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Готова е актуализацията на     
бюджета на София за 2020 г. 

Страната Ви влиза в кризата в стабилно 
макроикономическо състояние вследствие на 
управлението през последните няколко години
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Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Росица Георгиева

„Работи се по всички за-

почнати инфраструктурни 

обекти в страната и продъл-

жава стартирането на нови 

участъци. Всички структури 

на Министерството на реги-

оналното развитие и благоу-

стройството са мобилизира-

ни максимално, за да запазим 

темповете на строителство 

както досега.“ Това съобщи 

министърът на регионалното 

развитие и благоустройство-

то Петя Аврамова, след като 

с инж. Иван Досев, член на УС 

на Агенция „Пътна инфраструк-

тура“, кмета на Столичната 

община Йорданка Фандъкова и 

зам.-кмета по направление „Об-

ществено строителство” инж. 

Цветан Божинов инспектираха 

напредъка по разширението на 

Софийския околовръстен път 

(СОП) между бул. „Цариградско 

шосе” и жк „Младост”. 

„В този кризисен период 

трябва да осигурим работа 

на строителния бранш макси-

мално, така че да бъдат за-

ети повече хора в него“, заяви 

Аврамова. Тя добави, че въпреки 

извънредното положение МРРБ 

продължава да издава разре-

шения за строеж, като от 13 

март са издадени 9. От думите 

й стана ясно още, че е изпра-

тила писмо на Националното 

сдружение на общините в Ре-

публика България с указания да 

не се прекъсват дейностите 

по инвестиционно проектира-

не, одобряване и издаване на 

разрешения за строеж. 

Брой 18, година XII, 1 май 2020
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Георги Терзийски – председател на УС на АПИ

Инж. Георги Ганджов – член на УС на КСБ и на Комисия-

та по професионална етика към КСБ

Инж. Георги Изворов – член на УС на КСБ

Доц. д-р инж. Георги Линков – председател на Комиси-

ята за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Георги Младенов, член на КС на КСБ

Инж. Георги Емилов – председател на секция „Енергий-

на инфраструктура“ към КСБ и член на КВПП на ЦПРС

Доц. д-р инж. Георги Годинячки – член на КВПП на ЦПРС

Георги Георгиев – председател на ОП на КСБ – Ловеч

Георги Стоянов – председател на ОП на КСБ – Сливен

Георги Грънчаров – ръководител на звено „Регистър“ 

към КСБ

30 април

Владислав Горанов, министър на финансите

Емил Христов

Председателят на Бъл-

гарската асоциация по во-

дите инж. Иван Иванов е 

избран за председател на 

Управителния съвет (УС) 

на „Български ВиК холдинг“ 

ЕАД, съобщиха от пресцен-

търа на Министерството 

на регионалното разви-

тие и благоустройството 

(МРРБ). Другите двама 

членове на УС са доско-

рошният директор на ВиК 

– Шумен, Илиян Илиев и Вен-

цислав Тодоров, бивш ръко-

водител на район Самоков 

на ВиК - София. Илиян Или-

ев е определен да ръководи 

оперативно новата струк-

тура. 

Председател на Надзор-

ния съвет е проф. Николай 

Лисев – ръководител на 

катедра „Хидравлика и хи-

дрология“ и преподавател 

в Университета по архи-

тектура, строителство и 

геодезия (УАСГ). В състава 

на съвета влизат двама 

представители на МРРБ – 

Юра Йорданова - Витанова, 

която ще бъде зам.-предсе-

дател, и Атанас Бояджиев. 

Членове на Надзорния съ-

вет ще бъдат също Галин 

Желев от Министерство-

то на финансите и проф. 

Румен Арсов – преподава-

тел в катедра „Водоснабдя-

ване и канализация“ на УАСГ 

и член на редица професио-

нални организации.

Предстои вписване на 

холдинга в Търговския ре-

гистър към Агенцията по 

вписванията. 

От МРРБ припомниха, 

че решението за създа-

ването на „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД беше взето 

от Министерския съвет 

на 16 януари 2020 г. Друже-

ството е със 100 % държав-

но участие и с принципал 

министъра на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството. Уставният 

му капитал е в размер на 

1 млрд. лв.

„Създаването на новата 

структура е от ключово 

значение за развитието на 

ВиК отрасъла. С холдинга 

ще се подобри координаци-

ята и контролът в управле-

нието на ВиК дружествата. 

Холдингът няма да възлага 

процедури по обществени 

поръчки, финансирани по 

„ОПОС 2014 - 2020“. ВиК 

дружествата остават са-

мостоятелни юридически 

лица, бенефициенти са по 

оперативната програма“, 

посочват още от МРРБ.

Емил Христов

Изп. директор на 

Камарата на стро-

ителите в България 

Валентин Николов взе 

участие във видео 

конферентна среща 

на изпълнителните 

директори на органи-

зациите, членуващи в 

Европейската феде-

рация на строителна-

та индустрия (FIEC). 

В нея се включиха 

над 20 оперативни 

ръководители, които 

обсъдиха предприети-

те национални мерки за-

ради икономическата и 

здравна криза, причинена 

от коронавируса. Акцен-

тът беше поставен на 

въздействието на панде-

мичната обстанов-

ка върху строител-

ната индустрия. 

Разисквани бяха и 

възможностите за 

бързото възстано-

вяване на бранша 

след овладяването 

на COVID-19. 

Сред точките 

в дневния ред на 

заседанието беше 

и подготовката на 

Общото събрание 

на FIEC, което ще 

се проведе през 

май. 

Повече по тема-

та четете в следващия 

брой на в. „Строител“.

Снимка авторът
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Амбиция на правителството е тази година да 
стартира работа по всички лотове на аутобана

Емил Христов

„Извънредното поло-

жение не се отразява на 

строителството на ав-

томагистрала „Хемус“, 

изключително съм дово-

лен. След години хората 

няма да помнят какъв 

огромен труд е извършен 

тук. Само за месеци от 

кал и скали се прави мно-

голентов път“. Това каза 

премиерът Бойко Борисов 

при инспекция на отсеч-

ката Белокопитово - Бу-

ховци. Заедно с него беше 

и зам.-министърът на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството Ни-

колай Нанков. 

Участъкът се изпъл-

н я  в а  о т  ко н с о р ц и у м 

ДЗЗД „Xeмyc 16320“,  в 

който участват „Инфpa 

Eкcпepт“ EOOД, „Път ин-

жe нe pинг cтpoй-T“ EAД, 

„Aвтoмaгиcтpaли - Чepнo 

Mope“ AД и „Tpaнc кoн-

cyлт-22“ OOД.  В средата 

на април Агенция „Пътна 

инфраструктура“ е напра-

вила поредното междин-

но плащане в размер на 

19 006 099, 97 лв., а обща-

та стойност на участъка 

е 143 742 000 лв. с ДДС.  

Премиерът гарантира, че 

няма да има и забавяния 

на преводите към фирми-

те с думите: „Точно об-

ратното. Даже плащаме 

повече, за да се действа 

интензивно, защото това 

са работни места, които 

хранят цели семейства. И 

оборотите вървят. Ма-

шините са на лизинг“. 

Той  ка за  също,  че 

строителството засе-

га е един от секторите, 

на които кризата не е 

повли яла,  като уточ-

ни, че говори не само за 

големите  инфраструк-

турни проекти. „Нався-

къде изпълнителите са 

изключително активни, 

включително по двата 

газопровода: „Балкански 

поток“ и интерконекто-

ра с Гърция. Също и на 

магистралите „Струма“ 

и „Европа“, и на Южната 

дъга, и на „Хемус“ от две-

те страни. Много усиле-

но отчуждаваме и проек-

тираме до Търново, след 

Търговище. Българските 

инженери, шофьори, баге-

ристи се справят чудес-

но. Те са на обектите и 

събота, и неделя, за да 

можем да вкарваме всич-

ко, което е в оборотите 

на държавата“, посочи 

още министър-предсе-

дателят, като отбеляза, 

че е от голямо значение 

и това да не спират и ар-

хеолозите по АМ „Хемус“, 

така че да не се бави из-

граждането на аутобана. 

От думите му стана ясно 

още, че правителството 

има амбицията тази го-

дина да стартира работа 

по всички лотове. 

Предвидено е по тра-

сето на магистралата 

да бъдат изградени седем 

виадукта, един мост, 10 

селскостопански подле-

за, връзки с пътен възел 

„Белокопитово“, както 

и пътен възел „Буховци“ 

при пресичането на ма-

гистралата с пътя между 

селата Мировец и Бухов-

ци. Прогнозите са учас-

тъкът да бъде завършен 

предсрочно и магистрала-

та до Варна да порасне с 

още над 16 км.

Премиерът коментира 

и възможността да бъде 

отменено по-рано извън-

редното положение. Той 

добави, че очаква анали-

зите да покажат дали и 

по какъв начин могат да 

бъдат облекчени някои 

от мерките, така че рис-

ковете да са минимални и 

да не се допуска струпва-

не на хора. 
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Министър Николина Ангелкова: 

Ñòðîèòåë петък, 1 май 2020

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

Страницата подготви 
Емил Христов

От 617 договора, които 

се изпълняват с финансира-

не по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 

2020“, са спрени 50, като 36 

от тях заради извънредното 

положение в страната. Това 

е заявила зам.-министърът 

на регионалното развитие и 

благоустройство и ръководи-

тел на Управляващия орган на 

„ОПРР 2014 – 2020“  Деница 

Николова, съобщиха от прес-

центъра на ведомството. 

От информацията ста-

ва ясно,  че временното 

стопиране на проекти е по 

обективни причини - невъз-

можност на фирмите изпъл-

нители  да внесат материали 

от чужбина или да осигурят 

стриктни мерки за защита 

на работниците. Договорите 

са от всички сфери, към кои-

то е насочена оперативната 

програма. 

„Става дума за  прене-

брежително малък брой до-

говори на фона на общото 

изпълнение“, е коментирала 

Николова. „Ако в началото 

бяхме взели решение админи-

стративно да спрем  проек-

тите заради извънредното 

положение,  щяхме да  получим 

много негативни ефекти от 

липса на работа за строи-

телния сектор и всички съ-

пътстващи дейности. Зато-

ва направихме разумна крачка 

и дадохме възможност да се 

спрат само договорите, кои-

то не могат да се изпълнят 

по обективни причини. Про-

грамата не бива да спира, 

защото това крие риск  и от 

неизпълнение в края на про-

грамния период“, е изтъкнала 

още Деница Николова.

По думите й от осигуре-

ните по „ОПРР 2014 – 2020“ 

40 млн. лв. за Министер-

ството на здравеопазването 

авансово вече са преведени 

14 млн.лв., като с тези сред-

ства ще се купят 317 респи-

раторни апарата за държав-

ните болници с инфекциозни 

отделения. Над 8 млн. лв. ще 

отидат  за защитни облекла, 

маски, очила, ръкавици и за 20 

000 литра дезинфектанти. 

Ще бъдат закупени и над 70 

000 PSR теста и 18 000 бързи 

теста. 

Зам.-министър Николова 

е припомнила, че в рамките 

на оперативната програма 

са отделени и над 164 млн. 

лв. за реформа на Спешната 

помощ. С тях ще се ремон-

тират и преоборудват със 

съвременна техника всички 

спешни центрове в страна-

та, както и 34 спешни отде-

ления в държавните област-

ни болници, включително ще 

се изградят и нови лаборато-

рии до 2023 г.

Тя е отбелязала още, че 

въпреки извънредното поло-

жение в страната Управля-

ващият орган на „ОПРР 2014 

– 2020“ работи активно. Вече 

са отворени 100% от ресурса 

на програмата, който е над 

3 млрд. лв. Към момента са 

договорени 90% от него, или 

около 2,8 млрд. лв., а над 200 

договора със стотици проек-

ти са напълно завършени.

„За кратко време пре-

структурирахме админи-

страцията и тя вече дейст-

ва изцяло електронно, а така 

работим три пъти по-бързо, 

защото приемаме по ин-

тернет всички документи 

по подаване и отчитане на 

проектите и спестяваме 

хартията. Всички публични 

събития са онлайн,  нямаме 

никакво забавяне“, е завър-

шила Деница Николова.

Европейската комисия получи 

първото предварително заявление 

за финансова подкрепа от Фонд „Со-

лидарност“ на ЕС за борбата с епи-

демията от коронавирус и нейните 

последици. От пресцентъра на ЕК 

съобщиха, че то е от Италия, като 

през следващите седмици държавата 

трябва да представи допълнителни 

подробности. 

От 1 април 2020 г. след предложе-

нието на Комисията относно Инвес-

тиционната инициатива в отговор 

на COVID-19 страните от ЕС могат 

да кандидатстват за подкрепа от 

Фонд „Солидарност“ за спешни дейст-

вия от здравен характер. „Благодаре-

ние на разширения си обхват, който 

вече включва и извънредни ситуации 

в областта на общественото здраве, 

фондът е част от инструментите, 

въведени бързо от ЕК с цел облекча-

ване на тежестта върху бюджетите 

на държавите членки - като конкрет-

на проява на европейска солидарност 

в тези трудни времена“, подчертава 

комисарят по въпросите на сближа-

ването и реформите Елиза Ферейра.

ЕК ще събира заявления до 24 

юни 2020 г., след което ще направи 

оценка на тях в пакет, за да се га-

рантира справедливо третиране на 

всички случаи. На следващ етап ЕК 

ще внесе предложение за финансова 

помощ пред Европейския парламент 

и Съвета.

Повече за идеите за рестартира-

не на италианската икономика след 

пандемията COVID 19, четете на 

стр. 12.

Мирослав Еленков

„Обсъждаме създа-

ването на Европейски 

компенсационен фонд 

при пътуванията, който 

ще осигури ликвидност 

на туроператорите и 

защита на потребите-

лите.“ Това съобщи ми-

нистърът на туризма 

Николина Ангелкова на 

брифинг в МС.

Тя обясни, че на видео 

конферентна среща на 

министрите на туризма 

всеки един от тях е на-

стоял секторът да има 

своето ключово място 

във възстановителен 

план на ЕК от насто-

ящата криза. „Поиска-

хме 20% от средствата 

да са целево насочени 

към туризма“, каза още 

Ангелкова.

Предложението е 

средствата да се раз-

пределят на принципа на 

солидарността и да има 

грантови схеми. Нико-

лина Ангелкова уточни, 

че допреди пандемията 

браншът не е можел да 

ползва директно гран-

тове.

„Поискахме и да има 

единни правила за пое-

тапното отваряне на 

границите на ЕС“, посо-

чи още тя.

„Туризмът формира 

12% от БВП в страната 

и 11% от заетостта. Го-

лям е броят на предпри-

ятията, ангажирани в 

сектора. Всяко е важно, 

за да промотираме Бъл-

гария като туристиче-

ска дестинация”, добави 

министър Ангелкова.



5ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

Петя Аврамова, министър на регионалното 
развитие и благоустройството:
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Министър Петя Авра-

мова обясни, че МРРБ е 

получило над 100 парцела, 

дарени от Столичната 

община, по протежението 

на СОП в отсечката от 

бул. „Цариградско шосе” до 

жк „Младост” и обектът 

е теренно осигурен. Той е 

с дължина над 6 км, като 

началото му е при пътния 

възел с АМ „Тракия”. Стой-

ността на инвестицията 

е малко над 142 млн. лв. 

Проектът предвижда съ-

ществуващият двулен-

тов път да бъде разширен 

в 6-лентов и да стане с по 

три платна в посока със 

средна разделителна иви-

ца. Ще има разделителни 

ивици между локалите и 

директното трасе, 2 ло-

кални платна и тротоари. 

Ще се изградят и чети-

ри пътни възела – „Стар 

Лозенски път“, „Патри-

арх Герман“, „Самоковско 

шосе“, „Младост“, както 

и три пешеходни надлеза, 

два моста и по-голямо съ-

оръжение над воден обект. 

Изпълнител е „ГБС – Ин-

фраструктурно строител-

ство“ АД, а срокът за реа-

лизация е до края на 2021 г. 

„Това е най-натовареният 

второкласен път в Бълга-

рия, като трафикът е от 

22 хил. до 26 хил. превозни 

средства на ден”, подчер-

та Аврамова.

Кметът Йорданка Фан-

дъкова изтъкна, че СОП е 

стратегически обект 

за Столичната община. 

„По последния участък на 

Софийския околовръстен 

път - от кв. „Бъкстон” до 

„Люлин”, се извършват 

процедури по регулация от 

главния архитект Здравко 

Здравков. Ще предадем го-

товите проекти на МРРБ 

и на Агенция „Пътна инфра-

структура”, заяви още тя.

С
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Страницата
подготви
Росица Георгиева

12 големи инфраструк-

турни проекта ще се из-

пълняват в София през 

лятото, съобщи кметът 

Йорданка Фандъкова пред 

журналисти.  Тя припомни, 

че вече се работи по бул. 

„Искърско шосе“, като се 

очаква до средата на май 

обектът да е приключен. 

Започнато е и изграждане-

то на колектора за ул. „Сре-

бърна“, в ход е и ремонтът 

на третия участък от бул. 

„България“, където затво-

рено за движение е плат-

ното от бул. „Гоце Делчев“ 

до бул. „Тодор Каблешков“ в 

посока изход от града. 

Предстои старт на 

дейностите по бул. „Асен 

Йорданов“, по бул. „Шип-

ченски проход“, по раз-

ширението на бул. „Тодор 

Каблешков”.  „Последният 

е свързан с участък от въ-

трешния градски ринг, кой-

то заедно с Околовръстно-

то шосе е стратегически 

за облекчаване на трафика 

в града. Също така и бу-

левард „Филип Кутев“. Там 

трябва да приключат про-

цедурите за отчуждаване 

на още пет имота, като 

имаме избран изпълнител 

и готовност да започнем“, 

обясни Фандъкова. 

Строителни бригади 

през лятото ще има и на 

бул. „Петър Дертлиев“ в жк 

„Люлин“ и ул. „Монтевидео“ 

при станцията на метрото 

в жк „Овча купел“. Ремонти 

ще се правят и по ул. „Ни-

колай Хрелков“ в кв. „Горна 

баня“, също и в район „Овча 

купел“. „В същото време 

стартираме и обществе-

ните поръчки за Източна-

та тангента, улиците „Ку-

куш“, „Йосиф Щросмайер“ 

и „Първа българска армия“. 

Това са още четири обек-

та, по които евентуално 

ще започнем работа през 

тази година. 

Така че развитието на 

града трябва да продължа-

ва, но в същото време и да 

се съобразим със ситуаци-

ята“, допълни още кметът 

на СО. Фандъкова обяви, 

че заместник-кметът по 

екология на Столичната 

община Йоана Христова е 

подала молба за напускане 

по лични причини, а назна-

чение на длъжността ще 

има преди средата на май. 

 от стр. 1

Публикуваха подробния устройствен 

план за обособяването на зелена линия, 

свързваща жк „Слатина” с Ловния парк 

по бившето жп трасе до гара „Пионер”. 

Целта е да се обособи непрекъсната 

и отделена от трафика пешеходна и 

велосипедна връзка между жилищните 

територии и зелените площи. 

Документът предвижда да се из-

ползва  изграденият мост над бул. 

„Шипченски проход”, както и тунелът 

под бул. „Цариградско шосе”. Началото 

ще се постави с изгpaждaнeтo нa aлeя 

за колоездачи oт BTУ „Toдop Kaблeшкoв“ 

дo гapa „Пиoнep“. Нейната дължинa щe 

бъдe 31,52 км. Трасето щe пpeминaвa 

пpeз yлиците „Caмoкoв“ и „Tинтявa“, 

зaд зaлa „Apeнa Apмeeц” и ecтaкaдaтa 

нa бул. „Шипчeнcки пpoxoд”. Ще има 

вeлocипeдни вpъзки, които да осигу-

рят достъп до зaлaта, до бъдещата 

спирка на сoфийcкия мeтpoпoлитeн и 

до съоръженията за велосипедисти нa 

територията на пapк Бopиcoвa гpa-

динa. Работата ще бъде разделена 

на две - пъpвият участък зaпoчвa oт 

гapa „Пиoнep“ и е дo тyнeлa пoд бyл. 

„Цapигpaдcкo шoce“, a втopият -  дo 

дeйcтвaщa peгyлaция нa Изтoчнaта 

тaнгeнтa.

Предвижда се разширение на пър-

вата линия на столичното метро от 

станция „Бизнес парк” към бул. „Кли-

мент Охридски”. Това става ясно от 

доклад на главния архитект Здравко 

Здравков до Столичния общински съ-

вет, в който се предлага изменение на 

подробните устройствени планове за 

обезпечаване на трасето. Новото от-

клонение ще тръгва от станция „Биз-

нес парк”, ще преминава по протеже-

нието на Софийския околовръстен път 

в западна посока и ще достига до бул. 

