултет 

по научната дейност е, че 

се увеличава интересът към 

разработки, които са в крак 

със съвременните възмож-

ностите на строителните 

технологии и с последните 

тенденции за дигитализация 

на тази индустрия. Това ме 

прави оптимист, че не само 

като образование УАСГ ще 

продължава да бъде на чел-

но място сред обучаващите 

университети в направление 

5.7 „Архитектура, строи-

телство и геодезия“. Преди 

броени дни, на 11 февруари 

2020 г., министърът на об-

разованието и науката Кра-

симир Вълчев връчи награди-

те на българските ВУЗ-ове 

според техния рейтинг, в 

който УАСГ за пореден път 

е удостоен с най-висок рей-

тинг в направление 5.7 „Ар-

хитектура, строителство и 

геодезия“ . Но и науката, коя-

то се прави и ще се прави в 

УАСГ, ще продължава да бъде 

на високо ниво и успешно ще 

обслужва съвременния стро-

ителен бранш.

Младите ни учени са 

много амбициозни и добри, 

затова те заслужават своя 

форум за изява, който пред-

виждам още през следваща-

та година да стане част от 

научната дейност и програ-

мата с ежегодни конферен-

ции на УАСГ и постепенно с 

участието на млади учени 

и от други университети в 

чужбина да придобие между-

народна известност. 

Катедра „Технология 

на архитектурата“, коя-

то ръководите, обучава 

студентите по едни от 

най-сложните дисциплини 

в университета - „Сградо-

строителство”, „Сградни 

инсталации и съоръжения”, 

„Архитектурни конструк-

ции”, „Специализирани ком-

пютърни технологии” и 

прочие.

Катедра „Технология на 

архитектурата“ е най-ста-

рата в университета – съз-

дадена е още през 1942 г. от 

проф. арх. Атанас Попов към 

Строителния факултет на 

Висшето техническо учили-

ще. Преименувана е на „Тех-

нология на архитектурата“ 

през 2014 г. по инициатива 

на един от най-дългогодиш-

ните й ръководители проф. 

д-р арх. Жеко Тилев. 

Преди две години чест-

вахме с поредица от меро-

приятия и изложби 75-ата 

й годишнина. Само преди 

месец аз започнах своя вто-

ри мандат като неин ръко-

водител и мога да кажа, че 

за мен е голямо удоволствие 

да работя с екип от млади 

амбициозни и енергични ко-

леги, които с ентусиазъм 

навлизат в традициите и 

приемствеността при пре-

подаване по водените от ка-

тедрата дисциплини. Млади-

те колеги непрекъснато се 

напътстват и ръководят 

от опитните хабилитирани 

преподаватели в катедра-

та и от дългогодишните ни 

хонорувани преподаватели 

- изявени професионалисти, 

които са част от разшире-

ния й състав. 

Нашата катедра има 

привилегията да преподава 

една от основните дисци-

плини за всички специалисти 

в строителството - „Сгра-

достроителство“, и на сту-

дентите в още три от фа-

култетите в университета 

– Строителен, Транспортен 

и Хидротехнически. В мо-

мента работим съвместно 

с тях по въвеждането на 

интердисциплинарност в за-

данията за проектиране и в 

края на летния семестър ще 

имаме първите, надявам се, 

успешни резултати.

Колективът ни се отна-

ся с голяма отговорност към 

качеството и непрекъснато-

то осъвременяване на обуче-

нието на основополагащите 

за архитектурното образо-

вание дисциплини, които пре-

подаваме. 

Не са много висшите 

училища, в които се влиза 

трудно в специалността 

„Архитектура“.

Архитектурният фа-

култет в УАСГ винаги е бил 

много желан от кандидат-

студентите и тези, които 

успяват да се запишат да 

учат, са наистина мотиви-

рани и любознателни млади 

хора, с които се работи лес-

но и много приятно. Когато 

студентите искат да нау-

чат повече и повече, това 

задължава и нас, преподава-

телите, да сме в крак с най-

съвременните тенденции в 

обучението и практикува-

нето на професията архи-

тект. 