„Климент Охридски”. Ще бъдат обосо-

бени две метростанции. На втората 

спирка ще има лифтова станция, буфе-

рен паркинг и нова автогара. Трасето 

ще бъде изграждано подземно по туне-

лен способ, без да се засягат поземлени 

имоти на повърхността.

Новото осветление вече е факт 

на територията на район „Витоша”. 

Съоръженията са  изпълнени по улица 

„Орешарска”  в кв. „Бояна”, по „Средо-

рек”  и  „695” в кв. „Княжево”, по „Казбек” 

в кв. „Павлово”, в кв. „Манастирски ли-

вади-Запад” по „Лъвски рид” и  „Боянски 

възход”, както и във в.з. „Симеоново - 

Драгалевци” по ул. „Захари Зограф”,  ул. 

„Зографи Молерови”. Пешеходна алея е 

направена между „Родопски извор” и „Бо-

гомил Райнов”.
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Запазваме всички планирани средства за метрото, транспортните връзки,        

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община по направление „Финанси         

Росица Георгиева

Г-н Барбалов, какви 

са данните за събирае-

мостта на местните да-

нъци и такси за първите 

месеци на 2020 г.? Какво 

намаление отчитате и в 

кои направления?

Статистиката за из-

пълнението на бюджета, 

с която разполагаме, е 

към 31 март. През тре-

тия месец на 2020 г. от-

читаме общо 30% спад на 

общинските приходи от 

данъци и такси в срав-

нение с март миналата 

година. Сега имаме с 18,9 

млн. лв. по-малко постъ-

пления. Това е нормално 

следствие на реакцията 

на хората след въвежда-

нето на извънредното по-

ложение. 

На годишна база при 

данъка за недвижимите 

имоти регистрираме на-

маление от 7,5 млн. лв. 

Такова е положението и 

за налога върху автомо-

билите, където приходи-

те на Столичната общи-

на (СО) са с 4,7 млн. лв. 

по-малко, отколкото през 

март м.г. При такса смет 

спадът е 14 млн. лв., а за 

таксите за предоставя-

не на технически услуги 

е 845 хил. лв. Платените 

налози за домашни кучета 

също са значително зани-

жени – едва 16 607 лв., при 

близо 41 хил. лв. през тре-

тия месец на 2019 г. 

Същото важи и  за 

таксите за детски гра-

дини, където са събрани 

с 413 843 лв. по-малко, 

както и за ползване на 

пазари и тротоари – по-

стъпленията са намалели 

с 44 415 лв. 

А какви са тенденци-

ите при строителни раз-

решителни, които са из-

дадени през първите три 

месеца на годината? 

Имаме ясно изразен 

спад в броя на издадените 

строителни разрешител-

ни в Столичната община. 

Ако направим сравнение 

между първите тримесе-

чия на 2019 г. и на 2020 г., 

приходите намаляват от 

2,8 млн. лв. на 2 млн. лв. 

При съпоставка само на 

март за тази и миналата 

година спадът е много по-

значителен – през 2019 г. 

приходите в това направ-

ление са 1,34 млн. лв., а 

сега са 0,39 млн. лв.

Как общината може 

да компенсира тези на-

малени приходи?

Прогнозите са, че спа-

дът ще продължи. Част 

от липсващите постъ-

пления очакваме да бъде 

компенсирана през вто-

рата половина на 2020 г., 

тъй като има разсрочване 

на вноските, но така или 

иначе данъците трябва 

да бъдат заплатени. Но 

средствата от таксите 

за детските градини, за 

издаване на строителни 

разрешителни например 

няма как да бъдат навак-

сани през настоящата 

година. Затова под ръко-

водството на кмета на 

София Йорданка Фандъ-

кова подготвихме пред-

ложение до Столичния 

общински съвет (СОС) 

за промяна в бюджета 

за 2020 г., който акту-

ализираме с 23,4 млн. лв. 

намаление на приходите. 

С 12,1 млн. лв. понижава-

ме данъчните приходи – 

с 8 млн. лв. от налога за 

възмездно придобиване 

на имущество, с 3,5 млн. 

лв. от данъка върху пре-

возните средства и 600 

хил. лв. спад на туристи-

ческия данък. 11,3 млн. лв. 

е намалението на при-

ходите от такси и дру-

ги, като най-съществен 

спад очакваме от такса-

та за детски градини и 

ясли – 3,9 млн. лв., а от 

такса смет - 2,6 млн. лв. 

по-малко. Понижаваме с 

1,4 млн. лв. приходите от 

налога за ползване на тро-

тоарно право и пазари, с 

1,4 млн. лв. – приходите 

от наеми и продажба на 

услуги и стоки и с 2 млн. 

лв. от таксите за техни-

чески услуги.

Със същия размер – 

23,4 млн. лв., намаляваме и 

разходите, за да изпълним 

законовото изискване за 

балансиран бюджет. По-

малко ще са средствата 

в инвестиционната про-

грама с 13,3 млн. лв. и с 

12,8 млн. лв. текущите 

разходи. Общото нама-

ление на капиталовата 

програма спрямо вече 

гласуваната е малко под 

3%. Това е консервативна 

прогноза на този етап от 

развитието на кризата.

Запазваме всички пла-

нирани средства за стра-

тегическите приоритети 

– метрото, транспорт-

ните връзки от вътреш-

ния ринг и връзките със 

Софийския околовръстен 

път, строителството 

на нови детски градини 

и ясли, средствата за 

почистване, инвестиции-

те в общински болници и 

ДКЦ, както и издръжката 

на социалните услуги.

Н а м а л я в а м е  с 

6,7 млн. лв. средствата 

за няколко инфраструк-

турни обекта, които още 

не са стартирали. Тази 

година ще завършим про-

ектирането на ул. „Чепин-

ско шосе“, на ул. „Николай 

Коперник“, ул. „Атанас 

Узунов“ и транспортния 

тунел на НДК, а строи-

телните дейности ще 

могат да започнат 2021 г. 

Редуцираме и средства 

за изграждане на локал-

ни платна на Северната 

скоростна тангента и 

на улици в м. Къро заради 

продължаващи процедури 

по отчуждаване.

Единственият инфра-

структурен обект, който 

изцяло спираме, е рехаби-

литацията на ул. „Народно 

хоро“ в район „Овча купел“. 

Понижаваме с 2,6 млн. 

лв. парите за нови обек-

ти за оползотворяване 

на отпадъци – запазваме 

финансирането само за 

проектиране на център за 

биомаса и завод за прера-

ботка на едрогабаритни 

отпадъци.

С 1,9 млн. лв. намалява-

ме средства за ремонт на 

градски градини и паркове. 

Реконструкциите на парка 

„Заимов“ и градината „Св. 

Георги“ остават за 2021 г. 

Реконструкцията на баня-

та в „Горна баня“, както и 

изграждането на дубльора 

на Ляв Владайски колектор 

също ще продължат през 

следваща година.В общинските болници са създадени отделения за лечение на пациенти с коронавирус

Снимки в. „Строител“ и СО



7ИНТЕРВЮпетък, 1 май 2020 Ñòðîèòåë

       строителството на детски градини

        и здравеопазване“: 

Отчитаме сериозен 

спад на приходите от 

градския транспорт. По 

предварителни оценки 

до средата на май ще са 

необходими 9,5 млн. лв., с 

които да осигурим функ-

ционирането му. На този 

етап ще покрием тези 

средства от заложените 

в бюджета 135,5 млн. лв.

Очакванията на екс-

пертите са кризата да 

се задълбочи и да има от-

ражение върху публичните 

финанси и през 2021 г. За-

това е важно да мислим за 

бюджет 2021 още отсега 

така, че да гарантираме, 

че развитието на София 

няма да се забави. В сре-

дата на годината ще на-

правим и нова оценка на 

бюджета за 2020 с готов-

ност да предложим втора 

актуализация.

Какви са разходите 

на СО, свързани с мер-

ките за ограничаване 

на разпространението 

на коронавируса - за де-

зинфекция на публични 

пространства, градски 

транспорт и т.н.?

Общината със собст-

вен ресурс  изпълнява 

всички вменени й отго-

ворности по отношение 

на дезинфекцията и за-

купуването на необходи-

мите защитни средства. 

Към края на април само за 

дезинфектанти, маски, 

ръкавици и др. сме дали 

близо 1 млн. лв. Отделно 

от това имаме и израз-

ходвани средства за са-

мото почистване и дезин-

фекциране на публичните 

пространства. Част от 

сумата е осигурена от 

предвидените пари за 

почистването на града. 

Зимата беше с по-малко 

снеговалежи и съответ-

но имаме спестени сред-

ства, които също насоч-

ват към тези дейности.

С колко ще бъдат уве-

личени парите за здраве-

опазване с оглед на това, 

че в общинските болни-

ци се разкриха отделения 

за лекуване на пациенти 

с коронавирус?

Към момента не сме 

направили подобна оценка. 

Държавата има специална 

програма за подпомагане 

на медиците, работещи 

на първа линия с болните 

от COVID-19.

Имаме затруднения в 

здравните заведения за 

доболнично лечение, къ-

дето се отчита значите-

лен спад на пациентите. 

Затова СОС гласува въз-

можността за отпускане 

на заеми в размер на общо 

1 млн. лв. за тези болни-

ци, които няма да могат 

със собствени средства 

да осигурят заплатите 

за април на работещите. 

Държавата създаде добър 

механизъм за осигуряване 

на 85% от средствата 

на исторически принцип. 

Общината ще подсигури 

допълващо финансиране 

и така ще гарантираме 

доходите на работещите.

Има ли данни колко 

представители на бизне-

са в София са засегнати 

от въвеждането на из-

вънредното положение 

и с колко се е увеличила 

безработицата?

Не разполагаме с та-

кава статистика.  Но 

това, което СО прави, е 

да подпомага представи-

телите на малкия и сред-

ния бизнес. Мисля, че да-

дохме добър пример.

Бихте ли пояснили 

какви са мерките за под-

помагане на бизнеса и на 

гражданите в София. 

Стъпките за подпо-

магане бяха гласувани 

на сесия на Столичния 

общински съвет на 16 

април. Мерките са на-

сочени в няколко направ-

ления. Няма да събираме 

такса тротоарно право 

от търговски обекти, 

които са преустановили 

своята дейност заради 

извънредното положение. 

Собствениците им тряб-

ва да подадат заявление 

до съответната районна 

администрация. Това важи 

и за заведенията, които 

работят, но извършват 

само доставки на храна 

по домовете. 

Търговците, които са 

наематели на общински 

имоти, няма да плащат 

наем за времето, през кое-

то са затворили обекти-

те си. Тези от тях, които 

продължават дейността 

си, но имат спад в оборо-

тите между 20% и 50%, 

ще могат да ползват 20% 

намаление на наема. В слу-

чай че имат намаление на 

постъпленията с над 50% 

спрямо същия период ми-

налата година, ще може 

да ползват съответно 

50% отстъпка от наема. 

Спадът в оборотите ще 

се доказва с декларация и 

счетоводни документи. 

За земеделските про-

изводители, които полз-

ват общинските пазари 

за реализиране на своята 

продукция, също има 50% 

намаление от наема за 

три месеца. 

Освен това ще бъде 

създаден и гаранционен 

фонд от 1 млн. лв. Чрез  

него банките ще изда-

ват гаранции по кредити 

на самостоятелно за-

ети лица, малки и сред-

ни предприятия, които 

са засегнати от криза-

та. Предвижда се да се 

обезпечават до 50% от 

главницата на заемите 

до 15 000 лв. Столичната 

община ще обяви конкурс 

за избор на финансов по-

средник, който да пре-

доставя допълнително 

гаранционно покритие по 

заеми. Този гаранционен 

лимит ще е до 300 000 лв. 

и с него гаранциите по 

кредитите могат да дос-

тигат 80%. 

С инициативата „Со-

лидарност в културата“ 

осигуряваме 400 000 лв. 

за подкрепа на свободни-

те творци и културните 

оператори.

А по отношение на 

гражданите какви стъп-

ки за подпомагане се 

предвиждат?

Облекченията за жи-

телите на  общината 

също са в няколко направ-

ления. Едното от тях е 

свързано с отсрочка за 

плащане на първата внос-

ка за такса смет. Вместо 

до 30 април тя ще се дъл-

жи до 30 юни. С два месе-

ца е удължен и срокът за 

ползване на 5% отстъпка 

при плащане на цялата 

дължима сума за данък на 

сгради и за МПС. 

От началото на из-

вънредното положение не 

функционират „синя” и „зе-

лена” зона. 

Имаме разширение на 

социалните услуги, които 

общината извършва. С 

помощта на доброволци 

беше увеличен капаци-

тетът на ОП „Социален 

патронаж” за обслужване 

на различни групи от хора, 

които са по домовете си. 

Това е начин за огранича-

ване на социалните кон-

такти. Също така беше 

разширен обхватът на 

програмата „Топъл обяд”.

Предвиждат ли се 

още икономически мерки, 

които да се реализират в 

София? 

Ние следим мерките, 

които се въвеждат на 

държавно ниво, за да може 

Столичната община със 

своя сравнително по-скро-

мен ресурс да ги допълва 

и да подпомага общите 

усилия за преодоляване и 

постепенно излизане от 

кризата, в която сме в 

момента. Въпреки труд-

ната ситуация при нас 

постъпват все пак някак-

ви средства. Правим пре-

оценка на приходите и на 

разходите. Мисля, че сме 

намерили баланса и съ-

умяваме да заплащаме на 

всички наши доставчици 

и контрагенти. Надяваме 

се, че така също даваме 

добър пример. 

Правим всичко възмож-

но да се справим. Продъл-

жаваме да предоставяме 

административните си 

услуги, а също и допълни-

телните, свързани с чис-

тотата и дезинфекцията 

на публичните места, и 

т.н.

Ще търсите ли по-

мощ от държавата за 

преодоляване на труд-

ностите, с които се 

сблъсквате?

Всички мерки, насо-

чени към бизнеса, могат 

да се използват за под-

помагане на общинската 

икономика. Столичните 

предприятия също са на 

пазара както всички ос-

танали и изпитват за-

труднения. Общинските 

дружества, които отго-

варят на изискванията на 

държавата, ще кандидат-

стват за подпомагане по 

мярката, станала извест-

на като 60/40. 

Имаме много добър ди-

алог с държавата и може 

да разчитаме на помощ. 

Като цяло очакваме всич-

ки стъпки, които сме на-

белязали, да дадат поло-

жителен резултат. СО работи по дезинфекцията на публични пространства

В актуализирания бюджет средствата за строителството на метрото остават непроменени
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Инж. Иван Моллов, член на Управителния съвет и на Изпълнителното бюро на КСБ: 

В трудните времена се вижда силата на дадено общество 

К ДС
т

рои т

ел

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

Емил Христов

В края на април инж. Иван 

Моллов, член на Управителния 

съвет и на Изпълнителното 

бюро на Камарата на строите-

лите в България (КСБ), гостува 

в поредното издание на рубри-

ката „Код Строител“. Предава-

нето се реализира съвместно 

от КСБ, вестник „Строител“ и 

Радио София на БНР. Акцент на 

разговора в националния ефир 

бе поставен на това как извън-

редното положение се отразява 

на строително-инвестиционния 

процес.

„Сред основните проблеми, 

с които фирмите от бранша 

се сблъскват, са забавените 

плащания за извършени и при-

ети дейности, затруднения при 

придвижването на работници-

те, усложнения в строителния 

процес, забавени доставки на 

материали и суровини и като 

цяло намаляването на обема на 

работа“, заяви в началото инж. 

Моллов. 

Той коментира и затрудне-

нията, които са предизвикали 

някои неясни текстове в Зако-

на за мерките и действията 

по време на извънредното по-

ложение (З МДВИП). По думите 

му нормативният акт практи-

чески е предизвикал спиране на 

обществените поръчки. 

„Ние от КСБ настояваме 

въпреки извънредното по-

ложение администрацията 

да продължи да работи и да 

изпълнява своите задълже-

ния, 

така че да подкрепя, а не да 

пречи на строително-инвести-

ционния процес. Знаете, че за-

етите в сектора у нас са над 

200 хил. души, недопустимо е 

тези хора да остават без рабо-

та и препитание“, посочи инж. 

Иван Моллов.

В отговор на въпрос за за-

губите, които браншът ще пре-

търпи заради пандемията, инж. 

Моллов заяви, че все още е рано 

те да бъдат оценени. „Вече от-

читаме сериозен спад. По наши 

най-груби изчисления, загуби-

те на оборот са около 180 млн. 

лв. на седмична база. Тук има 

и друг съществен аспект на 

проблема, а именно по-малкото 

работа за бранша, което води 

до преки загуби за държавата“, 

категоричен бе той.

„Когато ние произвежда-

ме строителна продукция, 

20% от нашите приходи се 

връщат обратно в бюджета 

под формата на ДДС“, 

припомни членът на ръко-

водството на КСБ. Според него, 

ако към тези цифри се добавят 

и осигуровките на работници-

те и данък печалба, финансови-

те загуби стават много по-го-

леми. „Ако стъпим на данните 

за 2019 г., строителната про-

дукция е била близо 18 млрд. лв., 

или около 14% от БВП на държа-

вата. Говорим за приход от над 

3,6 млрд. лв. годишно само от 

ДДС. Сами може да прецените 

какви ще са вредите за държа-

вата поради свиване на обема 

на строителството“, подчерта 

инж. Моллов. 

„За съжаление част от въз-

ложителите решиха, че могат 

да  спрат или да забавят безпри-

чинно търговските плащания, 

което може да се окаже пагуб-

но за цял структуроопределящ 

отрасъл, какъвто е строител-

ството. С новата редакция в 

Закона за мерките и действи-

ята по време на извънредното 

положение тази възможност е 

премахната”, поясни той.

На въпрос, дали Камарата на 

строителите в България прие-

ма положително тези промени 

в ЗМДВИП и необходими ли са 

още изменения, инж. Иван Мол-

лов каза, че КСБ подкрепя ре-

дакцията на закона, и счита, 

че кризисната ситуация следва 

да се разглежда не само като 

съвкупност от проблеми и огра-

ничения, но и 

като възможност сфери и 

дейности на социално-ико-

номическия живот, които 

могат да се развиват, 

да получат тласък и да про-

менят баланса за сметка на 

тези, които обективно не мо-

гат да се извършват в тази 

обстановка. „Такива са именно 

инвестициите в инфраструк-

турното строителство, диги-

тализацията. В тази посока 

са и нашите предложения да се 

възползваме от ситуацията и 

да насочим усилия в развитие-

то на тези сфери“, допълни той.

Инж. Моллов говори и за 

провелата се наскоро работ-

на видео конферентна среща 

между КСБ и Агенцията по об-

ществени поръчки (АОП), как-

то и за срещата на Камарата с 

вицепремиера Томислав Дончев. 

„Сред основните теми, които 

засегнахме, на първо място бе 

да продължим и допълнително 

да активизираме конструктив-

ната комуникация между АОП и 

КСБ. В извънредна ситуация са 

необходими незабавни действия 

и ние много разчитаме Агенци-

ята да излезе на първа линия по 

отношение на обществените 

поръчки, да дава разяснения, да 

публикува указания, да управля-

ва успешно целия процес и да 

не допуска ограничаването му 

и дори спирането му, както за 

кратко се случи“, поясни той. 

Инж. Моллов информира, че от 

АОП са заявили подкрепа по го-

ляма част от предложенията 

на браншовата организация 

по отношение на последните 

изменения в ЗМДВИП. „На прак-

тика в деня след публикуване 

на приетите от парламента 

текстове в Държавен вестник 

Агенцията качи методическо 

указание в сайта си за правил-

ното прилагане на разпоредби-

те по отношение на срокове-

те, свързани с провеждането 

на обществени поръчки. Сега 

очакваме в най-кратък срок да 

издадат и такова указание по 

отношение на правилното и 

законосъобразно дистанцион-

но провеждане на заседания-

та на оценителните комисии 

с цел недопускане нарушаване 

на принципите на публичност 

и прозрачност“, каза членът на 

УС и ИБ на КСБ.  

За срещата с вицепремие-

ра Томислав Дончев инж. Иван 

Моллов изтъкна, че Камарата 

е получила пълна подкрепа от-

носно искането си за незабавно 

разплащане на извършените от 

строителните фирми работи. 

„Изискахме също така всички 

приети СМР по договори с въз-

ложител, общини и общински 

предприятия, които са в размер 

от над 60 млн. лв., да бъдат кре-

дитирани от Българската бан-

ка за развитие на стойността 

на вземането чрез облекчен ре-

жим, с държавни гаранции, как-

то и незабавно да се пристъпи 

към приемане на извършеното, 

но неприето строителство“, 

добави той.