С гордост мога да кажа, 

че във факултета това се 

прави и доказателство за 

успешния образователен 

процес са резултатите от 

преминалата през януари 

дипломна сесия, на която 

бяха представени и защите-

ни проекти на много високо 

професионално ниво.

Работата Ви като архи-

тект се отличава с много и 

знакови постижения в раз-

лични области на архитек-

турата. Върху какво извън 

задълженията Ви на зам.-

ректор работите сега?

Проектантската дей-

ност винаги е била неизмен-

на част от професионалните 

ми активности и развитие. 

Проектирала и съм участва-

ла в колективи, с които сме 

работили по най-различни по 

функция и мащаби сгради и 

комплекси, в по-голямата си 

част – реализирани. 

За всеки съвременен пре-

подавател е много важно да 

има достатъчно проектант-

ски и практически опит. За-

това и аз не преставам да 

проектирам, като в момен-

та работя върху няколко жи-

лищни сгради – еднофамилни, 

за колективно обитаване и 

върху интересни промишле-

ни обекти.

След завършване на висше образование по ар-

хитектура и проектантски стаж в строителна 

фирма в Петрич през 1995 г. арх. Гичка Кутова 

е приета за редовен асистент в катедра „Сгра-

достроителство”, в момента „Технология на 

архитектурата“ към Архитектурния факултет 

на УАСГ. През 2010 г. защитава докторантура 

на тема „Архитектурна интеграция на активни 

слънчеви системи в сградите“.

По-нататъшната й кариера е свързана с раз-

витието на катедрата и Архитектурния факул-

тет. През 2013 г. става доцент в катедра „Техно-

логия на архитектурата“, а през 2016 г. е избрана 

за зам.-декан по международната и научна дей-

ност на факултета. Натрупаният администра-

тивен опит през последните 4 години й дава въз-

можност да обогати работата си по академично 

преподаване и да се запознае по-директно с про-

блемите на научноизследователската дейност, 

която е присъща на всяко висше училище.

Снимки авторът



Renzo Piano Building 

Workshop (RPBW) завър-

ши изграждането на пър-

вата си жилищна сграда 

на първа линия на плажа 

в Маями. Наречена Eighty 

Seven Park, 200-метрова-

та кула е разположена на 

последното парче земя се-

верно от North Shore Open 

Space Park на границата 

на Маями Бийч. Кулата 

с овална форма е разпо-

ложена на невероятно и 

уникално място, почти 

окачена между океана и 

парка. Основната идея на 

проекта е да се разшири 

присъствието на зелени 

площи в района на North 

Shore Open Space Park 

чрез увеличаване на зе-

лената зона до 87-а улица 

на северната граница на 

проекта. За да намалят 

експозицията на сграда-

та към плажа и да осигу-

рят повече пространство 

за растителност, кулата 

е ориентирана в посока 

изток-запад, максимизи-

райки гледката от авеню 

Хардинг и авеню Колинс 

към океана. Eighty Seven 

Park има 70 жилищни еди-

ници, разположени на 18 

етажа. Дизайнът изразя-

ва лекота, прозрачност 

и блясък с респект към 

околната среда.

Сградата е разделе-

на на три различни зони: 

фоайе и приземeн етаж с 

помещения за забавления 

и възстановяване, свър-

зани с парка, жилищна 

част и покривна палуба. 

Както подчертава архи-

тектурното студио, при-

земният етаж е ключов 

елемент за свързване на 

северните с южните зе-

лени пространства. Той е 

прозрачен и богат на дър-

вета. Създава се усеща-

нето, че North Shore Open 

Space Park е завладял 

сутерена, повдига сгра-

дата, пресича фоайето и 

дава началото на север-

ната градина. Изглежда 

сякаш кулата левитира 

над дърветата. Павили-

они, беседки и басейни са 

интегрирани в растител-

ността. На 200 метра 

от земята покривна па-

луба предлага панорамна 

гледка на 360 градуса и 

инфинити басейни.

В интериора RPBW 

е обединила усилия с 

Rena Dumas Architecture 

Interieure (RDAI), интегри-

райки максимално бели 

и светли елементи. Из-

ползваните материали за 

вътрешно обзавеждане 

са основно американски 

дъб, италиански камък и 

кристално чисти стъкле-

ни стени, които добавят 

красота и елегантност 

във всяко жилище. Об-

ширни тераси създават 

плавен преход от вътреш-

ното към външното прос-

транство.
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Place de Brouckère, разполо-

жен в централния „Пентагон“ 

на Брюксел, някога е бил нато-

варена пешеходна зона. Загу-

бил е популярност в средата 

на XX век, когато стартира 

мащабно строителство и се 

отдава предимство на авто-

мобилите. „Брюкселизацията“ 

на града, както е бил известен 

този строителен бум, довела 

до изпразването на градското 

ядро от жилищни сгради. Много 

живеещи в центъра потърсили 

спокойствие в крайните квар-

тали.

Проектът Brouck’R е част 

от настоящите усилия да се 

оживи районът. Той ще обедини 

жилищни и офис помещения в 

една главна сграда с изглед към 

грандиозния площад. Дизайнът 

балансира между „Бел епок“ ар-

хитектурното наследство и мо-

дерния подход към стил и мащаб. 

Проектът включва 311 нови жи-

лища, разделени между типични 

апартаменти и помещения за 

студентско настаняване. Дво-

рът в центъра на сградата ще 

бъде цветен оазис с градини на 

нивото на земята и озеленени 

стени по южната и западната 

вътрешна фасада. Офисите и 

търговските обекти, които 

съставят почти една четвърт 

от зданието, ще бъдат ситу-

ирани на приземния етаж. „Ця-

лата концепция на Brouck’R е 

да  възстанови оригиналната 

енергия, да върне „загубеното 

в превода” през годините. Ние 

виждаме това не толкова като 

ново развитие, колкото като 

възраждане на вълнуващо заб-

равено наследство“, споделят 

авторите на проекта.

Всяка от четирите страни 

на зданието е изправена пред 

различна градска среда. Прочу-

тата фасадна линия от XIX век 

с лице към площада ще остане. 

Останалите три ще изглеждат 

непрекъснати, разделени на мо-

дули, които се променят на все-

ки 18 - 20 метра – подход, който 

свързва дизайна с темпото на 

ходене, а не със скоростта на 

движение на автомобилите.

Очаква се строителството 

на Brouck’R да започне в среда-

та на 2021 г. и да приключи през 

2024 г.

OMA, в колаборация с 

Jaspers-Eyers Architects, 

спечели конкурс за про-

ектиране на централа 

на Националната же-

лезопътна компания на 

Белгия (SNCB) в Брюк-

сел. „Предната фасада 

на сградата е геоложка 

импресия в мащаб със 

своя скален вид и не-

фритени отвори“, спо-

деля Рейниер де Грааф, 

партньор в OMA.

Н о в а т а  с г р а д а 

включва  конферент-

ни зали, тренировъчен 

център, фитнес, рес-

торант и зелени гра-

дини на покривите. С 

обща площ от 75 000 

кв. м проектът обеди-

нява всички отдели на 

компанията под един 

покрив, създавайки ра-

ботно пространство за 

4000 служители. С висо-

чина 11 етажа, дължина 

236 м и лице към желе-

зопътните линии тя до-

пълва ансамбъл от три 

монументални здания, 

построени през 1958 г. 

на железопътната гара 

„Брюксел-юг“ по Fonsny 

Avenue. Съчетаването 

им с новата централа 

е израз на двойстве-

ния характер на града 

– белгийския Брюксел с 

ранния си и често смел 

израз на модерна архи-

тектура и европейския, 

за който европейската 

железопътна линия и 

гарата „Брюксел-юг“ са 

символи на обединена 

Европа. „Новата сграда 

няма гръб в конвенцио-

налния смисъл. Центра-

лата на SNCB е изцяло 

фронтална – две лица, 

два аспекта.  Удобна 

аналогия на съвремен-

ния Брюксел с двуликия 

римски бог Янус. Проек-

тът има за цел да съз-

даде повишен контраст 

между старото и ново-

то. Предлага разшире-

ние на оригиналния ан-

самбъл“, добавя Рейниер 

де Грааф.