Гостът на рубриката „Код 

Строител“ отговори и 

какви мерки е предприела  

КСБ и какви препоръки дава  

на своите членове 

и на строителните фирми 

за безопасност в пандемията. 

„Настоящата ситуация е много 

трудна главно поради това, че е 

неочаквана и никой не е подгот-

вен за това, което се случва с 

нас и около нас. Много е важно 

да бъдем фокусирани, гъвкави и 

бързи“, сподели той. По думите 

му мерките, които Камарата е 

предприела, са в една основна 

посока – 

да се направи всичко възмож-

но строителството да не 

спира.

 „Главна цел за нас е да под-

помогнем членовете си, да им 

осигурим възможност да не 

ограничават дейността си, да 

си получават своевременно за-

плащане за извършената рабо-

та, да нямат административ-

ни спънки в нито един етап от 

строително-инвестиционния 

процес. В тази връзка изготвя-

ме становища и предложения, 

организираме срещи с изпъл-

нителната власт, активно съ-

действаме на държавната ад-

министрация при изготвянето 

на указания и препоръки, даваме 

гласност на проблемите и зая-

вяваме готовност за подкрепа 

с конкретни решения“, подчер-

та още той.

Инж. Моллов каза също така, 

че Камарата на строителите 

в България разпространява ин-

формационни и разяснителни 

материали с практически при-

ложими мерки за осигуряване 

на необходимите противоепи-

демиологични норми не само 

на работната площадка, но и в 

офисите, складовете, съблекал-

ните, по време на  транспорт, 

а дори и за времето на почивка. 

„Даваме и допълнителни пре-

поръки за подобряване на сани-

тарно-хигиенните условия и на-

вици, активно споделяме добри 

строителни практики за на-

стоящите извънредни условия 

както между нашите членове, 

така и от компании извън пре-

делите на страната“, допълни 

той.

Инж. Моллов е убеден, че ако 

строителите получат деклари-

раната подкрепа от страна на 

правителството, 

секторът може да се раз-

глежда като средство и 

възможност за смекчаване 

на негативния икономически 

ефект 

и последиците от панде-

мията. „Ние може да осигурим 

заетост на част от хората, 

които ежедневно се регистри-

рат в бюрата по труда, а защо 

не и да върнем обратно амбици-

озните и квалифицирани кадри, 

които допуснахме да напуснат 

пределите на страната“, заяви 

членът на УС и ИБ на КСБ.

В края на разговора инж. 

Иван Моллов сподели, че Кама-

рата винаги е оказвала помощ 

при природни бедствия – навод-

нения, пожари, при трагични ин-

циденти, като този в с. Хитри-

но например, фирми от КСБ се 

включиха и при изграждането 

на водопровода за Перник. 

„Съвсем естествено е в 

настоящата ситуация браншо-

вата организация и строител-

ните фирми да правят дарения 

за медицинско оборудване и 

предпазни средства. Общата 

стойност на помощта от Ка-

марата е над 1 млн. лв., но има 

много колеги, които не само не 

желаят да се афишират с име-

ната си, но и не искат да дават 

гласност на този доброволен 

акт, така че сумата реално е 

доста по-голяма“, заяви той. 

„В трудните времена се вижда 

силата на дадено общество и 

сега е моментът да докажем и 

на себе си, че можем да бъдем 

единни. Въпрос на оцеляване е - 

физическо и икономическо“, за-

върши инж. Иван Моллов.

Снимка в. „Строител“
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Ина Минчева-Кържилова, председател на ОП на КСБ - Велико Търново: 

Квалификацията на кадрите в сектора е приоритет
Росица Георгиева

Госпожо Кържилова, 

моля да се представите 

и да разкажете как избра-

хте професията си? Коя 

е фирмата, която ръко-

водите, и в каква сфера 

на строително-инвести-

ционния процес е специа-

лизирана?

Избрах професията си 

по наследство. В моето се-

мейство и дядо ми, и баща 

ми, и чичо ми са строите-

ли. Завърших строителен 

техникум във Велико Тър-

ново, а след това се ди-

пломирах със специалност 

„Икономика и управление на 

строителството“ в Ико-

номическия университет 

във Варна. От 18-годишна 

възраст упражнявам про-

фесията – първо работих 

на обекти, после в офис, а 

след това като технически 

ръководител на различни 

строежи.

От десетина години 

се развивам в сферата на 

надзора, като от 6 години 

съм управител на фирма 

от тази област. Компа-

нията е общинска и изпъл-

няваме предимно обекти 

на местната власт, но се 

включваме и в поръчки на 

държавата. 

Бихте ли посочили ня-

кои от най-интересните 

проекти, на които сте 

били надзорник?

Един от най-любопит-

ните ни обекти е хълмът 

Трапезица. Преди няколко 

години фондация от Азер-

байджан финансира него-

вото възстановяване. Това 

беше грандиозен проект. 

Тогава бяха реставрирани 

около 200 м от Западната 

крепостна стена заедно с 

три средновековни църкви 

с оригинални стенописи от 

периода XII - XIV век. Беше 

обособена и туристическа 

алея, която свързва горна-

та станция на изградения 

фуникуляр с Южната кула. 

Интерактивният експо-

зиционен център, който 

беше създаден, представя 

историята на Велико Тър-

ново и Второто българско 

царство. Монтирано беше 

и художествено осветле-

ние на крепостта, основно 

бяха ремонтирани улицата 

и тротоарите в подножи-

ето, оформен беше и пар-

кинг.

Поради особеностите в 

разположението на Велико 

Търново има и много свла-

чища, които трябва да бъ-

дат укрепени. Последно ра-

ботихме при укрепване на 

пътя към с. Арбанаси около 

църквата „Св. 40 мъченици“.

Ръководите Област-

ното представителство 

на КСБ - Велико Търново. 

Какви са особеностите на 

региона, касаещи бранша. 

Кои са основните пробле-

ми и предизвикателства, 

с които строителите тук 

се сблъскват? 

Трудностите, които 

отчитаме при нас, са как-

то навсякъде в страната 

– основно липса на квали-

фицирана и качествена ра-

ботна ръка. В тази връзка 

ОП на КСБ – Велико Търно-

во, си сътрудничи успешно 

с Професионалната гимна-

зия по строителство, архи-

тектура и геодезия „Ангел 

Попов“. Създали сме много 

добри контакти. 

Преди  обявяването 

на извънредно положение 

в страната проведохме 

кръгла маса, на която стро-

ителите заявихме своята 

нужда от кадри. От ПГСАГ 

взеха под внимание това, 

което казахме, и отпра-

виха предложение към Ми-

нистерството на образо-

ванието и науката какви 

паралелки да бъдат разкри-

ти в учебното заведение. 

Членовете на Областното 

представителство съот-

ветно поехме ангажимент 

да осигурим стаж на оп-

ределен брой ученици. Три-

четири фирми откликнаха 

и се включиха в тази ини-

циатива. 

Имаме компания, която 

е специализирана в реста-

врирането на паметници 

на културата, каквито има 

много във Велико Търново. 

Те имат нужда от кадри, 

а това е и по-специфичен 

сегмент от строител-

ството. Затова те поеха 

ангажимент да подсигурят 

работа на 5 или 6 ученици. 

Фирма с основна дейност 

във ВиК сектора прояви 

желание да обучи опреде-

лен брой деца. От няколко 

години ОП на КСБ – Велико 

Търново, отпуска еднократ-

на стипендия в размер на 

500 лв. на един ученик от 

гимназията, който има ви-

сок успех. Това се случва по 

предложение на ръковод-

ството на училището.

Как настоящата ситу-

ация се отразява на стро-

ителите в региона? 

Към нас до този мо-

мент не са постъпвали кон-

кретни сигнали от страна 

на бранша след въвеждане 

на извънредното положе-

ние. Получихме писмото от 

ръководството на Камара-

та на строителите, което 

сведох до знанието на кме-

та на Велико Търново инж. 

Даниел Панов. На местно 

ниво никой не е сигнализи-

рал за трудности. 

Спазваме наложените 

карантинни мерки, но коле-

гите не са преставали да 

работят. Очакваме в бъде-

ще да има проблеми, като 

предполагам, че те ще бъ-

дат от финансово естест-

во. Вероятно ще има заба-

вяне на плащанията към 

нас от страна на възло-

жителите предвид обста-

новката. Не е изключено 

също да има пренасочване 

на финанси за овладяване 

на създалата се ситуация, 

но мисля, че ще се справим. 

Минаха отчетните 

събрания. Какви цели бяха 

поставени от ОП за на-

стоящата година? 

Нашите членове заявиха 

желание за провеждането 

на повече на брой квалифи-

кационни и преквалифика-

ционни курсове. По време 

на събранието много време 

дискутирахме върху общия 

проблем за нормите в цено-

образуването в строител-

ството. Те са остарели и 

при офериране е трудно да 

постигнем поставените 

цени.

На среща на УС на КСБ 

разбрахме, че се работи 

активно в тази посока, и 

това е една добра новина. 

Отново беше поставен въ-

просът с липсата на кадри 

и нормативната база.

Как ОП Велико Търново 

си партнира с местната 

власт? В какви направле-

ния от Вашата дейност 

виждате възможностите 

за сътрудничество?

Структурата ни в гра-

да много добре работи с 

представителите на адми-

нистрацията. Те откликват 

на поставените от ОП Ве-

лико Търново проблеми. На-

пример при нас не се наблю-

дава тенденция за забавяне 

на плащанията за свършена 

работа от строителите. 

Ако някога това се случи, 

има разбиране от нас и 

никой от колегите ни не 

е спънал по някакъв начин 

дейността на общината, 

както и те нашата. Рабо-

тим в дух на колегиалност.

Какви обекти се очак-

ва да бъдат изпълнени в 

областта? Стартът на 

какво предстои?

Във Велико Търново 

много се строи. Тази го-

дина политиката на об-

щинската администрация 

специално е насочена към 

инфраструктурата в квар-

талите. Ще бъдат изгра-

дени много на брой нови 

улици. Работи се по 6 или 

7 трасета. Трафикът вече 

стана много натоварен, 

а пътищата се оказаха 

тесни и малки, за да го по-

емат. Предстоят ремонти 

на възлови кръстовища в 

града. Имаме обекти и на 

частни инвеститори. 

Активно се развива и 

жилищното строителство. 

Планирано е да се реализи-

ра един проект, който не е 

голям, но е с изключителна 

стойност за Велико Търно-

во. Имаме летен театър, 

който благодарение на да-

рители беше възстановен 

преди няколко години. Пред-

стои да се направи покри-

та сцена на съоръжението 

отново със средства на 

меценати. 

През този строите-

лен сезон ще се извършва 

почистване на реките в 

града, както и ремонт и 

реконструкция на много 

от мостовите съоръжения 

на територията на Велико 

Търново.

Посочете 3-те основ-

ни приоритета пред КСБ. 

Ще се повторя, но всич-

ки заедно трябва да вървим 

в посока промяна на нор-

мативната база. Всички 

имаме интерес от това - и 

строителите, и ние като 

надзор. Активно трябва да 

се работи за квалификаци-

ята на кадрите в сектор 

„Строителство“.

Какви препоръки би-

хте дали на ръководство-

то на Камарата?

Аз съм начело на ОП на 

КСБ - Велико Търново, от 

почти половин година. За 

този период, когато ми се 

е налагало - както на мен, 

така и на колегите ми, 

винаги срещаме разбира-

не от ръководството по 

всички въпроси, които сме 

поставяли. Заседанията 

на Управителния съвет, на 

които аз съм присъствала, 

са били винаги много полез-

ни. На тях обменяме опит 

с колегите от другите об-

ласти.

В какви направления 

от дейността на ОП на 

КСБ - Велико Търново, 

може да си сътрудничите 

с в. „Строител“? 

С изданието може да си 

бъдем взаимно полезни при 

обмяната на информация за 

случващото се в бранша. 

Друго направление е орга-

низирането и провеждане-

то на срещи и дискусии от 

различно естество. Напри-

мер преди обявяването на 

извънредното положение 

подготвяхме изнесена при-

емна с представителите 

на община Велико Търново, 

но се наложи да я отложим 

заради променената ситу-

ация. 
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Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на Световната банка за България,        

Да гледаме на икономиката през призмата на човека означава да защитим       

Мирослав Еленков

Г-н Дзарконе, ико-

номиката на България 

ще изпадне в рецесия 

през  2020  г .  поради 

въздействието на пан-

демията от COVID-19 

върху износа и вътреш-

ната активност спо-

ред актуализираната 

прогноза на Световна-

та банка (СБ) за стра-

ната ни. Какъв е Ваши-

ят коментар?

П а н д е м и я т а  о т 

COVID-19 постави целия 

свят в безпрецедентно 

положение, застрашава-

що живота на хората и 

социалната структура 

на съвременното обще-

ство. Въздействието 

й върху икономиката е 

само един от аспекти-

те на всеобхватните 

социални промени, които 

ще преживеем. Така че, 

първият ми коментар е, 

че в тези бурни времена 

ние трябва да се фоку-

сираме върху хората и 

да гледаме през призма-

та на човека.

Ако говорим експерт-

но, наистина се очаква 

ЕС да изпадне в рецесия 

през 2020 г. и това най-

вероятно ще се случи и 

с България поради пара-

лелните шокове върху 

търсенето и предлага-

нето. Вашата държава 

е силно отворена иконо-

мика и настоящото пре-

късване на световните 

вериги за доставки вече 

се отразява върху ней-

ния износ. 

Все пак в сравнение 

с някои от партньорите 

Ви на Стария конти-

нент страната Ви влиза 

в тази криза в стабил-

но макроикономическо 

състояние вследствие 

на управлението през 

последните няколко го-

дини. Нещо повече, пра-

вителството разполага 

със значително фискал-

но пространство за по-

срещане на шока върху 

публичните финанси. 

Държавният дълг е под 

20% от БВП, първоначал-

ният бюджет за 2020 г. 

е балансиран, а резер-

вът (според последни-

те данни към февруари 

2020 г.) е от порядъка 

на 9% от БВП, което 

осигурява подходящ бу-

фер срещу неизбежното 

влошаване на фискална-

та позиция. 

На последно място, 

но не по важност, усили-

ята на правителството 

за включване през след-

ващите няколко месеца 

в ERM 2 – чакалнята на 

еврозоната – вече да-

ват резултат. Европей-

ската централна банка 

одобри суап линия в раз-

мер на до 2 млрд. евро 

за Българската народна 

банка, която може да се 

използва за осигуряване 

на допълнителна лик-

видност в евро на въ-

трешния пазар в случай 

на необходимост. Това 

споразумение може да 

бъде разглеждано като 

още едно свидетелство 

за добрите макроико-

номически позиции на 

страната. 

СБ съветва прави-

телството ни по ре-

дица важни теми. В 

тази връзка как бихте 

оценили работата на 

институцията в стра-

ната ни? 

Пр е з  по сле д н и т е 

28 години Световната 

банка и България рабо-

тят съвместно както в 

добри, така и в трудни 

времена. Диалогът ни 

се ръководи от Рамката 

за партньорство със 

страната (РПС) – това 

е основополагащият до-

кумент, според който 

държавата Ви ангажира 

СБ с определени обла-

сти от програмата си 

за развитие. В рамките 

на сътрудничеството 

си с Групата на Светов-

ната банка (ГСБ) прави-

телството насърчава 

политики за преодолява-

не на разликите в капа-

цитета на държавните 

институции и за подо-

бряване на услугите в 

областта на образова-

нието и социалната за-

щита, както и в ключо-

вата инфраструктура, 

като водоснабдяване и 

канализация. Опазване-

то на околната среда и 

природните активи са 

друга важна цел на РПС. 

Напоследък партньор-

ството ни се характе-

ризира с консултантски 

и аналитични услуги, 

чрез които подкрепяме 

правителството с цел 

то да бъде по-ефектив-

но и да предоставя по-

добри услуги на граж-

даните. Например чрез 

общ проект допринесо-

хме за разработването 

на Национална програма 

за подобряване качест-

вото на атмосферния 

въздух (НППКАВ) и На-

ционална програма за 

контрол на замърсяване-

то на въздуха (НПКЗВ), 

които бяха одобрени от 

Министерския съвет 

през 2019 г. Надяваме се, 

че тази консултантска 

подкрепа скоро ще по-

влияе на качеството на 

живота на гражданите. 

Освен за България 

Вие  сте  постоянен 

представител на СБ за 

Чешката република и 

Словакия. Какво е със-

тоянието на икономи-

ките на двете страни 

в момента?

Имаме пълно пред-

ставителство в Бълга-

рия - офис и персонал 

от повече от 25 чове-

ка, но нямаме подобно 

присъствие в Чешката 

и Словашката републи-

ка.  И двете държави 

преминаха в друга гру-

па на страни членки и 

бяха „дипломирани”  от 

Световната банка, съ-

ответно през 2006 г. и 

2008 г. „Дипломирането“ 

в рамките на Светов-

ната банка не е авто-

матично следствие от 

достигането на опреде-

лено ниво на доходите, а 

по-скоро се основава на 

преценка за това дали 

страната е достигнала 

такова ниво на инсти-

туционално развитие и 

достъп до капиталови 

пазари, което да й поз-

волява да поддържа про-

цеса на собственото си 

развитие, без да прибяг-

ва до външно финансира-

не. По силата на това 

двете държави вече не 

могат да вземат заеми 

и отношенията ни с тях 

се ограничават до тех-

ническа помощ и обмен 

на знания. 

Чехия и Словашката 

република бяха силно за-

сегнати от пандемията, 

въпреки че благодарение 

на навременно въведени-

те рестриктивни мерки 

те успяха да ограничат 

разпространението на 

заразата. Икономиките 

и на двете страни са 

силно интегрирани във 

веригите за доставка 

на европейските пазари. 

Свиването на икономи-

ките на други държави 

от ЕС, особено на Гер-

мания, ще засегне сери-

озно техния експортен 

капацитет и икономики-

те им като цяло. Според 

МВФ, нашата сродна 

институция, Чешката 

република ще претърпи 

спад от 6,5% на реалния 

БВП през 2020 г. и ръст 

от 7,5% през 2021 г. В 

случая  със  Словаки я 

спадът се изчислява на 

6,2% от реалния БВП 

през 2020 г., с ръст от 

5% през 2021 г.

Какви са нужните 

мерки, които трябва 

да предприемат трите 

държави, за да се спра-

вят с рецесията?

Да гледаме на иконо-

миката през призмата 

на човека означава да 

защитим човешкия ка-

питал чрез опазване на 

живота, гарантиране на 

базово благополучие с 

непрекъснат достъп до 

основни услуги и съхра-

няване на възможности-

те за бъдеща производи-

телност. 

Разбира  се,  всяка 

Фабрицио Дзарконе има повече от 20 години опит в 

сферата на развитието. Преди да дойде в България 

през август 2018 г., той е работил като постоянен 

представител на Световната банка за Коста Рика и Ел 

Салвадор.

В Близкия изток е бил главен ръководител, отговарящ 

за Западния бряг и Газа, и е управлявал важни проекти 

в подкрепа на бюджета на Палестинската автономия. 

Г-н Дзарконе също така е с богат трудов опит в 

Субсахарска Африка, където е имал възможността да 

подпомага надзора на портфейл от проекти в Кения, 

Руанда и Коморските острови.

Има докторска степен по управленски науки по 

международна търговска политика от ESADE - Висше 

училище по бизнес администрация и управление, както 

и магистърска степен по европейска икономика и 

право. Той е женен и има две деца.



зани с COVID-19, в 56 

страни. Бихте ли ни 

дали повече информа-

ция към какво са насо-

чени тези проекти?

ГСБ стартира първия 

набор от операции за 

спешна подкрепа, които 

да спомогнат за спася-

ването на човешки жи-

вот, установяването, 

предотвратяването и 

лечението на случаите 

на коронавирус в раз-

виващите се страни. 

Понастоящем подпома-

гаме над 100 държави, в 

които живеят 70% от 

населението на света. 

Примерите за нашата 

подкрепа включват за-

купуване на медицински 

материали и оборудване, 

обучение, преустрой-

ство и модернизация на 

съществуващи здравни 

заведения в Йемен, дос-

тавка на жизненоважно 

медицинско оборудване, 

създаване на лечебни 

центрове и изгражда-

не  на  капацитет на 

здравната система в 

Етиопия, укрепване на 

предоставянето на ос-

новни здравни грижи и 

интензивното лечение 

в Афганистан.

Извън всичко за непо-

средствените нужди на 

обществените здравни 

системи ние работим 

с правителствата за 

мобилизирането и раз-

пределянето на ресур-

си, специално в помощ 

на  уязвимите групи, 

включително възрастни 

хора и здравни работни-

ци. Подходящ пример за 

това има в Хърватия, 

където разработваме 

операция, която има за 

цел да защити доходи-

те, да подкрепи фирми-

те и да положи основите 

за икономическо възста-

новяване. 