Организаторите на архите-

ктурното биенале във Венеция 

официално обявиха отлагане на 

събитието поради разпростра-

нението на коронавируса в Се-

верна Италия. Откриването на 

изложбата беше планирано за 23 

май и трябваше да продължи до 29 

ноември 2020 г. Сега тя трябва да 

се свие в три месеца между 29 ав-

густ и 29 ноември. Тема на биена-

лето е „Как ще живеем заедно?“.

Това не е единственото све-

товно изложение с променени 

дати в резултат на КОВИД-19. 

Salone del Mobile в Милано, 

Light+Building във Франкфурт, Art 

Basel Hong Kong в Хонконг и много 

други в Китай бяха спрени за по-

късно още през февруари, а има и 

такива, които са директно анули-

рани.

„Архитектурното биенале във 

Венеция събира архитекти и орга-

низации от повече от 60 държави 

от всички континенти. Кратко-

срочното отлагане може да бъде 

неефективно, като се има пред-

вид сложността на организация-

та, броят и значението на учас-

тниците и вероятната липса на 

много от тях. Не искаме да пра-

вим непълно изложение и затова 

решихме да го преместим доста 

напред във времето. 2 септември 

е датата на откриване на 77-ия 

Международен филмов фестивал 

във Венеция (до 12 септември) и 

съчетаването на двете истори-

чески събития ще повиши култур-

ния интерес и международната 

привлекателност на града“, спо-

делят организаторите.

Реконструкцията на ключова сграда ще добави 48 000 кв. м търговски, 
жилищни, хотелски и зелени площи в столицата на Белгия
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Превод Радостина Иванова

Telephone line will be opened 

The Finance Minister 

Vladislav Goranov has an-

nounced his engagement to 

open, within the MoF, a tel-

ephone line for the business, 

in relation to issues with not 

paid off expenditures due 

by the state as a payer or 

contracting authority. This 

had been made clear dur-

ing a joint press-conference 

in the Council of Ministers, 

together with the Minister of 

Economy Emil Karanikolov, 

following a meeting with the 

social partners – employers' 

organizations and the trade 

unions, which was intended 

to present the government 

measures for support of 

business in the situation of 

restrictions, caused by the 

imposed emergency situa-

tion in the country because 

of the coronavirus. Eng. Iliyan 

Terziev, Chairman of the MB 

of Bulgarian Construction 

Chamber, also a member of 

the BD of the Confederation 

of Employers and Industrial-

ists in Bulgaria, took part in 

the meeting as well.

„We will suggest busi-

ness two mechanisms - for 

supporting the employment 

and for ensuring buffers for 

the commercial companies, 

experiencing difficulties to 

serve their credits”, stated 

Goranov. „For the purpose 

of implementing the  employ-

ment supporting  measure 

we will suggest amendment 

to the Social Security Code 

and will elaborate a mecha-

nism for the legal entities, 

that face the necessity to 

dismiss certain employees, 

to take the chance for an-

other 3 months to keep them 

employed, as this measure 

is for three months. They will 

be enabled to receive state 

support amounting to 60% of 

remuneration that had been 

paid up to now to the par-

ticular employee. The pro-

cedure will involve submitting 

application in the offices of 

the employment agency, con-

taining information about the 

number and specific data 

about the persons for which 

this support is required, this 

information will be then trans-

ferred back to the legal enti-

ties and they will have to fill 

in 100% of the data and to 

re-confirm their commitment 

not to terminate the labour 

contracts of their employ-

ees”, explained the Minister 

of Finance. 

As a second measure, 

related to the tools for sup-

port of financial and credit 

system, so that it acts as a 

partner of business,

Vladislav Goranov point-

ed out that his suggestion to 

the government will be to in-

crease up to BGN 500 Million 

the capital of the Bulgarian 

Development Bank.