Б а н к а т а  о т п у с -

ка 486 млн. долара на 

страните от Европа 

и Централна Азия за 

справяне със здравни-

те и икономически въз-

действия от COVID-19. 

Как ще бъдат разходва-

ни тези средства?

Всъщност на 2 април 

2020 г. Световната бан-

ка обяви, че страните 

от Европа и Централ-

на Азия ще могат да се 

възползват от инстру-

мент за ускорено финан-

сиране и преструктури-

ране на съществуващи 

операции, с което да се 

спомогне за смекчаване 

и справяне с последици-

те от кризата. Тогава 

СБ одобри нови 486 млн. 

долара за регион Евро-

па и Централна Азия 

в 5 държави, а именно: 

Таджикистан (11,3 млн. 

долара), Киргизка репу-

блика (12,5 млн. долара), 

Румъния (изплащане на 

около 441 млн. долара 

в рамките на същест-

вуваща операция), Ка-

захстан (10 млн. долара) 

и Армения (3 млн. дола-

ра).  Миналата седми-

ца бяха включени още 

4 държави, към които 

ще се насочат 288 млн. 

долара. Така финанси-

ране получават Босна и 

Херцеговина, Молдова, 

Турция и Узбекистан, а 

общата стойност на 

подкрепата достига 

близо 800 млн. долара.
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         Чешката република и Словакия: 

       човешкия капитал

страна предприема кон-

кретни мерки в зависи-

мост от специфичните 

особености на нейната 

икономика, приоритет-

ни политики и различни 

съображения. И все пак 

това, което наблюдава-

хме като, бих казал, до-

бра практика по целия 

свят, е комбинация от 

два вида мерки, насо-

чени към смекчаване на 

негативните последици 

от пандемията:

1. Незабавни и ком-

плексни ответни дейст-

ви я  за  укрепване  на 

местните здравни сис-

теми и защита на биз-

неса и населението вед-

нага щом кризата удари. 

Колкото по-бързо се 

предприемат тези мер-

ки и политики, толкова 

по-добре. Това може да 

изисква разширяването 

на системите за социал-

на защита отвъд т.нар. 

автоматични фискални 

стабилизатори и укреп-

ването на механизмите 

за изпълнение. Изключи-

телно важно е да се дос-

тигне до най-уязвимите 

и бедните – например 

определени групи, като 

работещите в нефор-

малния сектор или дома-

кинствата, разчитащи 

на парични преводи от 

роднини, работещи в 

чужбина, лесно могат да 

попаднат извън обхвата 

на държавната подкрепа.

2. Мерки, насочени 

към „рестартиране” на 

икономиката в средно-

срочен план, след като 

пандемията отшуми. 

Те обикновено са под 

формата на свеж капи-

тал за местния бизнес, 

който може да дойде от 

различни схеми за на-

сърчаване на инвести-

циите, заеми при пре-

ференциални условия, 

програми за безвъзмезд-

но финансиране и други. 

Също така осигуряване-

то на обучение, квалифи-

кация и професионално 

ориентиране за хората, 

загубили работата си в 

началото на кризата, е 

ключов фактор за бързо 

намаляване на безрабо-

тицата след приключва-

не на пандемията.

Мога да кажа, че Бъл-

гария вече предприе па-

кет от действия в от-

говор на кризата, който 

заслужава похвала, като 

субсидията за 60% от 

заплатата на работе-

щите в предприятия в 

затруднение, подкре-

па  на  ликвидността 

на местни дружества 

и временен моратори-

ум върху обслужването 

на банкови кредити. Те 

вече дават резултат 

от гледна  точка  на 

предотвратяването на 

безработица и предпаз-

ването на местни дру-

жества от закриване. 

Вярвам, че много скоро 

фокусът ще бъде насо-

чен към допълнителни 

мерки за фазата на въз-

становяването, така че 

икономиката да се вър-

не на пътя на растежа 

още през 2021 г. 

Президентът на СБ 

Дейвид Малпас, изказ-

вайки се на срещата на 

високо равнище на ли-

дерите на Г-20, обяви, 

че ще бъдат отпусна-

ти близо 160 млрд. до-

лара на потърпевшите 

от вируса страни. Би-

хте ли ни дали повече 

информация какво ще 

се финансира с тези 

средства?

Наистина през след-

ващите 15 месеца Све-

товната банка ще пре-

достави финансиране в 

размер на до 160 млрд. 

щ. долара, съобразено 

със здравните, икономи-

ческите и социалните 

шокове, пред които са 

изправени държавите, 

в т.ч. 50 млрд. щ. дола-

ра от Международната 

асоциация за развитие 

(МАР) на основата на 

грантове и при много 

преференциални усло-

вия. В допълнение към 

постоянната подкрепа 

за здравеопазване опе-

рациите ще наблегнат 

на финансиране за со-

циална защита, нама-

ляване на бедността и 

изпълнение на политики 

в тази посока. 

Подкрепата на ГСБ 

ще се основава на оцен-

ка на потребностите и 

ще даде приоритет на 

най-бедните държави, 

тези с висока степен 

на риск и нисък капаци-

тет и тези в райони на 

нестабилност и конфли-

кти. Целта ни е да по-

могнем на развиващите 

се страни да приложат 

неотложни здравни мер-

ки, да  защитим най-бе-

дните домакинства, да 

запазим работните мес-

та и предприятията, 

за съкратим времето, 

необходимо за постига-

не на широкообхватно 

устойчиво икономическо 

възстановяване.

С Б  о с ъ щ е с т вява 

нови проекти, свър-

Групата на Световната банка откри свой Център за споделени услуги в София



бизнес в Италия.

Помислете например за 

строителството. 

Французите с право казват 

quand le bâtiment va, tout va 

- когато строителството 

върви, всичко върви. 

И Даниеле Шара при-

помни във в. „Република” 

(Repubblica), че икономи-

ката може отново да бъде 

задвижена с енергийното 

обновяване на 1,2 милиона 

жилищни сгради и създава-

не на 430 хиляди работни 

места.

Той говори за „план за 

рестартиране на иконо-

миката чрез задвижване 

на строителния сектор”, 

изтъквайки, че FILLEA 

Cgil - Италианска федера-

ция по дървообработване, 

строителна дейност и 

добивна промишленост, и 

LEGAMBIENTE - Италиан-

ска екологична асоциация, 

са направили общ план за 

възстановяване на секто-

ра въз основа на крите-

риите за устойчивост и 

качество на работа. Наис-

тина, време беше. 

Възобновяването на за-

етостта, като се започне 

незабавно от строителния 

сектор, който е историче-

ската движеща сила на ико-

номиката, e задължителна и 

абсолютно спешна нужда.

Належащо е колектив-

ното обсъждане за това 

как да се рестартира дви-

гателят на икономиката и 

как да се подхрани надеж-

дата за бъдещи източници 

на поминък. Наистина няма 

повече време за губене.

Правителствените 

институции трябва да 

действат незабавно със 

сила, смелост и бързина, 

за да предотвратят пре-

връщането на икономиче-

ската криза, породена от 

тази извънредна ситуация 

на пандемията, в по-ната-

тъшни семейни трагедии.

Безсмислено е да се 

отрича - кризата не може 

да бъде преодоляна само с 

публичните бюджети, неза-

висимо дали те са европей-

ски, национални или регио-

нални. Всъщност не може 

да се очаква, че ЕС, държа-

вата или регионите могат 

да разпределят планини от 

ресурси, които в действи-

телност винаги идват от 

джобовете на граждани-

те. И обезщетенията за 

заетост и безработица, и 

отлагането на данъчните 

срокове са важни стъп-

ки само в краткосрочен и 

средносрочен план. 

Следователно трябва да се 

стремим да гарантираме и 

защитим заетостта и про-

изводствения капацитет 

на страната в дългосрочен 

план.

 Именно затова трябва 

да знаем как да раздвижим 

всички финансови системи, 

като изградим двойни рел-

си, по които да се движат 

както публичните бюдже-

ти, така и частните спес-

тявания, които в Италия 

са национално богатство.

Но кои са най-непосред-

ствените мерки, които 

трябва да се предприе-

мат, за да управляваме и 

рестартираме икономика-

та си веднага?

Първото, което ми идва 

на ум, е именно работа в 

сектора на недвижимите 

имоти и строителството. 

Те винаги са били двигател 

на заетостта особено в 

райони с висока безрабо-

тица. Мисля например за 

преструктурирането на 

съществуващия сграден 

фонд чрез разширяване на 

вътрешните обеми, като 

се даде предимство на 

темата с екологията с 

устойчива архитектура. 

Необходимо е и процентно 

увеличение на така нарече-

ните обемни бонуси и пре-

оразмеряване, а понякога и 

чрез премахване на ненуж-

ни пейзажни ограничения 

от „археологически” и град-

ски характер, които в някои 

региони са приети с много 

въображение и до степен 

да навредят на важни про-

фесионални сектори.

Всъщност трябва да 

се има предвид, че през 

последните години в някои 

области, управлявани от 

бюрократи, неспособни да 

разбират или интерпре-

тират нуждите на общ-

ността, бюрокрацията се 

отрази негативно върху 

икономическата криза и 

заетостта, като наложи 

изцяло произволни урба-

нистични ограничения. И 

последва обезлюдяване. 

Това постави на колене се-

мейства, които вече бяха в 

неравностойно положение, 

подхранвайки безработи-

цата, като вследствие на 

това и малцината млади 

хора, които бяха останали, 

избягаха, за да търсят ра-

бота на други места.

Що се отнася до огра-

ниченията, свързани с 

горите, щеше да е дос-

татъчна и една среща 

около исторически орто-

карти на масата, за да 

се избегнат въображаеми 

рестрикции, за които за-

интересованите стра-

ни чуват само случайно. 

И често дори експертни 

становища и обжалвания 

не бяха достатъчни, за да 

убедят бюрократите да 

поправят грешките. Като 

това струва много скъпо 

не само на недоволните 

граждани, но и на цялото 

общество.

А сега, когато ста-

на абсолютно спешно да 

отворим всички възможни 

кранове в публичната и 

частната икономика, тази 

ситуация вече не може да 

се толерира. И правилно 

очите на данъкоплатците 

от други европейски дър-

жави са фокусирани вър-

ху нас, за да видят дали 

ще успеем да не станем 

жертви на собствените си 

злини. На които и те, с при-

зивите за европейска соли-

дарност, също ще станат 

жертви. 

*Когато строител-

ството върви, всичко върви.

Материалът е предос-
тавен за публикуване на  
в. „Строител“ от автора

Превод от италиански 

Петя Кисьова
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Quand le bâtiment va, tout va*
Брюксел

Алесандро Бутичè,
Agenzia Italiana 
Stampa Esterо (AISE)

Изглежда правител-

ствата на държавите 

членки на Европейския 

съюз са пред постигане 

на трудно споразумение, 

което би могло да даде 

задоволителен европейски 

отговор с така желаната 

от италианския премиер 

Конте „огнева мощ“, за да 

се изправи срещу епохална-

та криза на COVID-19.

Но „докато чакаме 

Фондът за възстановя-

ване (Recovery Fund) да 

се материализира“, както 

правилно посочи предсе-

дателят на Европейския 

парламент Дейвид Сасоли 

в интервю, публикувано в 

Corriere della Sera, „би било 

добре страните да се под-

готвят, за да могат да 

усвоят средствата. Това 

е проблем, с който трябва 

да се справят всички дър-

жави, особено тези, които 

са най-уязвими от кризата. 

Днес при нормални условия 

има държави, които не са в 

състояние да го направят и 

връщат парите обратно.”

Авторът на интервю-

то Паоло Валентино не 

пропусна да даде за пример 

собствената си страна, а 

Сасоли уточни следното: 

„Вярвам, че Италия трябва 

да се подготви, като пла-

нира разходването на сред-

ствата. Дори с поправки, 

преразглеждане, коригира-

не или рационализиране на 

процедурите, на закона за 

възлагане на обществени 

поръчки, на бюрократич-

ните механизми, които 

често пречат или забавят 

достъпа до европейските 

ресурси. Това е проблем не 

само на публичната, цен-

тралната или регионална-

та администрация, но и на 

частната. Банковата сис-

тема например трябва да 

опрости бюрокрацията си. 

Не бих искал да се създава 

легендата за Европа - „ма-

щехата и неблагодарната“, 

поради препратките от 

малкия екран към недоста-

тъците на управлението, 

които са си наши. Важно-

то сега е да работим про-

ект по проект. Например 

за преструктуриране на 

здравната система, като 

се използва линията за 

здравеопазване на Евро-

пейския стабилизационен 

механизъм.”

Очевидно е, че след 

като, надявам се, напад-

ките срещу „мащехата“ 

Европа приключат, Ита-

лия ще трябва да започне 

сериозна самокритика и 

да запретне ръкави, за да 

работи. Защото големият 

европейски план „Маршал”, 

така желан от мнозина, за 

разлика от едноименния 

предходен, не идва от тре-

та страна, САЩ, победи-

тел във Втората световна 

война. Вместо това идва 

от джобовете на всички 

европейски данъкоплатци. 

Които правилно, преди да 

се съгласят да помогнат 

на по-нуждаещия се съсед 

с така необходимата соли-

дарност, имат и право да 

бъдат сигурни, че помощта 

им няма да бъде пропиляна 

и няма да попадне в ръцете 

на корумпирани, мафиоти 

и измамници или да стане 

предмет на управленската 

и административна неспо-

собност на бюрокрациите 

в страни като Италия, кои-

то се считат за „щурците“ 

на Европа в сравнение със 

северноевропейските 

„мравки“.

А  италианците не 

трябва само да разчитат 

и да се справят с помо-

щта, която идва от Евро-

па. Всъщност това са и 

техни пари. Те ще трябва 

да направят необходимото, 

като започнем от желание-

то да рестартираме ико-

номиката си чрез мечтани-

те реформи на публичната 

администрация и най-вече 

на съдебната машина. 

Които представляват ос-

новните институционални 

пречки, с които се сблъск-

ват желаещите да правят 

Алесандро Бутичè бе специален гост на Осмия дискусионен форум „Строителството през 2019 година – перспективи и предизвикателства“
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Conforming to the Statement on European 
Solidarity, we must restart the Italian economy 
beginning with the sustainable construction

by Alessandro Butticé,
Agenzia Italiana Stampa 
Esterо (AISE)

The French rightly say „quand 

le bâtiment va, tout va“ - when 

the building business is thriving, 

everything is thriving. 

Daniele Shara reminded in the 

„Repubblica“ newspaper that econ-

omy could again be set in motion, 

beginning with the energy efficient 

renovation of 1,2 million residential 

buildings and creation of 430 thou-

sand jobs.

He spoke about a „plan to re-

start the economy by activating 

ofthe works in the construction sec-

tor“, underlining that FILLEA Cgil – 

the Federation of Wood, Building 

and Allied Industry Workers, and 

also the LEGAMBIENTE – the Italian 

environmentalist association, have 

elaborated a joint plan to recover 

the sector, which is based on the 

criteria of sustainability and quality 

of work. It was high time for that, 

indeed.

The resumption of employment, 

beginning without a delay from 

the construction sector, which 

historically has proven itself as 

the driving force of the economy, 

is obligatory and is an absolutely 

urgent necessity.

It is a necessary collectively to 

discuss how to restart the engine of 

economy and how to keep up the 

hopes for availability of means of 

livelihood in the future. There really 

is no more time to waste.

Government institutions should 

act immediately – with power, cour-

age and at a speed, in order to pre-

vent the transformation of economic 

crisis, caused by this state of emer-

gency for pandemic, into tragedies 

for the families in future.

There is no sense in denying 

fact that the crisis cannot be sur-

mounted with public funding only, no 

matter whether funds are European, 

national or regional. Actually, it can-

not be expected that the EU, the 

states or the regions, would be al-

locating piles of resources, which in 

fact, always come out of the pock-

ets of citizens. Both – the compen-

sations for employment and unem-

ployment, and the deferment of tax 

deadlines, are important steps, but 

only in short and mid time aspect.

Therefore, we must aim at guar-

anteeing and protecting the employ-

ment and production capacity of the 

state in long term period.

Превод Радостина Иванова
Alessandro Butticé was a special guest at the 8th discussion forum “Construction in 

2019 - perspectives and challenges”

Petya Avramova, Minister of Regional Development and Public Works:

We are working hard to maintain the pace 
of construction industry in  the country

„Construction works are go-

ing on on all started infrastructure 

sites across the country, and there 

are new sections which are being 

launched. All administrative units of 

the Ministry of Regional Develop-

ment and Public Works have been 

mobilized to a highest degree in 

order to maintain the pace of con-

struction at the level that has been 

achieved up to now.“ This was an-

nounced by the  Minister of Region-

al Development and Public Works 

Petya Avramova, after the inspec-

tion of the progress of the extension 

of the Sofia Ring Road (SRR) be-

tween Tsarigradsko Shose Blvd and 

Mladost residential district, carried 

out jointly with the Mayor of Sofia 

Municipality Yordanka Fandakova 

and the Deputy Mayor in charge of 

Public construction, Eng. Tsvetan 

Bozhinov. 

„We should aim to make sure 

that the construction industry has 

as much as possible work to do, 

so that more people are employed 

within it“, stated Avramova. She 

added, that despite the state of 

emergency, the MRDPW continues 

issuing construction permits, and 

that since 13th March, 9 permits 

have been issued. It had become 

clear from her words as well, that 

she had sent a letter to the National 

Association of Municipalities in the 

Republic of Bulgaria, with instruc-

tions not to suspend the activities in 

investment designing, approval and 

issuance of construction permits. 

Minister Avramova explained 

that the MRDPW had received 

from the Sofia Municipality more 

than 100 building plots along the 

SRR, situated in the section from 

the Tsarigradsko Shose Blvd to the 

Mladost residential district, and the 

site terrain is provided. It is over 6 

km long, starting at the road junc-

tion with the Trakia Motorway. The 

value of investment is a little bit 

more than BGN 142 Million. It is en-

visaged under this project, the exist-

ing two-lane road to be expanded 

into 6-lane road with three lanes in 

each direction, separated with me-

dian strip. There will be separating 

strips between the side local roads 

and the main direction road, dual 

carriageways and sidewalks. Four 

road junctions will be built - „Old 

Losenski pat“, „Patriarch German“, 

„Samokovsko shose“, „Mladost“, as 

well as three pedestrian overpass-

es, two bridges and a larger facility 

over a water body. The contractor 

for works is „GBS- Infrastructural 

Construction“ AD, the deadline for 

implementation is up to the end of 

2021. „This is the busiest second-

class-road in Bulgaria, with traffic 

load from 22 thousand to 26 thou-

sand vehicles per day“, emphasized 

Avramova.

The Mayor Yordanka Fandakova 

pointed out, that for Sofia munici-

pality the SRR is a site of strategic 

importance. Along the lenght of the 

last section of the Sofia Ring Road 

– from the „Bakston“ residential 

district to „Lyulin“, regulation proce-

dures are being carried out by the 

Chief Architect Zdravko Zdravkov. 

We are going to submit the prepared 

designs to MRDPW and to the Road 

Infrastructure Agency“ she added. 

Doncho Barbalov, Deputy Mayor in charge of Finance and Healthcare: 

Fabrizio Zarcone, the World Bank Country Manager for Bulgaria, 
the Czech Republic, and Slovakia: 

Due to the manner of governing over the last several years, your 
country is facing the crisis in a stable macroeconomic state 

Mr. Barbalov, what is the data 

about the collection rate of the 

local taxes and fees for the first 

months of 2020? What is the level 

of reported decrease and  which 

are the affected spheres?

The statistical data about budg-

et implementation, which we al-

ready have available, is as per 31st 

March. In the third month of 2020, 

the reported drop of municipal rev-

enues from taxes and fees is total 

30 % compared to marth last year. 

The revenues now are with BGN 

18,9 Million less. This is a normal 

consequence of citizens’ reaction 

to the introduction of the state of 

emergency. 

On an annual basis, the reg-

istered reduction in respect to the 

revenues from real estate tax is 

BGN 7,5 Million. The situation in re-

spect to the transport vehicle tax is 

the same – the respective revenues 

for the Sofia municipality (SM) are 

with BGN 4,7 Million less, compared 

to March past year. The reduction in 

respect to collection of the house-

hold waste disposal fee amounts to 

BGN 14 Million, and in the sphere 

of technical services provision, it 

is BGN 845 thousand. The amount 

of fees paid for dog ownership is 

significantly lower too – only BGN 

16 607, while in the third month of 

2019 their amount was almost BGN 

41 thousand. 

The same is valid for the kin-

dergarten fees, where the collected 

fees are BGN 413 843 less, and the 

reduction of revenues from fees for 

sidewalks and retail markets is with 

BGN 44 415. 

What is the trend in respect to 

the construction permits issued 

within the first three months of 

the year? 