The construction of the 

water-conduit from the village 

of Malo Buchino to the town 

of Pernik is already complet-

ed. Currently the water-main 

is passing tests, following 

which will be made disinfec-

tion and then will start the 

supply of water through it. 

This was announced by the 

Mayor of Pernik Stanislav 

Vladimirov. The length of the 

water-conduit is 13,5 km, the 

main contractor is the state 

company „Montazhi“ EAD.

„We are about the end 

of this several months long 

huge trial. The nature con-

ditions are favorable to us. 

That is why the hours when 

people of Pernik have water 

will be prolonged“, stated 

Vladimirov and added that 

the new facility allows, stage 

by stage, the water regime to 

be made lighter. It became 

clear from his words that the 

level of the „Studena“ dam 

has already reached over 8 

Million cubic meters.

The Bulgarian Construc-

tion Chamber took part in 

coping the water crisis in 

Pernik by provision of expert 

assistance and support. The 

state company „Montazhi“ 

EAD determined 4 sites – 2 

connections to the  water-

conduit , a pumping station 

and a reservoir, which have 

been gratuitously realised 

by companies – members of 

BCC.

„Gratitude to the com-

panies from BCC, for their 

involvement and excellent 

execution of work within 

deadlines, thus for another 

time proving the profession-

alism of Bulgarian builder, 

and to the Chamber - for 

acting as socially responsi-

ble organisation. I am glad 

that we have helped the 

citizens of Pernik and the 

country in such hard situa-

tion”, stated the Chairman of 

the MB of BCC Eng. Iliyan 

Terziev before the „Stroitel” 

Newspaper.

BCC took part by providing expert 
assistance and support in coping with 
the water crisis in the city

At a meeting between 

the nationally represented 

employers’ organisations 

in Bulgaria and the Presi-

dent Rumen Radev, emer-

gency economic measures 

were discussed in relation 

to the complicated situation 

caused by the coronavirus 

and its impact on the busi-

ness. The representatives of 

the Confederation of Employ-

ers and Industrialists in Bul-

garia (KRIB) were Eng. Iliyan 

Terziev, Chairman of the 

MB of Bulgarian Construc-

tion Chamber and member 

of the Board of Directors of 

the Confederation, as well as 

Rumyana Georgieva, Parlia-

mentary Secretary and Head 

of KRIB's „Industrial relations” 

Department. The meeting 

was attended also by Rados-

vet Radev, President of the 

Bulgarian Industrial Associa-

tion (BIA), Tsvetan Simeonov, 

President of the Bulgarian 

Chamber of Commerce and 

Industry (BCCI), Vasil Velev, 

President of the Bulgarian 

Industrial Capital Association 

(BICA), as well as the Deputy 

Chairmen – of BICA  Kancho 

Stoychev and of BIA – Stan-

islav Popdonchev.

„The head of the state 

said: „Complex of measures 

will be needed to support 

the  Bulgarian economy's 

health and its capacity for 

living after the coronavirus“. 

President Radev pointed out 

that together with the already 

imposed restrictive meas-

ures, is necessary to under-

take measures to support the 

business, the most affected 

Bulgarian citizens and those 

currently losing their jobs and 

means of living.

The state should pay off 

the delayed payments, due 

under public procurements. 

According to Bulgarian Indus-

trial Association this is one of 

the measures for business to 

became stable in the condi-

tions  of the crisis, caused by 

the coronavirus. 

„We are not aware now 

about the degree of the im-

pact on the particular eco-

nomic sectors. Some work 

normally, others has stopped 

working, yet others are devel-

oping – like food delivery in-

dustry. The state is known as 

the most reliable payer and 

Eng. Tsvetan Bozhinov, Deputy Mayor of Sofia Municipality for Public Works: 

Eng. Bozhilov, first of 

all, please accept the con-

gratulations from the team 

of „Stroitel“ Newspaper 

for your appointment as a 

Deputy Mayor of the Sofia 

Municipality (SM) in charge 

of the Public Works. The 

first 100 days as head of 

these activities for you have 

already passed. What were 

your main tasks and what 

were the issues you faced 

during this period?