We can indicate a marked de-

crease in the number of construc-

tion permits, issued by the Sofia 

Municipality. If we compare the 

amount of revenues in the first 

quarters of 2019 and 2020, from 

BGN 2,8 Million it is reduced to BGN 

2 Million. Comparing only March 

this year with March past year, the 

reduction is even more significant – 

in 2019 the incomes in this sphere 

were BGN 1,34 Million, while now 

they are BGN 0,39 Million.

Mr. Zarcone, according to 

the updated World Bank (WB) 

forecast, Bulgaria's economy is 

expected to fall into recession in 

2020 as result of the impact of the 

COVID-19 pandemic on the export 

and the domestic activity. How 

would you comment this situa-

tion?

The COVID-19 pandemic has 

brought the whole world to an un-

precedendted situation, endan-

gering the lives of people and the 

social fabric of modern society. Its 

impact on the economy is only one 

of the aspects of the comprehen-

sive social change that we will ex-

perience. That is why my first com-

ment is that in such turbulent times, 

we should focus on people, and to 

look through the prism of man.

When speaking expertly, in 2020 

the EU is indeed expected to go 

through a recession, and most prob-

ably this is going to happen in Bul-

garia as well, because of the paral-

lel supply and demand shocks. Your 

country has a wide open economy 

and the present lockdown of world 

supply  chains has already impact-

ed its export. 

Still, in comparison with some 

of your partners from the Old Con-

tinent, your country is entering this 

crisis in a stable macroeconomic 

status, resulting from the  govern-

ance over the last few years. Even 

more, the government has consid-

erable fiscal  space available to 

meet the shock on public finances. 

The national debt is below 20 % of 

GDP, the initial budget for 2020 is 

balanced, and the reserve (accord-

ing to the latest  data from February 

2020) is in the range of 9 % of GDP, 

which provides an appropriate fiscal 

buffer against the inevitable fiscal 

position deterioration.
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Елица Илчева

18 приоритета за икономически по-

дем и подобряване на стандарта на 

живот на хората в шестте района на 

страната предвиждат проектите на 

регионалните схеми за пространствено 

развитие на районите от ниво 2 (NUTS 

2), които Министерството на регионал-

ното развитие и благоустройството 

публикува за обществено обсъждане. Те 

отразяват и съвременните тенденции 

в политиките на Европейския съюз и ще 

се използват за определяне на зоните за 

интервенции и за прилагане на интег-

рирани териториални инвестиции през 

новия програмен период 2021 - 2027 г.

Схемите определят дългосрочните 

перспективи и цели за пространстве-

но развитие на 6-те района, на които е 

Североизточният ра-

йон (СИР) е определен като 

територия, отворена към 

света посредством Черно 

море и Дунав и съхранила 

богата история и мате-

риална култура. Плодород-

на земя, отличен човешки 

капитал, развита инфра-

структура и туристиче-

ски имидж са потен циа-

лът, който тук трябва не 

да бъде тепърва създаван, 

а да бъде надграждан, за 

постигане на общ иконо-

мически напредък.

СИР обхваща северна-

та част на българския бряг 

на Черноморското крайбре-

жие, част от Източния дял 

на Стара планина, част от 

Лудогорието и Добруджа. 

Площта му е 14 6455 кв. км, 

което представлява 13,2% 

от територията на стра-

ната, като земеделските 

земи са 68,3%, горските 

- 24%, урбанизираните - 

5,8%.

Този район остава раз-

положен периферно на ос-

новната TEN-T мрежа през 

територията на страна-

та, но това се компенси-

ра от границата с двата 

големи международни во-

дни басейна и определя 

неговото геостратегиче-

ско значение (само Дунав 

дава връзка с 11 държави 

в Централна и Източна 

Европа). Отварянето на 

икономиката в глобален 

план обаче се ограничава 

от недоизградеността на 

транспортната ос Варна/

Шумен – Русе. 

На територията на 

СИР има общо 719 населе-

ни места. По данни на НСИ 

към 31 декември 2018 г. 

тук живеят 929 035 души, 

13,3% от всички в стра-

ната и с 32 930 по-малко 

в сравнение с данните от 

последното преброяване 

през 2011 г. Степента на 

урбанизация е 73,4%, кол-

кото е средната. В района 

са разположени 30 града, 

предимно в категорията 

„малки” с население под 10 

хиляди души. Най-голям е 

Варна (330 001 д.), над 30 

хил. са и областните цен-

трове Добрич (84 502 д.), 

Шумен (75 837 д.) и Търго-

вище (35 446 д.).

Трите приоритета на Севе-

роизточния район са:

1. Повишаване дина-

мичността на района в 

глобален мащаб. Тук се по-

сочва, че икономическото 

развитие трябва да бъде 

съчетано със съблюдаване 

принципа на устойчивост 

с намаляване на консума-

цията на енергия и суро-

вини, развитие на „зелена” 

и „синя” икономика. В този 

контекст могат да полу-

чат реализация идеите за 

нови иновационни бизнес 

зони в Търговище и Варна 

- обхващаща и общините 

Аксаково, Белослав, Девня 

и Добрич. 

2. Постигане на равен 

достъп до качествено об-

разование, здравеопазване 

и социални услуги. Уточне-

но е, че за изпълване със 

съдържание действията 

по осъществяване целите 

на този приоритет трябва 

да се работи за създаване 

на възможности за придо-

биване на знания и умения 

в съответствие с пазара 

на труда.

3. Териториално разви-

тие и сближаване, с което 

се акцентира на преодоля-

ването на значителните 

териториални неравнове-

сия чрез подобряване на 

транспортната и комуни-

кационна свързаност. 

Конкурентоспособност

Оценката на Индекса 

за регионална конкурен-

тоспособност (RCI) кла-

сира СИР на 248-о място 

от 268 района в ЕС за 

2019 г. непосредствено 

преди Северен Централен 

район, който е на 249-а 

позиция. СИР е определен 

като скромен (плах) инова-

тор, като иновационната 

ефективност намалява с 

времето. Подобряването 

на икономическия климат 

като фактор за привличане 

на инвестиции е свързано 

с изграждането на нови 

индустриални терени, обо-

рудвани със съвременна 

инфраструктура, което 

да позволи стартиране на 

бизнеси.

Добра предпоставка 

за нарастване значението 

на морската индустрия в 

бъдеще е фактът, че ЕС 

определя развитието й 

като приоритетно. С мо-

дернизацията на приста-

нище Варна градът ще се 

наложи като ключов транс-

портен възел за цялата 

Североизточна България, 

съчетаващ всички видове 

транспорт - морски, възду-

шен, автомобилен, железо-

пътен.

Определящо за пови-

шаване на конкурентоспо-

собността и особено на 

неговата северна част е 

изграждането на АМ „Хе-

мус”. Строителството на 

нов околовръстен път око-

ло Варна, АМ „Черно море“, 

както и допълнителното 

модернизиране на трасето 

Варна – Дуранкулак ще по-

виши геостратегическото 

и геоикономическо положе-

ние на морската столица. 

Обновяването и възстано-

вяването на проектните 

параметри на жп линията 

Варна – Русе е в подкрепа 

на интермодалните прево-

зи в СИР. 

Екологични фактори и 

рискове

Североизточният ра-

йон по отношение на кли-

матичните промени е с ви-

сока степен на уязвимост. 

Повишен е рискът от за-

сушаване, ветрова ерозия, 

морска абразия и свлачищ-

на дейност. Състояние-

то на повърхностните 

води в редица участъци е 

лошо, като най-замърсени 

са реките Камчия и Де-

вненска. Няма действащи 

канализационни мрежи в 

доста селищни и курортни 

образувания. Най-оскъдно 

развита се оказва област 

Търговище, Шумен също из-

остава за сметка на Варна 

и Добрич. 

По-големите пречис-

твателни станции са 

във Варна, Добрич, Девня, 

Златни пясъци и Албена. 

В ГПСОВ „Добрич” и ПСОВ 

„Златни пясъци” се изпъл-

няват проекти за рекон-

струкция. Съоръженията в 

Албена са силно амортизи-

рани, но община Балчик има 

изготвен проект за тях, 

както и за изграждане на 

дълбоководно заустване - 

ГПСОВ „Девня“. Още чети-

ри от пречиствателните 

станции - ГПСОВ „Долни 

чифлик”, ПСОВ „Камчия“, 

ПСОВ „Албена“ и ГПСОВ 

„Каварна“, имат неотлож-

на нужда от модернизация.

ВиК

Поради високата сте-

пен на водоснабденост в 

СИР не се регистрират 

фрапиращи случаи на лип-

са на вода. Прогнозата за 

развитие сочи, че е необхо-

димо да се реконструират 

съществуващите резер-

воари или да бъдат изгра-

дени нови такива, които 

да осигурят достатъчно 

количества за задоволява-

нето на питейно-битови-

те нужди. В някои случаи 

ще се наложи изграждане 

на нови водоизточници със 

съответните довеждащи 

водопроводи. 

Транспортна инфраструк-

тура 

Анализът сочи, че из-

граждането на АМ „Черно 

море” ще затвърди ста-

билната връзка между 

двата основни центъра в 

Източна България – Варна 

и Бургас. Чрез нея ще се за-

върши и националният ско-

ростен ринг – АМ „Тракия”, 

„Хемус” и „Черно море“ и съ-

щевременно ще се подобри 

съществено обслужването 

на крайбрежието. Ключови 

нереализирани проекти са 

мост над Варненското езе-

ро при с. Казашко, радиални 

връзки от магистралата 

към кк Златни пясъци, се-

зонна логистична база на 

Франгенско плато, южно 

разширение – втори мост 

към Аспарухово, базова ин-

фраструктура за разши-

ренията при в.з. Звездица 

и с. Константиново, ком-

плекс за елитен туризъм 

при с. Константиново – с 

голф игрище и яхтено прис-

танище. 

Строителството на 

скоростните пътища 

Русе – Шумен, Варна – Ша-

бла – Дуранкулак с връзка 

към Констанца и Тулча в 

Румъния, модернизирането 

на направлението Варна – 

Добрич с продължение до 

Силистра ще допринесат 

за изпълнението на целите 

на АНКПР. 

Разширяването на път-

ната мрежа е определящ 

фактор и за други възмож-

ности за развитие в райо-

на, като при подбор на про-

ектите трябва да се взима 

предвид, че област Шумен 

е с най-добре поддържана 

мрежа – повече от поло-

вината пътища са в добро 

състояние – 54,4%, докато 

в област Търговище те са 

най-малко – само 26%.

Целта за изграждане 

на интермодален терми-

нал (ИМТ) в района на град 

Варна е подобряване на ин-

термодалността в Югоиз-

точния регион на ЕС чрез 

създаване на условия за оп-

тимално взаимодействие и 

интеграция на различните 

видове транспорт. 

Въпреки че газопро-

водната мрежа в СИР е 

най-добра в страната и 

предоставя възможност 

за газифициране на най-

висок относителен дял 

на домакинствата (23%), 

възползвалите се от нея 

са най-малко. Изграждане-

то на регионален газов хъб 

„Балкан” е най-сериозният 

проект от енергийната 

инфраструктура на стра-

ната и района. 

Индустриални и бизнес зони

В Североизточния ра-

йон има две действащи 

индустриални зони. „Нацио-

нална компания индустри-

ални зони“ ЕАД управлява 

„Варна Запад Индустриална 

зона” ЕАД с площ 399 000 

кв. м близо до пристанище 

Варна-запад и летището. 

„Индустриален парк Шу-

мен“ е върху терен с площ 

2400 дка. Осигурено е пое-

тапно развитие. 

Тъй като за СИР е от 

значение да се балансира 

големият контраст между 

Варна и останалата тери-

тория, като се стимулират 

градовете, които могат 

да намаляват до известна 

степен неравномерното 

развитие на селищната 

мрежа, се предвиждат 

още подобни структури. 

По-важни планирани проек-

ти са: Нова индустриална 

зона „Варна – Аксаково” на 

площ от 8160,9 дка до АМ 

„Хемус“ и стария път за Со-

фия; производствена зона в 

община Девня (4000 дка) до 

пристанищния терминал 

Варна-запад; Индустриал-

на зона „Търговище” (115 

дка до път София – Варна, 

до жп линия, връзка с АМ 

„Хемус“). Сериозен проект 

е EU Gateway - „Нов логис-

тичен коридор на България: 

Азия – Варна – Шумен – Раз-

град – Русе – Централна и 

Източна Европа”. Офици-

ално декларирана подкре-

па за него има от всички 

областни администрации, 

общините Варна, Русе, Шу-

мен, Добрич, Девня, Аксако-

во и Белослав и от приста-

нище Варна. Той им широка 

инвестиционна програма, в 

т.ч. разрастване и включ-

ване към коридора на 

действащи индустриални 

зони. Инициатор е СНЦ 

„Клъстер Черноморска 

Икономическа зона“. Про-

ектът ще се осъществи в 

близост до бившето воен-

но летище Добрич.

Подобряване на здравната 

инфраструктура и социал-

ните услуги

По приоритет 2, насо-

чен към човешкия капитал, 

предвидените мерки включ-

ват изграждане на нова и 

подобряване на качество-

то на наличната образо-

вателна инфраструктура. 

Акцентира се на това, че 

всички нива на образова-

телната и обучителната 

система се нуждаят от 

по-добра база и съвременно 

оборудване и са планирани 

основен ремонт, рекон-

струкция и строителство 

на нови детски градини, 

училища, центрове за под-

крепа за личностно разви-

тие, спортни площадки и 

салони. 

Сред препоръчаните за 

изпълнение проекти са още 

изграждане на хеликоптер-

ни площадки и осигуряване 

на връзки с болнични заве-

дения в района, инвестира-

не в специализирани бол-

ници и отделения, в които 

се извършват дейности за 

долекуване, продължително 

лечение и рехабилитация и 

хосписи.
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разделена страната, и са разработени 

в съответствие с Актуализацията на 

Националната концепция за простран-

ствено развитие (АНКПР) за периода 

2013 - 2025 г. За всеки от тях са изведе-

ни по три приоритета.

В рамките на обществените кон-

султации имаше възможност да бъдат 

отправяни предложения за приоритетни 

интегрирани проекти в 6-те региона, 

които да помогнат за формиране на об-

щата оценка на индикативния финансов 

ресурс. На 29 април Министерският съ-

вет прие актуализацията на основния 

документ за регионално и простран-

ствено развитие.

В три броя на в. „Строител“ предста-

вяме съкратен преглед на схемите с при-

оритет върху възможностите, които ще 

се отворят пред строителите.

Формулираната визия за 

развитие на Югоизточен район 

(ЮИР) звучи така: привлекателно 

място за живот и бизнес със съх-

ранено природно и културно на-

следство, ефективно използващ 

своя потенциал за постигане на 

устойчиво и балансирано социал-

но-икономическо развитие.

В териториалния обхват на 

ЮИР са включени областите 

Бургас, Сливен, Стара Загора и 

Ямбол с 33 общини. На север той 

се ограничава от Средна и Из-

точна Стара планина, на изток 

– от Черно море, на юг опира до 

Странджа, Дервентските възви-

шения и Сакар планина. Площта 

му е 19 799 кв. км, което предста-

влява 17,8% от територията на 

страната, като земеделските 

земи са 41,9%, горските - 52,1%, 

а урбанизираните - 4,9%.

На територията на ЮИР има 

общо 675 населени места, от кои-

то 41 градове. По данни на НСИ 

към 31 декември 2018 г. тук жи-

веят 1 032 079 души. Степента 

на урбанизация е 71,7%. Големите 

градове са Бургас – 202 434 жите-

ли, и Стара Загора - 135 715, сред-

ните са Сливен (86 275 ж.), Ямбол 

(68 074 ж.) и Казанлък (45 020 ж.).

Най-южните територии на 

Черноморското крайбрежие са 

максимално съхранени в своя ес-

тествен вид, незасегнати от ту-

ристическата урбанизация. 

Трите приоритета на Югоизточ-

ния район са:

1. Подкрепа за интелигентна 

и динамична икономика, където се 

залага на изграждане, поддържа-

не и достъп до съвременни научни 

инфраструктури и внедряване на 

нови технологии.

2. Подобряване на образова-

телното равнище на население-

то и качеството на живот за 

формиране на активно, предпри-

емчиво и добре образовано граж-

данско общество с ясна визия и 

осъзнатата мисия за развитие-

то на района. Специфичен фокус 

на политиката ще остане из-

граждането и/или рехабилитаци-

ята на техническа инфраструк-

тура в локациите, които все още 

не успяват да предложат на на-

селението качествени условия за 

живот. 

3. Териториално сближаване 

и интегрирано развитие на град-

ските, селските и крайбрежните 

райони.

Конкурентоспособност

През 2019 г. определеният RCI 

класира ЮИР на 246-о място от 

268 района в ЕС. Влошаването 

на иновационния потенциал за 

Югоизточен район е в размер на 

-1,5%. През периода 2011 - 2018 г. 

са вложени 19 626,6 млн. лв. - 13% 

от националните инвестиции. 

Следва да се отбележи високата 

привлекателност на Бургас, кой-

то е наравно със София-град.

Прилагането на иновации е 

посочено като най-сигурния път 

за повишаване на конкурентоспо-

собността на ЮИР. В тази посо-

ка е предложението за създаване 

на „Високотехнологичен акаде-

мичен център Бургас“ на база на 

потенциала на университетите 

там. 

Мерките, които ще бъдат 

подкрепени за реализацията на 

приоритет 1, включват още из-

граждане на „Черноморски цен-

тър за „син“ растеж и иновации“. 

Предвижда се и мрежа от „зелени” 

офиси на компании, които изпра-

щат специалисти да работят в 

Бургас. Включени са и действия 

за преструктуриране и осигу-

ряване на справедлив преход на 

въгледобивните региони и енер-

гетиката при реализацията на 

Зелената сделка на ЕС.

Основно предизвикателство 

в развитието до 2027 г. е имен-

но как ще премине българската 

енергетика през европейската 

Зелена сделка. Районът и по-спе-

циално Стара Загора ще бъде 

най-силно засегнат от нея.

Екологични фактори и рискове

ЮИР е с висок риск по отно-

шение на климатичните промени. 

По-слабо е развитието на свла-

чищните процеси, с изключение 

на крайбрежната зона. Прави 

впечатление големият брой из-

градени селищни пречиствател-

ни станции за отпадъчни води – 

СПСОВ в Бургаска област. През 

януари 2019 г. е даден старт 

на строителните дейности за 

модернизация на ПСОВ „Китен – 

Приморско“, където се осъщест-

вява реконструкция на прилежаща 

инфраструктура и изграждане на 

стъпало за отстраняване на био-

генните елементи азот и фосфор.

На територията на област 

Бургас обаче все още доста на-

селени места нямат изградени 

ПСОВ - селата Ахелой, Синемо-

рец, Варвара и гр. Ахтопол. От 

вътрешността без ПСОВ са Кар-

нобат, Камено, Малко Търново и 

др. В области Стара Загора, Сли-

вен и Ямбол има изградени шест 

селищни станции. 

Инфраструктура

В ЮИР са представени всички 

видове транспорт - автомобилен, 

жп, въздушен и морски, включи-

телно от най-висок клас, като 

връзката между тях непрекъсна-

то се модернизира, оптимизира и 

интегрира. Най-важната особе-

ност и най-голямото предимство 

на района е, че има широк излаз 

към Черно море на изток (224 км). 

Това превръща Бургас в ключов 

елемент на основната TEN-T 

мрежа на ЕС (транспортен кори-

дор „Ориент“), за което отново е 

стратегически важно изгражда-

нето на АМ „Черно море“.

В Бургас се предвижда пълна 

интеграция между морски и жп 

транспорт, както и значително 

увеличаване възможностите на 

българския порт. Реализацията 

на проекта ще превърне прис-

танището и града в една от 

стратегическите транспортни 

и инфраструктурни точки между 

Европа и Азия.

Заложено е подобряване и на 

посочените като част от ос-

новната жп мрежа връзки Бургас 

– Стара Загора и Стара Загора 

– Русе. Като допълваща е посо-

чена линията Бургас – Карнобат 

– Варна. 

С модернизирането на жп ин-

фраструктурата, както и с ре-

ализацията на АМ „Черно море“ 

Южната главна ос ще дефинира 

ключовото си значение за разви-

тие на района. Това ще стабили-

зира и ролята на Стара Загора, 

Ямбол и Сливен и ще затвърди 

Бургас като регионален център 

с повишено значение.

Голямо значение има и исто-

рически възникналата връзка Со-

фия – Пирдоп – Златица – Карло-

во – Казанлък – Сливен – Бургас, 

определена като второстепенна 

паралелна ос. Тя обхваща както 

автомобилен път, така и едно 

от трите основни жп трасета в 

направление изток - запад в стра-

ната. 