There is some pressure 

every t ime when a team 

meets a new superior. That is 

why among my priority tasks 

was to calm the staff and at 

the same time to ensure suc-

cession. There were many 

launched projects, which, re-

spectively I have assumed as 

priorities for myself, in order 

to ensure their completion will 

happen in due time, of good 

quality and within the fore-

seen budget. 

Some of the more im-

portant projects I have taken 

over, are the renewal of the 

Sofia central city part – Zone 

2 and Zone 4. Activities under 

these projects will be resumed 

with the beginning of the ac-

tive construction season. 

Another construction site 

is the Petar Dertliev Blvd  by-

pass connection, in Lyulin 

residential quarter, towards 

the Sofia Ring Road (SRR). 

Among the significant projects 

is also the third phase of the 

Montevideo Blvd reconstruc-

tion in the Ovcha kupel resi-

dential quarter.

What are the other goals 

you have set?

The main my priority is 

related to continuation of our 

city's development activities. 

Within the recent years Sofia 

has become an extremely 

modern place,  comparable 

to any of the rest European 

capitals. This fact is largely 

due to the work done by my 

predecessors and in particu-

lar – the Mayor of Sofia Yor-

danka Fandakova. 

I will spare no efforts so 

to continue the development 

of Sofia.

Where you see the op-

portunities for cooperation 

with the Regional office of 

BCC in Sofia?

The expert potential of 

Bulgarian Construction Cham-

ber is well proved. There are 

many areas, for sure, where 

we could cooperate with BCC 

and the RO- Sofia. We have 

already had a meeting with 

the BCC's management and 

the Regional representation. 

They have presented to us 

their problems and tasks, and 

we are, respectively, taking 

actions towards common co-

operation.

The business insists the amounts due under the various operational programmes and public procurements 
to be paid in prompt time now it has to demonstrate its 

fairness by paying off all the 

due amounts under the vari-

ous operational programmes 

and public procurements“, 

said Radosvet Radev. He 

added that public procure-

ment limits have to be recon-

sidered, because this would 

ensure work for smaller com-

panies.

„It is important what Bul-

garia will look like after the 

coronavirus. It would be good 

to extend the deadlines for 

payments and those related 

to tax declarations, as well as 

to pay attention to the banks 

on decreasing the levels of 

strictness. In construction 

business  work from home 

is not applicable, but we will 

survive, as we have been do-

ing even in severer crises“, 

commented Eng. Iliyan Ter-

ziev.
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В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ ОБЩИНИ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Инж. Стефан Стоев, 
председател на  

ОП на КСБ – Благоевград

Община Родопи – 
добра и за бизнеса, 
и за хората

Проф. д-р инж. икон. Красимир 
Кръстанов, декан на факултет „Техника 

и строителни технологии в транспорта“ 

във ВТУ „Тодор Каблешков“

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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Инж. Борис Недялков

Висша лига и Първа 

дивизия

След 3-месечно прекъс-

ване, заредени с ентусиа-

зъм и нови сили и готови 

за покоряване на нови вър-

хове, отборите от Българ-

ска строителна футболна 

лига (БСФЛ) подновиха 

борбата за разпределение 

на отличията във Висша 

лига и Първа дивизия. Как-

то винаги любезен дома-

кин е „Спортна зона“ и за 

поредна година наш ме-

диен партньор е вестник 

„Строител“.

Висша лига

Във Висша лига се кла-

сираха отборите, заели 

позициите до 10-о място в 

първа фаза на БСФЛ. Тази 

година борбата ще бъде 

безмилостна, като след 4 

месеца ще разберем дали 

действащият шампион 

„Марибор строй“ ще съу-

мее да защити титлата 

си от предишния сезон, 

или ще има нов владетел 

на шампионата.