Всички области в ЮИР под-

държат пътната си мрежа в 

добро състояние с показатели, 

близки до и над средното ниво в 

България, като област Сливен се 

откроява с най-добре поддържа-

ната пътна мрежа в страната 

– 70,4%.

Решаващо значение за разви-

тието ще има изграждането на 

направлението Харманли – Топо-

ловград – Средец – Бургас като 

част от т.нар. Второстепенна 

крайгранична южна ос Петрич 

- Бургас (Южна хоризонтала), 

залегнала в Приоритетите за 

изграждане на пътната инфра-

структура в България до 2020 г.

ВиК

Югоизточният район заедно 

със Североизточния е с най-висо-

ка степен на водоснабденост в 

България. В област Стара Загора 

16 населени места са без центра-

лизирано водоснабдяване, но в тях 

живеят едва 0,13% от население-

то. Районът се нарежда веднага 

след Югозападния с най-ниски за-

губи в страната.

Анализите посочват, че е не-

обходимо да се реконструират 

магистралните водопроводи и 

разпределителната водопровод-

на мрежа, защото преоблада-

ващата част от действащите 

мрежи и съоръжения са въведени 

в експлоатация преди 1980 г. На 

много места е необходима и пъл-

на подмяна. 

Индустриални и бизнес зони

Стара Загора, Казанлък, Сли-

вен заедно с Ямбол имат плано-

ве за изграждане на такъв тип 

зони с подкрепата на Национална 

компания „Индустриални зони”. В 

ЮИР е новосъздадената Индус-

триална зона „Загоре” - по иници-

атива на община Стара Загора и 

местния бизнес. Поради засилен 

интерес към Индустриален и ло-

гистичен парк „Бургас”, където 

се реализират 35 проекта, със 

свое решение от 28 февруари 

2019 г. МС апортира седем имота 

частна държавна собственост 

от общо 500 дка от Южна про-

мишлена зона в НК.

Шест нови индустриални зони 

ще бъдат обособени и съоръжени 

през следващите години в Бургас 

– „Меден рудник“, „Долно Езерово“, 

„Равнец“, „Девети километър“, 

„Черно море“ и разширение на 

Промишлена зона „Север“. Очаква 

се втора фаза на Индустриален 

и логистичен парк „Бургас” – съв-

местен проект на община Бургас 

и НКИЗ за създаване на нова зона 

върху площ от 600 декара – първи 

и втори етап. Избраната тери-

тория се намира между п.в. „Юг“ 

и к-с „Меден рудник”. Планирано е 

и пускане в експлоатация на зона 

„Сливен и Ямбол“ – първо съвмест-

но дългосрочно партньорство за 

създаване на обща икономическа 

зона в района и обединяване на 

ресурсите на двата областни 

центъра. В тази връзка МРРБ и 

АПИ стартираха стъпките, не-

обходими за проучване и проекти-

ране на четирилентов път между 

Сливен и Ямбол, който има голямо 

икономическо и комуникационно 

значение за бъдещата зона и раз-

витието на двата града.

Крайбрежният туризъм 

На територията на об ласт-

та се осъществяват над 40% от 

масовия туризъм в страната, 

затова развитието му ще бъде 

разнообразено с включване на 

пристанище Бургас в списъка на 

пристанищата за посещение от 

круизни и други туристически ко-

раби. Ще се възстановят мест-

ните морски пътнически превози 

от Бургас до Варна, Несебър, По-

морие, Черноморец и Созопол поне 

през летния сезон.

В тази връзка са предложени-

ята за строителство на нов Кон-

гресен и научноизследователски 

център от Държавно предприя-

тие „Пристанищна инфраструк-

тура“, който ще се използва цело-

годишно като място за изложби, 

концерти, атракциони. Има и идея 

за създаване на културно-образо-

вателен и туристически център, 

посветен на рибарството в Чен-

гене скеле, както и на нов прис-

тан на о. Света Анастасия, с 

който ще бъде удължен периодът 

за посещения. Изграждането му 

ще защити от ерозия скалиста-

та основа на острова.

Подкрепа за образованието и со-

циалния живот 

Тази специфична област на 

политиките в ЮИР е на централ-

но място и включва дейности за 

строителство, реконструкция, 

ремонт и оборудване на образова-

телни институции и изграждане 

на нови - детски ясли и градини, 

основни и средни училища, уни-

верситети. 

Заложено е и подобряване на 

материално-техническата база 

на държавните болници в област-

ните градове, оборудване на пло-

щадки за хеликоптер, инвести-

ране в специализирани болници и 

отделения за долекуване.

Всички домове за стари хора 

следва да се реформират в съ-

ответствие със стандартите 

за качество на резидентната 

грижа. 

Като специфични проекти се 

предвиждат изграждане на арт 

улици, Етнографски музей в Бур-

гас, програма за по-интензивно 

приобщаване на децата и младе-

жите към създаване на културен 

продукт. В допълнение е изграж-

дането и реконструирането на 

материално-техническата база 

на училищата по изкуства и кул-

тура. А също и създаване на мо-

дерни спортни бази. Заложен е и 

нов градски футболен стадион в 

Бургас между п.в. „Юг“ и к-с „Ме-

ден рудник”.
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Кметът Росина Станиславова:

Георги Сотиров

Г-жо Станиславова, 

дали Вашата сериозна 

обществено ангажирана 

позиция стана причина да 

Ви предпочетат хората 

на втория тур на мест-

ните избори пред бившия 

кмет на района?

Винаги съм се опитва-

ла да насърчавам диалога 

между гражданите по про-

блеми, касаeщи случващо-

то се в района, в който 

живея повече от няколко 

десетилетия. Вярвам, че 

ефективното сътрудни-

чество между жителите и 

администрацията за зако-

носъобразно решаване на 

всички актуални проблеми 

е в обществен интерес. 

Един кмет трябва да съ-

действа, да стимулира ак-

тивността на широк кръг 

представители на мест-

ната общност. Опитвах 

се според собствените ми 

познания и способности да 

отстоявам всичко това и 

да съм последователна и 

устойчива в действията 

си. Никога обаче не съм 

правила нищо сама, защо-

то осъзнавам добре пре-

димствата и резултат-

ността от съвместната 

екипна дейност, която 

умело съчетава компе-

тентността на отделния 

участник с решимостта 

и ефективността на по-

вече хора. Имам осъзнато 

намерение в този дух да 

продължа и работата си 

като кмет.

Промяната към по-до-

бър живот за всички чле-

нове на обществото е 

напълно възможна именно 

чрез синхронизирани раз-

умни действия и чисти на-

мерения.

Сигурна съм, че всички 

заедно с инструментите 

на местното самоупра-

вление може да постигнем 

много повече за благоу-

стройството на терито-

рията, което директно 

рефлектира върху благо-

получието на нейните оби-

татели. 

Нека да продължим с 

конкретните предизви-

кателства, проблеми и 

акценти в настоящата 

Ви работа, определени 

от поетите предизборни 

ангажименти и начерта-

ната визия за развитие.

От встъпването ми в 

длъжност аз предпочитам 

да говоря в множествено 

число, защото админи-

стративната работа е 

екипна. Ние сме изправе-

ни пред няколко основни 

рутинни предизвикател-

ства. Приоритетно за нас 

е качественото срочно до-

вършване на всички запо-

чнали в предходния период 

заварени строителни про-

екти с възможно най-добър 

и благоприятен за района 

краен резултат. 

В тази категория попа-

дат две детски образова-

телни заведения (124-та 

ДГ „Бърборино“ и 8-а ДГ 

„Проф. д-р Елка Петрова“), 

чието преустройство би 

следвало да гарантира 

успешното провеждане на 

педагогическия процес за 

следващите няколко поко-

ления, и четири многофа-

милни жилищни сгради с 

необходимост от по-добра 

конструктивна експлоата-

ционна годност и енергий-

на ефективност – в полза 

на множеството им оби-

татели. 

Своевременно трябва 

да насочим внимание и към 

разкриващите се нови въз-

можности. Да отправим 

взор отвъд преходността 

на битието към едно по-

добро във всяко отноше-

ние споделено бъдеще.

Разбира се, все още 

напипваме създаването на 

подходяща структура, чис-

лен състав и експертност 

за ефективно функциони-

ращ екип от мотивирани 

специалисти с уеднаквени 

критерии за добро адми-

нистративно управление 

и обслужване на населе-

нието.

В същата връзка се 

опитваме да установим и 

максимално добри взаимо-

отношения с всички звена 

от централната и оста-

налите районни общински 

администрации и инсти-

туциите. Важно е да съз-

дадем гаранции за пълно 

зачитане върховенство-

то на закона и стриктно 

съблюдаване на основните 

права, свободи и интереси.

Да не забравяме и по-

следното предизвикател-

ство за личното ни и об-

ществено здравословно 

и икономическо оцелява-

не. Искрено вярвам, че с 

обединени общи разумни 

усилия ще успеем да пре-

одолеем това житейско 

препятствие, пред което 

сме изправени. В моменти 

на кризисни ситуации като 

настоящата всички хора 

имат оправдано високи оч-

аквания към тези, които ги 

управляват, и така тряб-

ва да бъде. Длъжни сме в 

практиката да покажем и 

докажем своята загриже-

ност и отдаденост. 

„Красно село“ е тpe-

тият пo бpoй нa нaceлe-

ниe район в Cтoличнaта 

oбщинa. Не е шега една 

относително свита като 

обем администрация да 

работи за може би над 

100 000 души. Вceки дeн 

от Вас и екипа Ви очак-

ват да решавате най-

разнообразни проблеми 

- от такива, свързани 

с меcтата зa живeeнe, 

пpeз вaжни oбpaзoвaтeл-

ни проблеми, та чак дo 

cвaтбитe и paзвoдитe, 

както споделихте вече 

някъде.

Действително по под-

разбиране вceки paйoнeн 

кмeт тpябвa дa oтгoвapя 

зa мнoжecтвo paзлични 

acпeкти oт пyбличния жи-

вoт. Нашият дългосрочен 

главен приоритет все пак 

е да създадем условия и 

предпоставки за устойчи-

во осъществяване и раз-

витие на всички основни 

дейности, включени в об-

хвата, компетентността 

и правомощията на район-

ната общинска админи-

страция.

В момент като насто-

ящия обаче тази грижа 

очевидно далеч надхвърля 

възможностите на един 

сравнително малоброен 

екип. Разчитаме много и 

на всички граждани. Нека 

изцяло да мобилизираме 

своите, често неподозира-

ни възможности, показвай-

ки високо ниво на съзнание 

и задълбочено paзбиpaнe. В 

подобни дни на изпитания 

всяка навременна адек-

ватна проява на лична и 

oбщecтвeнa oтгoвopнocт, 

гpaждaнcкa cъпpичacт-

нocт и взаимопомощ е на 

практика безценна.

Росина Станиславова e първи мандат кмет на столичния район „Красно 

село“. Освен че има завършено висше образование в две различни 

области: финанси и спортен мениджмънт, тя е и бивш национален 

състезател по фехтовка и треньор. 

Живее в района повече от 30 години и като активен гражданин – 

участник в различни формални и неформални групи, се опитва да добави 

своя принос за решаване на неговите проблеми.

В периода 2014 - 2019 г. е председател на Гражданско сдружение „Бели 

брези“, създадено от арх. Боряна Шивачева, която определя като 

вдъхновяващ пример за отстояване на свободи и законни интереси.

Ha тepитopиятa нa 

paйoна имa 8 жилищни 

кoмплeкca и 3 oбocoбeни 

квapтaлa. Като медия 

на строителния бранш 

ни прави впечатление, 

че строителството се 

развива с високи темпо-

ве. Какво прави района 

привлекателен за инвес-

титорите?

Добрата инфраструк-

тура и нейното продъл-

жаване с изграждането 

на метрото, погледът 

към Витоша и идващият 

през Княжевското дефиле 

различен въздух оформят 

„Красно село“ като пред-

почитано място за живее-

не. В същата връзка обаче 

считаме, че е необходимо 

спешно да преодолеем 

егоцентричния индивиду-

алистичен подход в об-

ласт та на устройството 

на територията и опазва-

не на околната среда. 

Бихме искали да съз-

дадем трайни условия и 

предпоставки за устойчи-

во развитие при пълно от-

читане на спецификата 

- характер, история и на-

стоящо положение. Да се 

съобразим с йерархията 

на обществените, групо-

ви и лични потребности и 

интереси. Да положим по-

вече усилия както за опаз-

ване и възстановяване на 

наличната инфраструкту-

ра и сграден фонд, така и 

за съществуващото при-

родно многообразие и рав-

новесие. Да съблюдаваме 

действащите изисквания, 

правила и норми в пълния 

им обем – без каквито и 

да е деформации в полза 

на чийто и да е конкретен 

инвестиционен интерес.

О б и т а т е л и т е  н а 

всички жилищни компле-

кси имат гарантирано 

конституционно право 

на хуманна, хармонична и 

благоприятна във всяко 

отношение жизнена сре-

да. 

И, разбира се, тук е 

моментът да Ви попитам 

какво е състоянието на 

образователната инфра-

структура. Достатъчно 

ли са детските ясли и 

градини, има ли нужда от 

ново строителство?

На всички граждани 

на столицата въобще и в 

частност при нас е добре 

известен недостигът на 

места в забавачките. В 

тази връзка столичната 

администрация е очевиден 

длъжник на своето населе-

ние, като не казвам това 

като укор. 

Опитваме се да полу-

чим максимално финанси-

ране за колкото се може 

повече обекти в предложе-

ната капиталова програма 

на района. За Вашите чи-

татели е важно да кажа, 

че особено ще държим на 

качественото изпълнение 

както във фазата на про-

ектиране, така и при пос-

ледващите дейности до 

окончателната им реали-

зация. Искрено се надяваме 

на добри взаимоотноше-

ния с всички участници в 

строителния процес – без 

допускане на каквито и да 

е компромиси във вреда на 

бъдещите обитатели.

Дали може да ни ка-

жете няколко думи за На-

ционалната кампания за 

енергийна ефективност? 

Районът има перфектно 

изглеждащи панелни и с 

едроплощен кофраж сгра-

ди, които тази програма 

финансира.

Към настоящия мо-

мент се довършва започ-

налата работата в пре-

дходния мандат по две 

многоетажни жилищни 

сгради в жк „Бели брези“ и 

в „Борово“. За правилното 

развитие на този процес 

разчитаме и на техните 

обитатели, които се явя-

ват естествен коректив 

на извършваната дейност. 

В „Красно село“ има 

три парка, стадион, кон-

на база и казвате, че зе-

леното строителство е 

в прерогативите на ра-

йонната администрация?

Както през изминали-

те години, така и в на-

стоящия момент проявя-

ваме засилен интерес и 

активност в областта на 

масовия спорт и опазване-

то на околната среда. В 

този смисъл декларираме 

изцяло своето желание да 

намерим нова перспектива 

за развитието на знакови 

озеленени пространства 

като парковете „Славия“ и 

„Хиподрума“, а заедно с тях 

и цялата зелена система 

на тази част от града.

Човешките същества 

сме създадени в лоното на 

природата и нашето съ-

ществуване е немислимо 

без нея. Искрено се надя-

ваме на добронамерено и 

отговорно отношение към 

околната среда от страна 

на всички заинтересовани 

лица. Заедно може да пре-

върнем района в максимал-

но удобен и приветлив дом 

за неговите обитатели.Входът на новата станция „Красно село“ от третия лъч на метрото

Снимка авторът
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Обектът ще разполага с много зелени пространства, места за отдих и спорт, 
детски площадки, кътове за домашни любимци и водни площи

Росица Георгиева

Столичната община 

(СО) планира да изгради 

парк в кв. „Манастирски 

ливади - Изток”, който да 

е разположен по протеже-

ние на реките, протичащи 

в района. През жилищната 

територия преминават Бо-

янска бара и Бара Изливо, 

които са притоци на Пер-

ловска река. На места при 

първия воден басейн вече 

има извършвани корекции 

през годините, в южната 

част на квартала също 

има промени на коритото, 

а в североизточната част 

то е частично покрито. 

Преди да се подгот-

ви концепцията за разви-

тието на зелените площи 

в „Манастирски ливади 

- Изток“, е направен ана-

лиз на съществуващото 

положение към момента. 

Установено е, че в района 

има сериозен недостиг на 

паркове и градинки с об-

ществен характер, не е 

изградена цялостна улична 

мрежа и липсват пешеход-

ни зони и велоалеи. Около 

70% от жителите на квар-

тала са активни млади 

хора на възраст до 40 г., 

а 17% oт обитателите са 

деца. Според действащия 

Общ устройствен план на 

СО 55% от територията 

на кв. „Манастирски лива-

ди - Изток“ са предвидени 

за жилищно застрояване. 

Смесените многофункцио-

нални зони заемат около 

19,5%, а терените за об-

ществено обслужване са 

разположени около нереа-

лизираното кръстовище 

на улиците „Костенски во-

допад“ и „Флора“. 

Според намеренията за 

създаване на новия парк 

ще бъдат обособени малки 

по площ кътове, предназна-

чени за индивидуален отдих. 

Предвидени са и големи 

пространства, които да 

бъдат подходящи за пикник 

и слънчеви бани. В частта 

около бизнес сградите ще 

има места за отдих – за 

обяд и работа извън офис. 

В цялата територия на 

бъдещия парк се планира 

обособяването на много 

зони за спорт. Ще бъдат 

създадени площи за йога и 

фитнес, а в по-централни-

те части на бъдещия парк 

е заложено да има обширни 

зелени пространства, под-

ходящи за футбол, федер-

бал, волейбол и други групо-

ви спортове. През цялата 

територия на зеленото 

пространство е проекти-

рана велоалея, отделена 

със зелена ивица от глав-

ното пешеходно движе-

ние, която е съчетана и с 

маршрут за бягане. 

По протежението на 

парка ще бъдат обособе-

ни кътовете за социални 

контакти, които ще са 

разположени равномерно. 

Основната им идея е да 

предоставят на посети-

телите място за срещи. 

Ще има и територии, под-

ходящи за организиране на 

събития, като лятно кино 

или малки концерти на от-

крито. 

В целия парк се пред-

вижда изграждането на 

детски площадки, места за 

игра в близост до реката,

поляни за всякакъв вид 

активности, както и под-

ходящи за празнуване на 

рождени дни. В близост до 

новоизграждаща се детска 

градина с басейн са проек-

тирани класни стаи на от-

крито.  

Планирани са 2 зони за 

кучета и алея за разходка 

в източната част на пар-

ка по течението на р. Бара 

Изливо. Специфичното за 

всеки кът за домашните 

любимци е, че ще е огра-

ден от всички страни, 

като при подход към него 

са заложени по 2 броя вра-

ти с цел предотвратяване 

нежелано излизане на куче 

при отваряне. Тези площад-

ки ще са разположени под 

редица от дървета, като в 

очертанията им са предви-

дени специализирани кош-

чета за отпадъци, чешми 

за животните, площадка за 

къпането им на открито, 

както и разнородни игри за 

домашните любимци. Под-

ходът към тези кътове е 

достъпен от всички стра-

ни и не засяга площите, в 

които се предполага, че ще 

има струпване на деца.

Обособените места около 

реката и езерото следва да 

бъдат най-атрактивните 

за посетителите, тъй 

като водата е естествен 

притегателен център. По 

протежение на водния ба-

сейн ще бъдат построени 

мостове. 

Територията, върху 

която ще бъде разположен 

бъдещият парк, е разде-

лена на 6 отделни зони. 

Първата от тях обхваща 

североизточните части 

на кв. „Манастирски лива-

ди - Изток” по поречието 

на р. Боянска и мястото 

на нейното вливане в река 

Бара Изливо. В някои сек-

тори на реката ще бъде 

запазено естественото й 

корито, а в други ще се из-

гради бетоново. Терените, 

предвидени за озеленяване 

и корекция на реките, са 

значително ограничени от 

съществуващите имоти. 

В по-широките части ще 

се обособи пешеходна и 

велоалея, по протежението 

на които трябва да се оф-

орми редица от дървета. 

Втората зона от парка 

ще бъде разделена на две 

части. Едната от тях  е 

заключена между ул. „413” 

и ул. „Флора”. Планирано е 

в близост до нея в бъдеще 

да бъде изградена детска 

градина и религиозен цен-

тър. В парковата зона е 

заложен детски кът с мул-

тифункционални съоръже-

ния, както и класни стаи 

на открито. По протеже-

нието на реката ще се по-

строи водно огледало. Не-

говите функции ще бъдат 

свързани със задържане на 

водите при високи нива и 

избягване на наводнения в 

зоната. Около огледалото 

ще се оформят амфите-

атрални зелени тераси, на 

които ще има и места за 

сядане, а около тях ще се 

направят обходни пешеход-

ни алеи. 

Вторат а  час т  н а 

зона 2 е разположена непо-

средствено до жилищни-

те комплекси от затворен 

тип, търговските обекти, 

хотела и бизнес сградите. 

Това предполага и висока 

натовареност на участъ-

ка от парка. Предвижда 

се изграждане на различ-

ни типове зони за отдих. 

Сред съоръженията са 

детска площадка, кът за 

разходка на домашни лю-

бимци, фитнес на откри-

то, тенис маси, социални 

пространства и терени 

за рекреация около водни-

те площи. Ще има и поля-

на, чиято функция ще е да 

поема потенциални високи 

водни нива. Около зелената 

площ е проектиран  амфи-

театър. 

Територията около 

р. Боянска бара в частта 

между ул. „Флора” и  ул. „Ва-

сил Стефанов” формира 

третата зона на бъдещия 

парк. Поради голямата де-

нивелация на терена има 

възможност за изграждане 

на зелена площ на няколко 

нива, като ще се създа-

дат кътове за отдих за 

работещите в околните 

офис сгради. В близост до 

бъдещия парк се планира 

жилищно застрояване. Око-

ло зданията няма да има 

огради, което ще позволи 

лесен достъп до зелените 

пространства. Обърна-

тите към парка построй-

ки трябва да имат добро 

оформление на фасадите. 

В този участък ще бъде 

създадена възможност за 

преминаване от единия към 

другия бряг на реката. 

Четвъртата  зона е 

заключена между ул. „Васил 

Стефанов” и Софийския 

околовръстен път (СОП). 

Това е терен с пряк визу-

ален достъп към Витоша. 

На него ще се изгради езе-

ро, чиято функция ще бъде 

да задържа водите при 

възникване на високи нива 

на р. Боянска бара. На еди-

ния му бряг ще се обособи 

площадка за слънчеви бани, 

а в самата водна площ ще 

се направи остров, което 

ще даде възможност на 

водоплаващите птици да 

гнездят. Около езерото 

ще се оформят поляни със 

съоръжения за игра и пик-

ник. 

Частите от квартала, 

разположени под далекоп-

роводите към СОП, фор-

мират петата зона от бъ-

дещия парк. Тя ще включва 

предимно поляни, тъй като 

в района не може да има 

дървесна растителност. 

Предвижда се създава-

нето на възможности за 

велосипедно и пешеходно 

преминаване. В този учас-

тък ще бъдат експонирани 

статуи. 

В шестата зона на пар-

ка, разположена в кв. „Ма-

настирски ливади - Изток”, 

също ще се осигури вело- и 

пешеходното преминаване, 

като ще има и алтернати-

вен веломаршрут. И в този 

участък ще има кътове за 

отдих, детски площадки 

и поляни за игра, както и 

място за разходка на до-

машни любимци.

Зона 2

Зона 5

Зона 6
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Цялостната реконструк-

ция на 4-етажната сграда 

на бившата Метрология на 

ул. „Мусала” 26 в Стара За-

гора е почти завършена. Тя 

е реализирана по проект на 

общината по Оперативна 

програма „Региони в растеж 

2014 – 2020“, като стой-

ността му е близо 3,3 млн. 

лв., от които 100 000 лв. са 

собствено финансиране. Той 

включва изграждане на социал-

ни жилища – общо 69 апарта-

мента, от които 8 гарсониери, 

19 едностайни и 42 двустайни, 

в които се очаква да бъдат на-

станени 232 лица.

Ползвателите ще обитават 

комплекс от затворен тип с ох-

рана, денонощно видео наблю-

дение и паркоместа. Домовете 

ще бъдат частично мебелирани 

и ще се обитават за срок от 

3 години. Всеки наемател ще 

сключва договор с общината и 

ще поема конкретни ангажимен-

ти за социална реализация.

Трети коловоз ще свърже гара Волуяк и Централна гара София с нова спирка в Обеля
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Оповестиха ценова-

та оферта на допусна-

тия участник в открита 

процедура за възлагане 

на обществена поръчка с 

предмет: „Проектиране и 

строителство за модер-

низация на коловозно раз-

витие на Централна гара 

София и жп участък Цен-

трална гара София - Волу-

як за проект „Развитие на 

железопътен възел София: 

железопътен участък Со-

фия - Волуяк“. Допуснато 

до този етап в процедура-

та е обединението „ЗГОП 

България“ с участници 

„Тодини България“ ООД 

и Стопанско дружество 

ЗГОП АД. Предложената 

стойност за изпълнение 

е 199 850 060, 60 лева без 

ДДС.

Предвидено е изграж-

дане на нов трети коловоз 

между жп гара Волуяк и 

Централна жп гара София, 

както и модернизация на 

съществуващото коловоз-

но развитие на двете гари. 

Предстои още строител-

ство на нова жп гара Обе-

ля, която ще осъществява 

още една интермодална 

връзка със Софийското 

метро.

С реализацията се цели 

повишаване на оператив-

ната скорост до 160 км/ч 

за пътнически влакове и 

до 120 км/ч за товарен жп 

транспорт, подобряване 

на безопасността чрез 

премахване на прелези и 

кръстовища, намаляване 

на газовите емисии, както 

и повишаване на удобство-

то и комфорта при край-

градски и междуградски 

пътувания. 

Проектът се съфи-

нансира от Механизма за 

свързване на Европа и ДП 

Национална компания „Же-

лезопътна инфраструкту-

ра“ и се очаква да доприне-

се за увеличаване на обема 

на превозените товари, по-

добряване качеството на 

обслужване по отношение 

на времето за пътуване, 

осигуряване на мобилност 

и достъпност до железо-

пътната инфраструктура 

за всички потребители, в 

това число и за хората с 

намалена подвижност.

Кметовете на седем общи-

ни в област Разград приеха ре-

шение за изграждане на трета 

клетка на Регионалното депо за 

неопасни отпадъци. Депото се 

ползва от Разград, Лозница, Ис-

перих, Завет, Кубрат, Самуил и 

Цар Калоян, а финансирането ще 

се извърши със средствата от 

внесените отчисления от насе-

лените места в РИОСВ – Русе, 

по реда на Закона за управление 

на отпадъците. Дяловете на 

всяка община ще се определят 

пропорционално на обема на де-

понираните отпадъци по офици-

ални отчетни данни за календар-

ната 2019 г.

Предстои разши-

рение на Регионално-

то депо за отпадъци, 

което обслужва де-

вет общини в Бурга-

ска област - Бургас, 

Средец, Камено, Руен, 

Сунгурларе, Карно-

бат, Айтос, Несебър 

и Поморие, съобщиха 

от пресслужбата 

на кмета Димитър 

Николов. От там ин-

формираха, че капа-

цитетът на клетка 

1 е пред изчерпване, 

но в нея има доста-

тъчно място, докато 

стане готова клетка 

2, а община Бургас се 

организира за проек-

тирането и на тре-

та клетка. 

Предстоящите 

дейности ще бъдат 

финансирани соли-

дарно от деветте 

общини. 

На предстоящо-

то заседание на Об-

щинския съвет кме-

тът ще поиска от 

съветниците в Бур-

гас да одобрят наме-

рението, тъй като 

тук парите ще са от 

местния бюджет.

Оператор на де-

пото е община Бур-

гас чрез Общинско 

предприятие „Чис-

тота Еко”.

Приключи ремонтът на кръс-

товището на първокласния път 

I-9 Златни пясъци – Варна при 

спирка „Долна Трака“. От Аген-

ция „Пътна инфраструктура“ съ-

общиха, че то заменя Т-образно 

кръстовище с третокласния III-

902 Оброчище – Кичево. По този 

начин се повишава безопасност-

та на движение и се намаляват 

предпоставките за пътни ин-

циденти. В последните години 

кръстовището е определено от 

сектор „Пътна полиция“ като 

участък с концентрация на ПТП. 

Произшествията са възниквали 

най-често при включване от път 

III-902 поради големия трафик по 

първокласния I-9, както и от го-

лемия надлъжен наклон на III-902 

в района.

Кръстовището е с ново 

пътно тяло, два пласта асфал-

тобетон, бордюри, подземни 

комуникации, енергоефективно 

осветление, тротоари, хоризон-

тална маркировка и знаци. Изпъл-

нител на строителните работи 

е ДЗЗД ПОНТ.
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Няколко месеца след подписването на договора е направена бpeгoyкpeпитeлнaта дaмбa мeждy пиpc 1 и пиpc 2

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Напредва работата 

на пристанищен терми-

нал „Росенец“ в Бургаския 

залив. „Джи Пи Груп“ АД 

като партньор в ДЗЗД 

„Терминал Росенец“ из-

вършва строителството 

и реконструкциите на 

обекта. Става въпрос за 

привеждане на пирсове 1, 

2 и 3 към нормативните 

изисквания - етап 1, и из-

граждане на инсталация 

за регенерация на парите 

- етап 3.

Няколко месеца след 

подписването на догово-

ра е изградена бpeгoyкpe-

питeлнaта дaмбa мeждy 

пиpc 1 и пиpc 2. След при-

ключването на всички дей-

ности ще бъде положена и 

стоманобетонна настил-

ка на пътя между двата 

пирса.

С усилени темпове те-

кат и СМР по всички по-

добекти. Конструкцията 

на дозаторно-разпредели-

телната сграда (ДРС) е 

готова, като се изпълня-

ват довършителни рабо-

ти, както и стоманобе-

тонните фундаменти на 

всички електро- и тръбни 

естакади.

Направени са още и 

подводни работи, които 

включват драгажни дей-

ности за почистване и ко-

рекция на морското дъно и 

заскаляване и монтаж на 

бетонни елементи. Нача-

лото на строителството 

бе дадено на 15 август 

м.г., като ремонтните 

дейности ще са с продъл-

жителност от 2 години.

Пристанищният тер-

минал „Росенец“ се на-

мира на южния бряг на 

Бургаския залив, между 

носовете Чукалята и 

Каменарски баир. Той е 

предназначен за съхраня-

ване и транспортиране 

на нефтени и химически 

суровини и стокова про-

дукция. Приемането й се 

осъществява от танкери, 

акостирали на един от 

трите пирса. Продуктите 

временно се съхраняват в 

резервоари.

Започва следващ етап 

от незавършения проект 

за обновяване на асфал-

товата  настилка  на 

път I-6 София – Бургас 

в посока кв. „Ветрен“, 

информира общинският 

пресцентър. Продължава 

също така ремонтът на 

ул. „Транспортна“ в учас-

тъка от кръстовището с 

ул. „Петко Задгорски“ до 

ул. „Димитър Аврамов“. 

От администрацията на 

кмета на Бургас Дими-

тър Николов съобщават, 

че в тази връзка се въ-

вежда временна реорга-

низация на движението 

до 22 май. 

Заради строителните 

дейности по ВиК мрежата 

под ул. „Оборище“ - в учас-

тъка от ул. „Св. св. Кирил 

и Методий“ до ул. „Средна 

гора“, трасето ще бъде 

изцяло затворено.

Местната админи-

страция  в  Търговище 

подготвя обществена 

поръчка за разширение 

на бул. „Трайко Китанчев“ 

от училището за деца с 

увреден слух до бул. „Цар 

Освободител“. Проектът 

се реализира по Опера-

тивна програма „Региони 

в растеж 2014 – 2020“. 

Той предвижда изгражда-

не на четирилентов път, 

обособяване на велоалеи, 

тротоари, осветление и 

озеленяване. Ще бъдат 

изготвени и инвестицион-

ни проекти за разширение 

при т.нар. пробив Катра-

филов, както и за строи-

телството на нова улица 

от западната страна на 

бул. „Митрополит Андрей“. 

В капиталовата про-

грама на общината за ули-

ци през тази година са за-

ложени общо 2,1 млн. лв., 

като работата в това 

направление върви в срок, 

информираха от пресцен-

търа на местната адми-

нистрация. Нов асфалт 

вече е положен на „Първи 

май“, „Орловец“ и „Владая“.

Обновена е и отсечка 

от 1,8 км от общинския 

път Бряг – Съединение, 

като там предстои един-

ствено да се направи хо-

ризонтална маркировка. В 

момента се работи на ул. 

„Брегалница“, където се 

полага основа и се повди-

гат шахти. 

Изпълнена е и източ-

ната част на булевард 

„Цар Освободител“. Дей-

ностите от западната 

страна ще продължат 

след подмяна на водо-

провода по цялата му 

дължина. Очаква се „Во-

доснабдяване и канализа-

ция“ ООД – Търговище, да 

приключи до началото на 

май.

Цялостно преасфалти-

рани ще бъдат още улици-

те „Страцин“, „Неофит 

Рилски“, „Осъм“, „Елена“, 

„Екзарх Йосиф“, „Драва“ 

(от ул. „Руен“ до ул. „Радо-

мир“) и отсечка в промиш-

лената зона. 

На  нова пътна на-

стилка ще се радват и в 

6 села. В ход са ремонти в 

Алваново и Васил Левски, 

както и на ул. „Тополница“ 

в квартал „Въбел“. Пред-

стои да бъдат обновени 

такива в Стража, Мо-

мино, Подгорица, както 

и площадите в Маково и 

Миладиновци.

www.enev-bg.com   e-mail: enev_ltd@yahoo.com   tel.: 0888805940

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни



20 НАШИЯТ КОНСУЛТАНТÑòðîèòåë петък, 1 май 2020

Тихомир Станев

В тази статия ще 

разгледаме 5 изключения, 

които касаят поведение-

то на възложителя, което 

може да възпрепятства 

изпълнението на договора 

от страна на изпълните-

ля. При такива възникнали 

изключения застраховате-

лят си запазва правото да 

откаже покритие по га-

ранцията.

Изключенията са:

1. В случаите, в кои-

то неизпълнението на 

договорните условия от 

страна на изпълнителя се 

дължат на действия или 

бездействия на възложи-

теля, окачествявани като 

забава по договора.  

2 .  Когато неизпъл-

нението на договора от 

изпълнителя се дължи на 

упражнено срещу възложи-

теля право на задържане 

или възражение за неизпъл-

нен договор.

3 .  Когато неизпъл-

нението на договора от 

изпълнителя се дължи на 

възражение за прихващане 

срещу възложителя.

4. Страните по дого-

вора, съдържащ условия за 

гаранционен ангажимент 

– възложителят и изпъл-

нителят, инсценират за-

страхователното съби-

тие.

5. Когато изпълнител 

и/или възложител умиш-

лено са заблудили застра-

хователя с неверни данни 

за застрахования риск или 

застрахователното съби-

тие.

Важно! Всяко едно из-

ключение го разглеждаме 

през призмата на правото, 

защото бонд гаранциите 

се подчиняват на правна-

та рамка в страната.

Нека да се спрем на 

всяко едно изключение по-

отделно:

1. В случаите, в кои-

то неизпълнението на 

договорните условия от 

страна на изпълнителя 

се дължат на действия 

или бездействия на въз-

ложителя, които се ока-

чествяват като забава 

по договора.

Често се случва въз-

ложителят да забави из-

пълнението на проекта по 

обективни причини. Напри-

мер при СМР на открито 

при падането на много 

ниски температури, кои-

то не позволяват да се 

изпълнява проектът по за-

дадените срокове. В този 

случай не се предявява 

претенция по гаранцията, 

а се изисква удължаване 

на срока от застрахова-

теля.

Имаме и забавата, 

когато възложителят 

неоправдано не приеме 

предложеното му от из-

пълнителя изпълнение или 

не даде необходимото съ-

действие, без което из-

пълнителят не би могъл да 

изпълни задължението си. 

Когато възложителят е в 

забава, рискът преминава 

върху него.

2. Когато неизпълне-

нието на договора от 

изпълнителя се дължи на 

упражнено срещу възло-

жителя право на задър-

жане или възражение за 

неизпълнение на догово-

ра.

Важно! Функциите на 

правото на задържане в 

тесен смисъл на думата 

са обезпечителни. 

Правото на задържа-

не не почива на някаква 

естествена, генетична 

и функционална връзка 

между двете насрещни 

задължения по двустран-

ното правоотношение. 

Заради това правото на 

задържане не може да бъде 

общ принцип, както възра-

жението за неизпълнен 

договор можем да го раз-

глеждаме като общ прин-

цип в областта на дву-

странните облигационни 

отношения. За тях можем 

да изведем общ принцип, 

че срещу този, който не 

изпълнява, също може да 

не се изпълнява, че двете 

задължения, ако няма нещо 

друго, което да ни пречи, 

трябва да се изпълнят ед-

новременно. 

Упражняването на пра-

вото на задържане става 

чрез възражение. Това е 

едно отбранително сред-

ство, или по-точно обез-

печителен похват, който 

обаче води и до отбрана 

срещу съответната пре-

тенция да се върне една 

вещ. Съответно тази 

вещна претенция ще бъде 

условно уважена.

3. Когато неизпълне-

нието на договора от 

изпълнителя се дължи на 

възражение за прихваща-

не срещу възложителя.

Компенсацията (прих-

ващането на насрещни 

вземания) трябва да се 

отличава от прихващане-

то на плащанията. Прих-

ващането на плащането 

предполага един длъжник 

и няколко еднородни задъл-

жения и изпълнение, което 

не покрива всичките, и 

длъжникът трябва да каже 

кое погасява. Компенсаци-

ята е ситуацията на две 

компенсирани вземания.

Компенсацията е спо-

соб за изпълнение, или по-

точно метод за погасява-

не на задълженията. Тя е 

още средство, начин на 

изпълнение на едно задъл-

жение, което избягва двой-

ното плащане. Това избяг-

ване на двойното плащане 

ни показва компенсацията 

и като средство за дву-

странно гарантиране по 

отношение на платежос-

пособността на другата 

страна.

Компенсацията е един 

особен начин на изпъл-

нение, подобен на даване 

вместо изпълнение. 

Компенсацията може 

да се разгледа и като 

особен способ за принуди-

телно удовлетворение, за 

принудително изпълнение, 

при това без намесата на 

съдия-изпълнител, на съд.

4. Страните по до-

говора, възложителят и 

изпълнителят, които са 

поели условия за гаран-

ционен ангажимент и 

инсценират застрахова-

телното събитие.

Ако при другите видо-

ве измами се касае основ-

но за личностното само-

оправдание, тук имаме и 

„обществено оправдание“, 

обществена нагласа и 

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.

толерантност, която в 

дадения случай подпомага 

неговото вътрешно реше-

ние да извърши измамата.

Що се касае до бързи-

ната, с която се реализира 

застрахователната изма-

ма, тя въпреки различните 

видове застрахователни 

условия е сравнително 

приемлива за измамника. 

Сроковете за изплащане 

на обезщетения са обик-

новено от 15 до 45 дни. 

Този фактор допринася 

много за примамливостта 

на измамите в застрахо-

ването.

При бонд гаранциите 

най-често имаме планира-

ни застрахователни изма-

ми. Те обикновено са много 

трудни за разкриване, тъй 

като при тях извършващи-

ят измамата е подготвил 

това предварително. За 

планирането е извършено 

предварително обмисляне 

на следните елементи:

- Намиране и определя-

не на подходящ обект за 

застрахователна измама;

- Планиране на вида и 

способа за извършване на 

измамата;

- Сключване на застра-

хователния договор при за-

страховател по най-изгод-

ната и „безопасна“ схема;

- Осигуряване на не-

обходимите за схемата 

данни, факти и доказател-

ства за осъществяване на 

измамата;

Методите на планира-

не на застрахователни из-

мами при бонд гаранциите 

най-често са инсценирани-

те събития:

Инсценирани събития - 

това е такова събитие от 

криминален или некримина-

лен характер, създаването 

на което може да повлияе 

за приемане от други лица 

на изгодни за инсцени-

ращия решения. Целта е 

чрез лъжливо създадените 

факти, данни, обстоятел-

ства, документи и всичко, 

отнасящо се до застрахо-

вателното събитие, да се 

създаде у застрахователя 

мнение, че това събитие 

е настъпило по точно оп-

ределен начин, и той да 

възприеме правотата на 

измамника.

5. Когато изпълнител 

и/или възложител умиш-

лено са заблудили застра-

хователя с неверни данни 

за застрахования риск 

или застрахователното 

събитие.

Преди да се издаде 

конкретната полица за 

гарантиране на договора 

пред възложителя, изпъл-

нителят попълва въпрос-

ник-предложение, където е 

длъжен да бъде максимално 

обективен и честен в пре-

доставената информация. 

На база този въпросник 

застрахователят прави 

оценка на риска и послед-

ваща ценова оферта при 

положителна оценка. Ако 

впоследствие се устано-

ви, че във въпросника има 

неточности, пропуски или 

умишлено подвеждаща ин-

формация, това може да е 

достатъчно основание за 

застрахователя да отка-

же плащане при предявена 

претенция от възложите-

ля.