 Още в първия кръг „Ма-

рибор“ претърпя неочаква-

на загуба от „Джи Пи Груп“ 

след голово зрелище с ре-

зултат 7:5, като главни 

виновници за поражението 

бяха Димитър Петков с 4 

гола, Александър Николов, 

Ивайло Йовов и Добромир 

Иванов, реализирали по 

едно попадение за победи-

телите. За шампионите 

точни бяха Борислав Бе-

широв с хеттрик и Нико-

лай Зайков с два удара във 

вратата.

Водени от своя капи-

тан Георги Боянин, селек-

цията на „Хоум Комфорт 

Бг“ записа със златни бук-

ви името си в историята 

на БСФЛ като единстве-

ния тим до момента без 

загубена точка от първа 

фаза, с което се превър-

на в главен претендент 

да седне на трона на 

„Марибор строй“. В мача 

от първия кръг от Висша 

лига те затвърдиха по-

стигнатото до момента, 

като надиграха „Монтаж 

Строителни Конструкции“ 

с 8:1, като в звезда на сре-

щата се превърна Стефан 

Терзиев с 4 попадения. Ос-

таналите голове за по-

бедителите реализираха 

Георги Боянин, Ивайло Боя-

нин, Димитър Семерджиев 

и Иван Гушков. Почетното 

попадение за „монтажни-

ците“ реализира Калоян 

Лазаров.

Репрезентацията на 

„Бигла 3“ се превърна в 

препъникамък в този кръг 

за двукратните шампи-

они от „Инфра Холдинг“ 

след зрелищно 4:4 след 

хеттрик на Димитър Ди-

митров и един гол на Иво 

Велчев за „холдинга“ и по 

едно попадение на Николай 

Стоилков, Тодор Борисов, 

Йордан Терзиев и Ивайло 

Петков за „лястовичкте“.

Вторите в класира-

нето от есента „Кам-

мартон България“ имаха 

трудната задача да се 

изправят срещу „Пайп 

Систем“ и с голяма доза 

късмет и добри изяви на 

своя страж Янко Кадий-

ски успяха да надделеят с 

минималното 2:1 след де-

бютен гол на Орхан Бару-

тев и красиво изпълнение 

на Кристиан Кирилов. За 

„пайпа“ отбеляза Петър 

Попстоянов.

В последния мач от Ви-

сша лига момчетата от 

„Бокал“ в поредна среща 

проявиха характер и на-

правиха нов обрат в резул-

тата от 0:1 до 3:1 срещу 

„Щрабаг“ благодарение на 

головете на Владимир Ва-

силев, Красимир Кирилов и 

Генади Цоков, като преди 

тях за загубилите тази 

среща се беше разписал 

Волен Киров.

Първа дивизия

Този сезон към голямо-

то семейство на БСФЛ 

дебют в лигата записа се-

лекцията на „Хидрострой“ 

и след половингодишно 

прекъсване се завърнаха 

момчетата на „Ромстал“, 

с което се оформи дивизия 

от 10 отбора.

Жребият към дебю-

тантите от „Хидрострой“ 

не беше благосклонен и 

трябваше да се изправят 

срещу „Главболгарстрой“. 

Момчетата от ГБС вла-

дееха мача през цялото 

време и категорично се 

наложиха с 5:2, като за 

победителите точни бяха 

Никола Стоилков на чети-

ри пъти и Борислав Фили-

пов – голове, които бяха 

дебютни за двамата иг-

рачи. За загубилите този 

мач се разписаха Методи 

Лазаров и Мариян Тончев.

Ветераните от „Стро-

ителния техникум“ започ-

наха по прекрасен начин 

участието си в Първа 

дивизия, след като стар-

тираха с категоричното 

5:0 над „канарчетата“ от 

„Теразид“ след попадения 

на Петър Ванков и Сти-

лян Йоцов по два пъти в 

противниковата врата и 

веднъж на Емил Найденов.
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Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.

За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.

За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.

За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

Тираж над 2500 бр. – 0,30 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 125 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка 

на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка 

на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и 

тиражиране – 1000 лв. 

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

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