Важно! Всички тези 

елементи са заложени от 

застрахователя като съв-

купност за изключение по 

бонд гаранциите. Те каса-

ят поведението на въз-

ложителя, което може да 

създаде предпоставка за 

неизпълнение на проекта 

от изпълнителя.

Заключение

Представените нови 5 

изключения в „Нашият кон-

султант“ са важни, защо-

то касаят както изпълни-

теля, така и възложителя. 

Практиката показва, че 

винаги може да се стиг-

не до казус, в който да 

има някое от посочените 

изключения, които да по-

пречат на изпълнителя 

да реализира проекта ка-

чествено и в срок.

Обръщам специално 

внимание на изключенията 

от позицията на правото 

и неговите практики, за-

щото всички дискутира-

ни изключения в нашата 

рубрика са предвидени 

от застрахователите по 

бонд гаранциите. 

Винаги съм подчерта-

вал, че освен покритията 

по бонда трябва да се зна-

ят и неговите изключения, 

за да може да се вижда „ця-

лата картина“ на дейст-

вие на бонд гаранциите. 

Това е от изключителна 

важност за всеки изпъл-

нител, който ползва бонд.

П.П. Ако имате нужда 

от оферта, казус или про-

блем с гаранциите, пише-

те ни на stroitel.bonds@

ttins.eu или се обадете на 

0882 400 071, за да го об-

съдим с препоръка и ста-

новище.

Снимка Румен Добрев
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Проф. д-р инж. Валери Митков, декан на Минно-технологичния факултет на МГУ: 

Георги Сотиров

Проф. Митков, моля 

да представите Минно-

технологичния факул-

тет на МГУ „Св. Иван 

Рилски“, на който сте 

декан.

Като основно звено 

на МГУ той е създаден 

на 12 юни 1953 г., когато 

е учреден институтът 

след разделянето на Дър-

жавната политехника на 

четири самостоятелни 

висши училища.

За повече от шест де-

сетилетия факултетът 

се е утвърдил като ав-

торитетен и единствен 

в страната ни създател 

на висококвалифицирани 

кадри в областите минно 

дело и строителство. В 

продължение на  67 години 

тук се формира обликът 

на целия университет. 

Обучението е в три про-

фесионални направления, 

пет базови бакалавърски 

и шестнадесет магис-

търски специалности по 

планове и програми, съгла-

сувани с потребителите 

на кадри, нямащи аналог в 

България.

Имаме десет научни 

специалности за степен 

„доктор“, както и добре 

организирана съвременна 

образователна, научноиз-

следователска и админи-

стративна система.

В МТФ работят пре-

подаватели и служители, 

високообразовани учени и 

професионалисти с широ-

ки международни контак-

ти във водещи универси-

тети, научни институти 

и компании от различни 

държави. Ние поддържаме 

тесни връзки с производ-

ствените дружества в 

България и чужбина, кои-

то се нуждаят от наши-

те възпитаници. Благо-

дарение на неоценимата 

помощ на партньори, като 

„Минстрой“, „Геотехмин“, 

„Дънди Прешъс Металс“, 

„Асарел Медет“, „Каолин“, 

„Видекс“, „Лъки Инвест“ 

и други, МТФ разполага 

със съвременни зали и ла-

боратории, обзаведени с 

модерни технически сред-

ства. Добра практика е 

реновираните помещения 

да носят имената на фир-

мите дарители.

Много качествена-

та професионална под-

готовка – теоретична 

и практическа, прави за-

вършилите тук търсени 

специалисти в България 

и по света. Минно-тех-

нологичният факултет 

е и престижен учебен и 

научноизследователски 

център, заел заслужено 

място в образователна-

та система на България. 

Това се определя не само 

от обстоятелството, че 

факултетът намира на-

чалото си в най-старото 

висше учебно заведение, 

свързано с обучението на 

минноинженерни кадри в 

България, а и заради ро-

лята, която той е имал и 

има в настоящия момент.

Имате богата про-

фесионална биография, 

свързана и с науката, и 

с практиката, а и със 

строителния бранш, за-

щото преподавате на 

студентите в катедра 

„Подземно строител-

ство“. Има ли интерес 

към тази специалност?

Минно-технологич-

ният факултет включва 

катедрите:  Подземно 

разработване на полезни 

изкопаеми, Открито раз-

работване на полезни из-

копаеми и взривни работи, 

Подземно строителство, 

Обогатяване и рецикли-

ране на суровини, Марк-

шайдерство и геодезия, 

Руднична вентилация и 

техническа безопасност, 

Икономика и управление 

и Техническа механика. В 

професионално направ-

ление  „Архитектура, 

строителство и геоде-

зия“ работят катедрите 

Маркшайдерство и гео-

дезия и Подземно строи-

телство, които са тясно 

свързани с подготовката 

на работещи в строител-

ния бранш. Това звено е с 

академичен състав от пе-

тима професори, четири-

ма доценти и един главен 

асистент, има акредита-

ция да обучава студенти 

в степените „бакалавър“, 

„магистър“ и „доктор“ по 

„Подземно строителство“ 

и „Техника и технология на 

взривните работи – про-

изводство на взривни ма-

териали“. 

Бакалаврите ни са 

отлични   технолози, 

строители и мениджъри 

в областта метростро-

ителството. Като „ма-

гистър“ излизат специа-

листи по подземно минно, 

градско, транспортно, 

метро- и енергийно стро-

ителство, строителство 

на голяморазмерни под-

земни съоръжения, на депа 

за промишлени отпадъци, 

геотехника, техника и 

технология на взривните 

работи. Завършилите се 

реализират успешно и в 

добивната, и в строител-

ната индустрия, като за-

емат ръководни постове 

в най-големите предприя-

тия в България – „Метро-

политен“ ЕАД, „Минстрой 

Холдинг“ АД, „Геострой“ 

АД и много други.

За времето на своето 

съществуване препода-

ватели от катедрата са 

участвали в обучението 

на над 10 000 младежи, 

като до момента са за-

вършили и над 500 души 

от Германия, Русия, Корея 

Йордания, Гърция, Кипър и 

др.

В извънредните усло-

вия, в които сега се на-

мираме, как провеждате 

обучението? 

Настоящата ситуаци-

ята е без аналог в свето-

вен мащаб. За първи път 

от основаването на МГУ 

„Св. Иван Рилски“ бяхме 

принудени да спрем при-

съствени занятия (лек-

ции, упражнения и консул-

тации). Но това ни накара 

и да погледнем под друг 

ъгъл процеса на обучение, 

осъзнахме, че всъщност 

пред нас се  отварят нови 

възможности. Ангажирах-

ме се да направим качест-

вен скок - да покажем, че 

инженерните науки са на-

уките на бъдещето, че ка-

дрите, които подготвяме, 

са способни да се справят 

с всичко.

Ето защо не само в 

Минно-технологичния 

факултет, а и в целия 

университет, считано 

от 13-и април въвеждаме 

т.нар. виртуални класни 

стаи, позволяващи конфе-

рентно провеждане на за-

ниманията. С други думи, 

обучението продължава 

дистанционно.

Особено внимание ще 

бъде отделено на различ-

ни курсови задачи, тесто-

ве и казуси, които студен-

тите ще решават вкъщи 

и ще изпращат на препо-

давателите по електро-

нен път. Самостоятелни-

те им работи ще бъдат 

оценявани с текущи оцен-

ки, които да послужат за 

оформяне на финални, при 

положение че извънредно-

то положение се удължи 

и не може да се проведе 

нормална изпитна сесия. 

Отложените практики 

пък ще се проведат през 

зимния семестър на учеб-

ната 2020 – 2021 г.

Използвам случая да 

благодаря на всички в 

нашия факултет за съ-

причастността и готов-

ността за работа в екип. 

Както и да подчертая, че 

ръководството на уни-

верситета предприема 

всички мерки, за да да га-

рантира здравето на пре-

подаватели, служители и 

студенти.

Вие готвите висо-

коквалифицирани спе-

циалисти за нуждите 

на минерално-суровин-

ния отрасъл и не само 

за него. Имате ли Ваши 

лични амбиции за разви-

тие на факултета?

Един факултет е си-

лен, когато в центъра 

на образователната си 

политика постави сту-

дента, но не като паси-

вен получател на знания, 

а като активна страна в 

търсенето на тези зна-

ния. Преподавателите 

от Минно-технологичния 

факултет непрекъснато 

усъвършенстват квали-

фикацията си, за да отго-

варят на нарастващите 

критерии. 

Аз наследих един силен 

и добре работещ факул-

тет, чиято дейност не 

се дублира с нито един 

друг в страната. Моята 

амбиция е да съхраня по-

стигнатото и съвместно 

със съвета и научнопре-

подавателския състав да 

го надградим.

Ще положа всички 

усилия за поддържам уни-

калността, както и да 

провеждаме авангардна 

научноизследователска 

дейност, да създаваме 

преломни иновации и от-

крития, които да служат 

за благоденствието на 

цялото общество.

Проф. д-р инж. Валери Митков е декан на Минно-

технологичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски“ 

и ръководител на Висшата школа за подготовка на 

персонал за взривни работи. Има образователно-

квалификационна степен „доктор” в това научно 

направление. Магистър е по „Международни 

икономически отношения” от УНСС и магистър 

инженер от Московския институт със специалност 

„Стомана и сплави“, (МИСиС).

Председател на Сдружението на взривните инженери 

в България, член на Европейската федерация 

и Международната асоциация на взривните 

инженери, а също и на Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране.
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Студио Intro Architecture 

от Аделаида презентира 

проект за хотел във фор-

мата на усукана кула в до-

лината на лозята Бароса 

в Южна Австралия. Тузар-

ският билдинг Seppeltsfield 

Tourist Accommodation ще 

има 12 етажа и ще разпо-

лага със 70 стаи и мезо-

нети с невероятна гледка.

Дизайнът на хотела е 

тематичен за мястото – 

повлиян е от изкуството 

да се правят бъчви за вино 

и по-специално от процеса 

на извиване на дъските. 

„Когато архитектурна-

та визия е емоционално 

свързана със собствени-

ците, тя се превръща в 

емоционална форма на из-

куство“, споделят от Intro 

Architecture.

Предизвикателството 

Австралийският ар-

хитект Маршал Блечър 

и датското дизайнерско 

студио Fokstrot представи-

ха план за нов тип зелено 

обществено пространство 

в сърцето на Копенхаген. 

То носи името паркипелаг 

от плаващи острови. Ини-

циативата следва успеха 

на CPH-Ø1 – първия про-

тотип, който бе пуснат 

на вода през 2018 г. и беше 

закотвен в различни части 

на пристанището на града. 

Новият проект предвижда 

три елемента през 2020 г., 

като в бъдеще могат да се 

добавят нови конструкции 

според потребността.

Мобилната, плаваща 

и безплатна зелена зона 

има две задачи - да съжи-

ви забравените части от 

старото пристанище на 

града и да създаде ново 

пространство в полза на 

местните жители, фауна-

та и флората. Подобно на 

прототипа CPH-Ø1, който 

представлява платформа 

от 20 квадратни метра с 

дървена палуба и липово 

дърво в центъра, и новите 

площи ще бъдат изградени 

ръчно с традиционни тех-

ники в местната корабо-

строителница на южното 

пристанище на града.

Те ще служат като 

платформи за различни 

дейности, вариращи от 

плувни зони и плаващи сау-

ни до градини и ветроходно 

Въпреки пандемията се очаква през есента да за-

почне строителството на най-високата жива зелена 

стена в Северна Америка. Жилищната кула в центъ-

ра на Далас с обща площ от 29 640 кв. м, разпределе-

ни на 26 етажа, е проектирана от архитектурната 

компания Solomon Cordwell Buenz. Автор на стената 

е Zauben. Той предвижда по фасадата да бъдат заса-

дени над 40 000 растения, които се очаква годишно 

да улавят повече от 730 л въглероден двуокис и да 

произвеждат 550 л кислород. 

Растенията ще бъдат разположени на северните 

и южните балкони. Средната продължителност на 

живота им е от 10 до 15 години с минимална подмяна 

при необходимост. Ще се направи и напоителна сис-

тема, независима от противопожарната. 

За момента проектът е на етап схематичен ди-

зайн и поради това бюджетът все още не е опреде-

лен окончателно. Очакванията са общата стойност, 

включително с терена, да надхвърли 100 млн. долара.

Тройната  творче -

ска колаборация между 

Eisenman Architects, Degli 

Esposti Architetti и AZstudio 

завърши с изграждането 

на нов жилищен блок в 

Милано. Сградата е със 

S-образна форма и навли-

за деликатно в градската 

тъкан. Наречена Residenze 

Carlo Erba, кооперацията е 

с площ от 14 000 кв. м и е 

разположена върху триъгъ-

лен парцел. 

Екипът от архитекти 

се е опитал да създаде мо-

дерна жилищна постройка 

- символ, с необходимия 

брой апартаменти, който 

да осмисли инвестицията 

и в същото време да отго-

вори на контекста, по-спе-

циално на прилежащата 

обществена градина, като 

я продължи частично.

Ограничени от мест-

ните законови разпоред-

би за максимална височи-

на на строителството, 

създателите са развили 

кооперацията в поредица 

от хоризонтални ивици на 

9 етажа, разположени с 

леки измествания, които 

създават 4 отделни слоя. 

Първите 3 нива съответ-

стват на историческите 

сгради с травертинова 

облицовка и изтеглени 

навътре балкони. Четвър-

тият етаж, или вторият 

слой, е проектиран по по-

добие на традиционния 

етаж на благородниците 

в големите къщи – той е 

по-навътре от траверти-

новата фасада отдолу и 

от мраморната отгоре, с 

остъкляване в контраст с 

каменните повърхности. 

Третият слой, на който 

са пети и шести етаж, е 

артикулиран от емайлира-

ни метални рамки, които 

създават хоризонтална 

ивица по цялата дължи-

на на западната фасада. 

Четвъртият и 

н а й - г о р н и я т 

слой, на който се 

намират етажи-

те от седми до 

девети, в извес-

тен смисъл не е 

хоризонтален . 

Стъпаловидният 

му профил и обем-

на маса предста-

влява поредица 

от „градски вили“ 

с големи тераси.

Хонконгското студио Daydreamers Design е авто-

рът на светещ павилион, вдъхновен от традицион-

ните азиатски летящи фенери, за да привлича вни-

манието на обществеността към проблемите на 

околната среда. Наречена „Павилион на желанията“, 

временната инсталация е построена от 5000 тухли, 

направени от рециклирана пластмаса – полиетилен 

с висока плътност от същия тип, от който се изра-

ботват еднократните бутилки за вода и безалкохол-

ни напитки. Материалът се разтопява и се отлива 

във форми, като се образуват блокове, подобни на 

кубчета Lego. Тези тухли са по-евтини от тради-

ционните, по-леки са и могат да траят стотици го-

дини. Според производителите с подобен материал 

къщите могат да се строят много бързо – само за 

няколко дена.

В конкретния случай те са произведени в седем 

цвята и подредени преливащо, наподобявайки пламък. 

Гледката се допълва с музика и LED осветление през 

нощта.

Заоблената структура е оформена с диаметър 

18 м и височина 6 м, без да е необходима предварител-

но изградена основа. Отгоре е открита с цел посе-

тителите да виждат надвисващата от небето Луна. 

пред студиото е било да 

разберат какво прави ви-

ната с марка Seppeltsfield 

толкова уникални. За цел-

та е трябвало сомелиер-

ско проучване и вникване 

в процеса на създаване. 

Всичко това е залегнало 

в проекта на новата кула 

и някак вплетено в нея. 

Както екипът подчерта-

ва, философията на ди-

зайна се е родила, докато 

са наблюдавали опитни 

майстори как огъват и 

нареждат дъбови дъски за 

бъчвите.

Seppeltsf ie ld Tour ist 

Accommodation ще се пре-

върне в световен сим-

вол на свръхлуксозните 

6-звездни хотели. Очаква 

се да приеме първите си 

гости през 2022 г.

Свръхлуксозният билдинг ще е символ на туризма в цяла Австралия 

кафене. Ще бъдат засадени 

ендемични растения, дърве-

та и треви, като зеленина-

та ще осигурява местооби-

тание за птици и насекоми, 

докато пространството 

под твърдата основа ще е 

идеално за водни растения, 

риби и мекотели. Острови-

те ще могат да се местят 

сезонно, за да се появяват 

на „недостатъчно използ-

вани” и „новоразработени” 

части от пристанището. 

Така според дизайнерите 

паркипелагът ще спомогне 

за катализиране на град-

ския растеж.

През зимата се пред-

вижда обединение, за да 

се създаде малък плаващ 

„континент“ за специални 

събития или фестивали. 

Наред с всичко проектът 

намеква за нов тип „кли-

матично устойчив ур бани-

зъм”, където се съчетават 

гъвкавост, социални функ-

ции, екологични ползи, рабо-

та с устойчиви източници 

и оползотворяване на ре-

циклирани материали.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Инж. Димитър Костов, 
председател на ОП на КСБ – 

Добрич 

Клод ван Рутен, 
президент на Световната 

пътна асоциация (PIARC)

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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Международна компания проучва градоустройствените възможности за бъдещето на терена

Елица Илчева 

С контролиран и от-

лично планиран дистан-

ционен взрив недостро-

ената 17-етажна сграда 

на бившата ИПК „Родина“ 

в София най-после беше 

съборена. Операцията, 

осъществена от фирми-

те „Дени специал“ ЕООД и 

„Хидрекс“ ООД, приключи 

само за няколко секунди, 

като преди това с месе-

ци са подготвяни първи-

те 4 етажа, на които са 

направени няколко хиляди 

дупки в бетона. 

Обектът включва два 

корпуса – един на 9 и един 

на 15 етажа, които после 

стават 17, с топла връз-

ка между тях, триетаж-

на сграда за печатница и 

две подземни нива, пред-

видени за гаражи, 600 

кабинета и плувен ба-

сейн на терен от 56 дка. 

Рухването на високото 

здание беше организира-

но при всички мерки за 

сигурност, включително 

и затваряне на бул. „Ца-

риградско шосе“. Средна-

та 9-етажна постройка 

ще се разруши с машина. 

Преди това бе премахна-

та най-ниската част, къ-

дето беше печатницата.  

Всъщност това, кое-

то на 26 април рухна за 

секунди, е строено в про-

дължение на години. 

Историята на 

недоизградения 

издателско-

полиграфически комплекс 

започва през 1976 г., 

когато държавата 

решава да инвестира в 

печатница и редакционен 

блок, в който да се наста-

нят повечето вестници и 

списания наред с „Работ-

ническо дело“. Първата 

копка на мащабния про-

ект прави през 1982-ра 

лично Тодор Живков. Още 

тогава между фотогра-

фите тръгва мълвата, 

че няма да му върви на 

обекта, защото той не 

успял да счупи бутилката 

шампанско в крана, та се 

наложило ударът да се 

повтаря. Все пак в изпъл-

нението са ангажирани 

строители от цялата 

държава, като са правени 

дори бригади за доброво-

лен труд на журналисти-

те, които щели да се на-

станят там. 

Така 

за 5 години сградата е 

готова на груб строеж и 

остъклена със специална 

дограма, 

осигурена по Второ на-

правление, както се казва-

ше навремето. 

Комплексът е разгър-

нат на 40 дка от цялата 

площ. Прави впечатление, 

че по-ниското здание, кое-

то все още стои, е про-

ектирано във формата 

на разтворена книга или 

вестник.

Преходът през 1989 г. 

обаче заварва обекта не-

завършен, с изключение на 

печатницата, която тога-

ва е призната за най-мо-

дерната на Балканите, и 

тя продължава да работи 

години след това. 

Междувременно 

различни правителства се 

опитват да намерят пред-

назначение на сградата,

има идея да стане цен-

трала на НАП, но това не 

се случва. Следват про-

дажба и препродажба, а 

последен собственик е 

фирмата „Изток плаза” 

АД, която я купува за около 

40 млн. лв. 

Предстои разчистване 

на терена, за да бъде под-

готвен за бъдещи инвес-

тиции. На международна 

компания е възложено да 

изследва градоустрой-

ствените възможности за 

имота, както и да направи 

анализ на пазара на недви-

жими имоти в България. Тя 

трябва да предложи вари-

анти за инвестиция.

Снимки Румен Добрев

Александър Георгиев, 
изп. директор и зам.-председател на 

УС на „Фонд мениджър на финансовите 

инструменти в България“
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Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.

За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.

За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.

За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 

1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

Тираж над 2500 бр. – 0,30 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 125 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка 

на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка 

на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и 

тиражиране – 1000 лв. 

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

Посочените цени не включват ДДС.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев

  
%

 ПРЕДПЕЧАТ И 

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, 

ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

BG20102 BG.121357Q/U

www.vestnikstroitel.bg

С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела

Цена – 1800 лв./1 година

              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ  

НА НОВИНА В САЙТА

Обем до 2500 знака + 1 снимка

Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:


