
Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската 
инвестиционна банка:

Радосвет Радев, председател на УС на 
Българската стопанска камара:

BG.121357Q/U
Имаме готовност да работим с 
всички партньори в българската 
икономика, включително и 
членовете на КСБ 

В тези тежки условия 
българските работодатели 
показаха своята социална 
отговорност

ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ стр. 6-8  стр. 14-15

Чрез него банката ще подкрепи до 200 млрд. евро допълнително целево финансиране за МСП
Ренета Николова

„Предложихме създаването на общо-

европейски гаранционен фонд в размер 

до 25 млрд. евро въз основа на вноски 

от държавите членки на ЕС, чрез кой-

то се очаква да подкрепим до 200 млрд. 

евро допълнително целево финансиране 

за МСП, дружества със средна капита-

лизация и предприятия, засегнати от 

настоящата криза.“ Това заяви вице-

президентът на Европейската инвес-

тиционна банка (ЕИБ) Лиляна Павлова 

в интервю за в. „Строител“. Тя пояс-

ни, че този гаранционен фонд ще има 

за цел да позволи на Групата на ЕИБ в 

партньорство с търговски банки и на-

ционални насърчителни институции да 

предостави до 200 млрд. евро най-вече 

в подкрепа на малки и средни компании, 

като рискът в тези инвестиции се 

споделя от всички участващи държави 

членки на ЕС като израз на европейска 

солидарност.

„Групата на ЕИБ, която включва 

Европейската инвестиционна банка и 

Европейския инвестиционен фонд, обя-

ви първия пакет от мерки във връзка с 

коронавируса в размер до 40 млрд. евро 

в подкрепа на МСП и дружества със 

средна пазарна капитализация в цяла 

Европа още на 16 март. С цел по-голя-

ма ефективност увеличаваме и разши-

ряваме обхвата на съществуващите 

инструменти, като поемаме по-големи 

рискове за тях, което от своя страна 

спомага за привличането на други до-

пълнителни инвестиции“, каза още Па-

влова. По думите й това е важно, тъй 

като спомага да се гарантира, че МСП 

и дружествата със средна пазарна 

капитализация ще получат помощ въз-

можно най-скоро в настоящата криза.

Какви други мерки е предприела 
ЕИБ, за да отговори на кризата, и как 
институцията работи с Камарата на 
строителите в България, четете в ин-
тервюто на стр. 6-8.

Брой 17, година XII, 24 април  2020

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

www.leo-bg.com
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23 април
Мая Косева, управител на НИСИ ЕООД

25 април
Иван Иванов, член на УС на КСБ

Проверен бе и напредъкът на проекта за разширение на газопреносната 
инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница

Десислава 
Бакърджиева 

„Огромен напредък има 

по изграждането на авто-

магистрала „Хемус“. Строи 

се, както сме обещали, 

което помага също за зае-

тостта и за икономиката 

на страната.“ Това заяви 

премиерът Бойко Борисов, 

който заедно със зам.-ми-

нистъра на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Николай Нанков 

инспектира дейностите 

на участъка от п.в. „Боа-

за“ до пресичането с пътя 

Луковит – Угърчин.

Борисов установи, че 

на отсечката от АМ „Хе-

мус“, която е с дължина 

близо 16 км, се почиства 

теренът, изграждат се 

водостоци, извършват се 

изкопно-насипни работи, 

прави се колекторна сис-

тема, както и два селско-

стопански подлеза. Ще се 

построят и два пътни въ-

зела, четири моста и два 

виадукта. 

От цялата АМ „Хемус“ 

остават за изпълнение 

общо 240 км, като прог-

нозата е до 2024 г. ауто-

банът да бъде завършен 

от София до Варна. На 

проверката стана ясно, 

че за строителството 

на магистралата Аген-

ция „Пътна инфраструк-

тура“ е разплатила нови 

19 006 099,97 лв. за участъ-

ка Белокопитово – Буховци. 

Министър-председа-

телят инспектира и на-

предъка по реализацията 

на проекта за разшире-

ние на газопреносната 

инфраструктура на „Бул-

гартрансгаз“  ЕАД от 

българо-турската до бъл-

гаро-сръбската граница. 

Той посети отсечката от 

кранов възел Селановци до 

кранов възел Вълчедръм, 

която е с дължина 47,1 км. 

„Работи се на пълни оборо-

ти въпреки карантината. 

Огромни усилия се пола-

гат“, заяви Бойко Борисов. 

Проверката установи, 

че общо по цялото трасе 

във временните строи-

телни бази са доставе-

ни 22 079 броя тръби, или 

264,95 км. На пристанище 

Бургас има още 6470 бр. 

тръби, или 78,98 км, които 

ежедневно се транспорти-

рат към временните бази. 

Общият почистен хумус 

от сервитута на газопро-

вода е 223 км. Всички раз-

несени тръби по трасето 

са 153,24 км, от които са 

заварени 143,47 км. Изко-

пана траншея за полагане 

на газопровода е 26,4 км, а 

положеният газопровод в 

траншеята е 12,4 км.

Премиерът разгледа от 

въздуха и строително-мон-

тажните дейности на бъ-

дещата площадка на комп-

ресорна станция „Расово“, 

която е част от проекта 

за разширение на газопре-

носната инфраструктура 

на „Булгартрансгаз“. „Расо-

во“ ще бъде оборудвана с 3 

броя компресорни агрега-

та от най-ново поколение, 

производство на амери-

канската компания Solar 

Turbines, която е лидер в 

сектора. На площадката 

освен трите газотурбо-

компресорни агрегати ще 

бъдат разположени и адми-

нистративна сграда, про-

изводствени и обслужващи 

постройки.

На този обект е осъ-

ществено заздравяване 

на земната основа чрез 

уплътняване с  тежка 

трамбовка и направата 

на почвено-циментови 

възглавници под всички 

сгради, както и под фун-

даментите на компресо-

рите. Приключва се груби-

ят строеж и вътрешните 

електро- и ВиК инсталации 

на постройките. Изпълня-

ват се фундаментите под 

газотурбокомпресорните 

агрегати. Работи се и по 

тръбоканалните мрежи, 

площадковите ВиК мрежи 

и пътища.

Предстои да се изгра-

ди и втората компресорна 

станция от трасето на 

„Балкански поток“ – „Нова 

Провадия“.

26 април
Инж. Емил Младенов, 
председател на ОП на 

КСБ – Кърджали
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Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, пред Bloomberg TV Bulgaria:

петък, 24 април 2020 Ñòðîèòåë

Емил Христов

Строителството не 

бива да спира, като, раз-

бира се, на обектите се 

спазват стриктно мерки-

те и препоръките на ми-

нистъра на здравеопазва-

нето и оперативния щаб. 

Също така дължимите на 

фирмите суми за изпъл-

нени и приети дейности 

трябва да бъдат разпла-

тени в максимално бързи 

срокове. Това заяви пред-

седателят на Управител-

ния съвет на Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) инж. Илиян Терзиев 

в предаването „Светът 

е бизнес“ по Bloomberg TV 

Bulgaria.

„Правим всичко въз-

можно на строителните 

обекти да осигурим под-

ходящите условия за рабо-

та на служителите. Те са 

достатъчно големи и при 

добра организация могат 

да се спазват мерките“, 

сподели още председате-

лят на УС на КСБ. 

Той подчерта, че стро-

ителният сектор е от 

ключово значение за бъл-

гарската икономика. По 

думите на инж. Терзиев, 

ако пандемията продължи 

повече от очакваното, е 

възможно да има намале-

ние на цените, спиране на 

поръчките и спад на стро-

ителството. 

Според него голяма 

част от хората, които 

отиват на борсата на 

труда, са от строителния 

сектор и допълни, че в мо-

мента между 200 и 210 хил. 

са работещите в бранша.

Той акцентира, че най-

ценното за бранша са ка-

дрите. „Доста български 

специалисти се завърнаха 

от чужбина. Сега е момен-

тът да им подадем ръка, 

така че да останат да 

работят тук“, заяви инж. 

Терзиев.

Председателят на УС 

на КСБ информира, че КСБ, 

строителни компании и 

физически лица, работе-

щи в сектора, са направи-

ли дарения за над 1,1 млн. 

лева в борбата с корона-

вируса.

„Правителството взи-

ма решения в една много 

сложна обстановка. Те са 

навременни и правилни. 

Нормално е да подкрепяме 

тези мерки и да ги изпълня-

ваме“, завърши инж. Илиян 

Терзиев. 

4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Десислава 
Бакърджиева 

Над 61 000 служители 

ще запазят работните 

си места благодарение 

на мярката 60/40, съоб-

щиха от Министерство-

то на труда и социална-

та политика (МТСП). От 

ведомството посочват, 

че за 12 дни от нейното 

стартиране са подадени 

4445 заявления от рабо-

тодатели за 61 337 техни 

служители. 

Към 21 април одобре-

ните работодатели са 

715, които ще получат 

компенсации за запазване 

на заетостта на 11 996 

служители. Над 37% са от 

сектор „Хотелиерство и 

ресторантьорство“. Те 

ще вземат държавна по-

мощ за 3555 работници. 

10% от работодателите 

са от сферата на произ-

водствените дейности, а 

други 3% са собственици 

на фитнес зали, спортни 

клубове и др. Одобрение са 

получили още строителни 

компании, фирми от сек-

торите „Дейност на уве-

селителни и тематични 

паркове“, „Артистична и 

творческа дейност“, „Про-

жектиране на филми“ и др.

Изплащането на ком-

пенсациите е започнало 

в средата на миналата 

седмица, като за два дни 

държавна помощ вече са 

получили 278 предприя-

тия за 5595 работници. 

Общият размер на от-

пуснатите средства е 

1 565 983,78 лв.

„Неодобрените заяв-

ления са 158 за 459 слу-

жители, като причини са 

грешки, пропуски и несъ-

ответствия в попълнена-

та документация. Всички 

кандидатствали работо-

датели се уведомяват за 

решенията на Агенцията 

по заетостта“, информи-

рат още МТСП.
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По програмата са обновени 120 училища, 13 университета и над 1,8 млн. кв. м 
градски пространства

Ñòðîèòåë петък, 24 април 2020

НАЛИЧНИ 
НА СКЛАД

В БЪЛГАРИЯ

Десислава 
Бакърджиева

Целият финансов ре-

сурс на Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 – 2020“ („ОПРР 2014 

– 2020“) вече е отворен за 

кандидатстване, съобщи-

ха от Министерството 

на регионалното разви-

тие и благоустройството 

(МРРБ). Така бенефициен-

тите на европрограма-

та ще имат достъп до 

3,1 млрд. лв. за проекти 

по 23 процедури и схеми за 

постигане на балансирано 

и устойчиво развитие на 

регионите. 

Данните на МРРБ со-

чат, че до момента по 

„ОПРР 2014 – 2020“ са 

сключени 616 договора на 

стойност 2,685 млрд. лв. 

И з п л а т е н и  с а  н а д 

1,6 млрд. лв. за изпълнени 

проекти, като 47 млн. лв. 

от тях са преведени в 

периода на извънредното 

положение, което действа 

от 13 март насам.

„Най-голям процент 

от евросредствата към 

днешна дата се влагат 

за обновяване и модерни-

зиране на големите бъл-

гарски градове, за което 

са сключени общо 165 

договора. Инвестициите 

за обновяване на паркове, 

алеи, изграждане на пе-

шеходни пространства и 

улици, интегриран градски 

транспорт, ремонт на об-

разователна, социална и 

културна инфраструктура, 

включително театри, му-

зеи, галерии и т.н., възли-

зат на над 1,376 млрд. лв.“, 

изтъкват от ведомство-

то. По „ОПРР 2014 – 2020“ 

в градовете са въведени и 

мерки за енергийна ефек-

тивност (ЕЕ) в 71 об-

ществени сгради, модер-

низирани са над 1,8 млн. 

кв. м пространства, а 

подобрените линии на 

обществения транспорт 

надхвърлят 30 км. 

В 28-те по-малки на-

селени места – бенефи-

циенти на оперативната 

програма, статистика-

та на МРРБ показва, че 

се изпълняват 202 про-

екта на обща стойност 

185 млн. лв. Те са за пови-

шаване на ЕЕ в общест-

вени, административни и 

жилищни здания, като към 

момента са санирани 432 

постройки.

О т  в е д о м с т в о т о 

припомнят, че сред ос-

новните приоритети на 

програмата са и инвес-

тициите в образователна 

инфраструктура, за чието 

модернизиране досега са 

вложени 470 млн. лв. Об-

новени са 120 училища от 

национално и регионално 

значение, в които се обу-

чават над 68 хил. ученици. 

Ремонтирани са и 13 ви-

сши учебни заведения.

Над 152 млн. лв.  са 

средствата от „ОПРР 

2014 – 2020“, осигурени за 

проекти за съхраняване, 

опазване и популяризиране 

на културното наследство 

от национално и световно 

значение в България. Те се 

финансират с финансови 

инструменти или комби-

нирано с безвъзмездна 

финансова помощ. Сред-

ствата са насочени към 

Министерството на кул-

турата, общини, институ-

ции на вероизповеданията 

и техни местни поделения, 

които са юридически лица.

По  програмата  се 

и н ве с т и рат  и  б ли з о 

82 млн. лв. за подкрепа на 

деинституционализация-

та на грижите за деца и 

на социалните услуги за 

възрастни и хора с увреж-

дания чрез ремонт и подо-

бряване на необходимата 

инфраструктура.

За  осигуряване  на 

свързаността и достъп-

ността до TEN-T мрежа-

та чрез строителство, 

реконструкция и рехаби-

литация на първокласни, 

второкласни и трето-

класни пътища, както и 

за подобряване безопас-

ността на движението са 

сключени 29 договора на 

стойност 376 млн. лв.

„С последното измене-

ние на „ОПРР 2014 – 2020“ 

от март 2020 г. във връзка 

с извънредното положение 

са отпуснати 40,4 млн. лв. 

по новосъздадената про-

цедура „Борба с COVID-19“ 

с бенефициент Министер-

ството на здравеопазва-

нето. Първите средства 

вече са преведени. По 

проекта за подкрепата за 

спешната помощ са до-

ставени 152 от общо 400 

съвременни линейки. Пред-

стои купуването и на хе-

ликоптери за медицинска 

помощ“, информират още 

от МРРБ.

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
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Мирослав Еленков

„4,5 млрд. лв. ресурс в 

полза на малкия и сред-

ния бизнес, самонаетите 

и за хората, които са в 

неплатен отпуск, ще се 

ангажират под формата 

на финансови инструмен-

ти с публичен ресурс за 

периода на кризата, по-

родена от коронавируса.“ 

Това каза министърът на 

финансите Владислав Го-

ранов по време на брифинг 

в Министерския съвет, 

на който представи про-

грамите на Българската 

банка за развитие (ББР) и 

на „Фонд мениджър на фи-

нансовите инструменти в 

България“ ЕАД.

Два от инструмен-

тите са през ББР, като 

единият е насочен към 

отпускане на безлихвени 

кредити за хора, които не 

могат да полагат труд 

- физически лица и само-

осигуряващи се. „Има за-

явен интерес от 12 банки 

партньори, които да от-

пускат кредитите. Те ще 

са безлихвени, до 4500 лв., 

със срок за издължаване 

до 5 г. и гратисен период 

24 месеца, без такси и ко-

мисионни. Срокът за кан-

дидатстване е до края на 

годината“, посочи Горанов. 

Вт о р и я т  и н с т р у -

мент,  управляван  от 

ББР, е за осигуряване на 

необезпечени кредити 

до 300 000 лв., предос-

тавяни от търговските 

банки. Очакваният порт-

фейл може да достигне 

2 млрд. лв. Критерият е 

свързан със спад на обо-

рота, вземания от клиен-

ти и др. Инструментът е 

за микро-, малки и средни 

предприятия от всички 

сектори. Срокът за кан-

дидатстване е до края на 

годината.

Финансовият минис-

тър напомни и за сред-

Десислава 
Бакърджиева

През 2019 г. по Про-

грамата за развитие на 

селските райони (ПРСР) 

са подписани 1378 до-

говора и са изплатени 

844 340 088 лв. Това сочат 

данни от Годишния отчет 

на Държавен фонд „Земе-

делие“ и Разплащател-

ната агенция за 2019 г., 

одобрен от Министерския 

съвет.

От ведомството съ-

общават още, че в кампа-

ния 2019 по схеми и мерки, 

администрирани по линия 

на директни плащания, са 

приети 106 726 заявления. 

Преведените субсидии 

за директни плащания 

по линия на Европейския 

фонд за гарантиране на 

земеделието (ЕФГЗ) въз-

лизат на 1 528 739 225 лв. 

Изплатените суми по па-

зарните мерки по линия на 

селскостопанските пазар-

ни механизми през 2019 г. 

са 56 978 490 лв., от които 

35 220 486 лв. са от ЕФГЗ 

и 21 758 004 лв. - национал-

ни средства.

По  Програмата  за 

морско дело и рибарство 

2014 - 2020 са извърше-

ни плащания в размер на 

32 573 992 лв.

ствата, достъпни чрез 

мерките на Фонда на 

фондовете. През него ще 

се отпускат кредити до 

3,6 млн. лв. за подпомага-

не на средно големи пред-

приятия.

През Фонда на фон-

довете има и инстру-

мент за микрокредити до 

50 000 лв. за предприемачи 

и самонаети лица с крат-

ка бизнес история. „Лихве-

ните нива са значително 

под пазарните“, уточни 

Владислав Горанов. Има и 

инструмент за капита-

лови инвестиции, отново 

чрез Фонда на фондове-

те, като инвестицията е 

средно около 800 000 лв., 

а подкрепата е предназ-

начена за компании с по-

тенциал да подпомогнат 

възстановяване на иконо-

миката след кризата, осо-

бено в сферата на инова-

циите и дигитализацията. 

Министър Горанов на-

помни и за фондовете за 

градско развитие, през 

които могат да се финан-

сират дейности, които 

обичайно не са свързани 

с банковата дейност. „Тук 

могат да бъдат подпомог-

нати секторите туризъм 

и транспорт“,  посочи той. 

Владислав Горанов изрази 

надежда ресурсът макси-

мално бързо да стигне до 

бенефициентите.

На журналистически 

въпрос, свързан с очаква-

нията на нашата страна 

за финансиране заради 

кризата, след евентуал-

но приемане на България 

в ERM II и в Банковия съюз 

и предвид вече обявените 

програми на ЕС и на ЕЦБ, 

министър Горанов комен-

тира, че България би могла 

да получи това, което вече 

е станало факт за Дания 

и Хърватска, а именно 

– одобряване на суапови 

линии между централни-

те банки на тези две дър-

жави, които са извън ев-

розоната, и ЕЦБ. Горанов 

съобщи, че БНБ е подала 

подобно писмо към ЕЦБ и 

страната ни очаква поло-

жително развитие като 

държава, потенциален 

член на ERM II. „Участието 

на България в еврозоната 

е от изключителна полза, 

особено за малките иконо-

мики, защото в период на 

криза се вижда, че само ко-

лективните и координира-

ни усилия на големите ико-

номики могат да решават 

проблемите“, заяви минис-

тър Владислав Горанов.  
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Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка:

В момента сме съсредоточени върху мерките, 
свързани с кризата, предизвикана от 
разпространението на COVID-19

Ренета Николова 

Г-жо Павлова, какво 
показват анализите на 
Европейската инвес-
тиционна банка (ЕИБ) 
относно влиянието на 
COVID-19 върху икономи-
ките – на национално, об-
щоевропейско и светов-
но ниво? 

Понастоящем COVID-19 

е проблем от световно 

значение. Пандемията и 

блокирането на икономи-

ческите дейности дове-

доха до внезапно спиране 

на икономиката на ЕС и на 

световната. Разпростра-

нението на новия корона-

вирус вече има сериозно 

отражение върху иконо-

миката и най-вероятно 

положението ще се утеж-

ни през идните месеци. 

Това се дължи на няколко 

фактора. Един от тях е 

резкият спад в потреби-

телското търсене в оп-

ределени сектори, което 

поражда затруднения с 

паричния поток. Пробле-

ми има и във веригата на 

доставките, особено за 

дружества, които разчи-

тат на такива от между-

народни партньори. Друг 

фактор е недостигът на 

работна ръка поради из-

искването служителите 

да останат по домовете 

си и невъзможността да 

се осигури същата произ-

водителност, което е от 

решаващо значение пред-

вид повишеното търсене в 

някои сектори - като хра-

нителни стоки, хигиенни 

материали и медицински 

изделия.

Малките и средните 

предприятия (МСП), вклю-

чително стартиращите 

и разрастващите се ком-

пании, са тези, за които 

рискът е най-голям. Мал-

ките фирми обикновено 

ползват повече работна 

ръка и следователно са 

по-уязвими при невъзмож-

ност да се полага труд. 

Освен това те разпола-

гат с по-скромен резерв, 

имат ограничени финан-

сови възможности и им 

липсват търгуеми активи. 

Тези фактори могат да бъ-

дат пречка за справяне с 

недостига на ликвидност. 

Към момента най-за-

сегнати са пътническият, 

туристическият, хотели-

ерският бизнес, търговия-

та на дребно, спортът, 

развлекателната индус-

трия, но вторичните по-

следици вероятно ще за-

сегнат цялата икономика. 

Необходимо е предпри-

емането на незабавни 

мерки, нужни са решения и 

действия на равнище ЕС, 

които да допълват нацио-

налните инициативи.

ЕИБ реагира доста 
бързо с предложения в 
отговор на кризата. Гру-
пата обяви мерки, които 
се очаква да мобилизи-
рат до 240 млрд. евро за 
преодоляване на причине-
ната от COVID-19 криза. 
Предложеният финансов 
пакет съдържа няколко 
типа мерки. Разкажете 
ни повече.

Групата на ЕИБ, която 

включва Европейската ин-

вестиционна банка и Ев-

ропейския инвестиционен 

фонд (ЕИФ), обяви първия 

пакет от мерки във връзка 

с коронавируса в размер до 

40 млрд. евро в подкрепа 

на МСП и дружества със 

средна пазарна капитали-

зация в цяла Европа още на 

16 март. С цел по-голяма 

ефективност увеличава-

ме и разширяваме обхва-

та на съществуващите 

инструменти, като пое-

маме по-големи рискове за 

тях, което от своя страна 

спомага за привличането 

на други допълнителни ин-

вестиции. Това е важно, 

тъй като спомага да се 

гарантира, че МСП и дру-

жествата със средна па-

зарна капитализация ще 

получат помощ възможно 

най-скоро в настоящата 

криза.

Поставили сме си за 

цел да мобилизираме до 

40 млрд. евро за засег-

натите МСП чрез реди-

ца продукти, които ще 

предоставим веднага на 

финансовите посредници 

(търговски банки, нацио-

нални насърчителни банки, 

гаранционни институции). 

Тази подкрепа се основава 

най-общо на три елемен-

та, като някои от тях са 

обвързани с различни га-

ранционни стълбове на Ев-

ропейската комисия (ЕК).

Първо, предоставяме 

целеви гаранционни схеми 

за банките за незабавно 

въвеждане в действие на 

базата на действащи про-

грами и ще мобилизираме 

до 20 млрд. евро, с които 

те да подпомогнат нужда-

ещите се дружества. 

Второ, ускоряваме и 

пренасочваме работата 

на инструментите за кре-

дитиране чрез посредни-

чество, предназначени за 

множество бенефициен-

ти, както и други рамкови 

заеми, така че банките в 

Европа да могат целево да 

подкрепят засегнатите 

дружества. Това означава 

средства от ЕИБ в раз-

мер до 5 млрд. евро, които 

очакваме да привлекат 10 

млрд. евро за тези компа-

нии. 

Трето, възнамеряваме 

да пренаредим приорите-

тите за някои средства 

по Европейския фонд за 

стратегически инвес-

тиции (ЕФСИ) с оглед 

осигуряване на оборотен 

капитал на най-нуждае-

щите се чрез изкупуване 

от банките на обезпече-

ни с активи ценни книжа 

на стойност 2 млрд. евро. 

Това позволява на банките 

да прехвърлят на ЕИБ ри-

ска от отпуснати на МСП 

заеми и освобождава капи-

тали за предоставяне на 

нови заеми. Очакваме по 

този начин да се мобили-

зират 10 млрд. евро.

Работим с ЕК по прис-

пособяване на характерис-

тиките на съществуващи 

продукти и приемане на 

бързи процедури за одо-

брение. Посочените мерки 

ще включват критерии за 

изпълнение, които гаран-

тират, че средствата 

ще достигнат до дейст-

вително пострадалите 

дружества.

В допълнение на всичко 

това предложихме създа-

ването на общоевропей-

ски гаранционен фонд в 

размер до 25 млрд. евро 

въз основа на вноски от 

държавите членки, чрез 

който се очаква да подкре-

пим до 200 млрд. евро до-

пълнително целево финан-

сиране за МСП, дружества 

със средна капитализация 

и предприятия, засегнати 

от настоящата криза. Във 

фонда могат да доприне-

сат и други институции 

на Европейския съюз (ЕС). 

Този гаранционен фонд ще 

има за цел да позволи на 

групата на ЕИБ в парт-

ньорство с търговски 

банки и национални насър-

чителни институции да 

предостави до 200 мили-

арда евро, най-вече в под-

крепа на малки и средни 

компании, като рискът в 

тези инвестиции се спо-

деля от всички участващи 

държави членки на ЕС като 

израз на европейска соли-

дарност.

Фондът може да се 

основава на вече същест-

вуващите структури и 

продукти, предлагани от 

групата на ЕИБ и нейни-

те паневропейски кана-

ли за разпространение, и 

следователно да започне 

да функционира в много 

кратък период от време. 

Той ще бъде подкрепен с 

гаранции от държавите 

членки на ЕС и ще се из-

пълнява от групата на 

ЕИБ в партньорство с 

търговски заемодатели и 

национални насърчител-

ни банки, където такива 

съществуват, както и с 

фондове за дялово участие 

и други участници на па-

зара. Групата на Европей-

ската инвестиционна бан-

ка също така ще работи 

в тясно сътрудничество 

с експерти от публични-

те власти, включително 

централните банки, за да 

определи къде има най-го-

ляма нужда. За неговото 

прилагане ще разширим 

предоставянето на съ-

ществуващи продукти 

(гаранции, ABS, ликвид-

ност, собствен капитал) 

на местните банки и на-

ционалните насърчителни 

институции, за да се от-

ключи отпускането на за-

еми за реалната икономи-

ка, без да се излага на риск 

финансовата стабилност.

На 9 април финансо-

вите министри одобриха 

предложението за създа-

ване на този фонд. Това е 

важен елемент на общо-

европейска солидарност 

в отговор на тази кри-

за, който ще помогне на 

държавите членки, които 

имат по-малки ликвидни 

възможности от други, и 

в отговор на трудната 

ситуация, която засяга 

всички държави членки.

Групата на ЕИБ работи 

много усилено, за да може 

отделните мерки и сред-

ствата да бъдат на раз-

положение във възможно 

най-кратък срок.

Как и къде могат дру-
жествата да кандидат-
стват за тези средства?

По-голямата част от 

финансирането ще бъде 

предоставена чрез финан-

сови посредници във всич-

ки държави от ЕС – това 

означава чрез търговски 
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банки или национални на-

сърчителни институции. 

След като бъдат пре-

доставени средствата, 

дружествата могат да 

подават заявки до участ-

ващите банки и посредни-

ци. Групата на ЕИБ търси 

гъвкави решения с цел бър-

зо прилагане на пакета. 

Г-жо Павлова, прове-
дохте работна среща с 
ръководството на КСБ. 
Какви бяха основните 
теми, които дискутира-
хте? На кои от тях би-
хте поставили акцент?

На първо място искам 

да благодаря на ръковод-

ството на Камарата на 

строителите в България 

и председателя на Управи-

телния съвет инж. Илиян 

Терзиев за организирането 

на срещата и интереса 

към дейността на Евро-

пейската инвестиционна 

банка. 

На нея представих 

дейностите, които ЕИБ 

извършва. Банката ин-

вестира годишно ресурс 

от 73 млрд. евро, като 

предоставя дългосрочно 

финансиране за разви-

тието на инфраструкту-

рата. В усилията си за 

„зелена” и конкурентна 

икономика ЕИБ подкрепя 

проекти, включващи енер-

гийна ефективност (ЕЕ), 

интелигентна, достъпна 

и устойчива мобилност, 

устойчиво градско разви-

тие, управление на водите 

и отпадните води.

Имате дългогодишно 
добро партньорство с 
КСБ, как ще се развива то 
в контекста на новата 
позиция, която заемате?

От гледна точка на 

ЕИБ и като цяло ние не 

се ангажираме пряко със 

строителния  сектор. 

Европейската инвести-

ционна банка осъщест-

вява директна връзка с 

проектните инициатори, 

извършващи инвестиции, 

допустими за финансиране 

от ЕИБ, докато строител-

ните компании се считат 

за трети страни, упълно-

мощени от организатора 

на съответния проект за 

(физическото) изпълнение 

на проекта и затова ня-

мат връзка с банката.

В този контекст ЕИБ 

подкрепя косвено МСП и 

предприятия със средна 

капитализация в стро-

ителния сектор най-ве-

че чрез кредитни линии, 

предоставени на банки и 

други посредници, които 

действат като финансови 

партньори на ЕИБ във фи-

нансовия сектор на мест-

но ниво. Нашите финансо-

ви партньори отпускат 

заемни средства от ЕИБ 

на МСП и предприятия със 

средна капитализация, 

включващи строителния 

или свързани сектори, 

на атрактивни условия 

вследствие на участието 

на ЕИБ.

От друга страна е 

невъзможно справянето 

с потребностите от ин-

вестиции, породени от го-

леми обществени предиз-

викателства, единствено 

чрез публично финансира-

не. Преходът към по-еко-

логично общество, цифро-

визацията, достъпът до 

финансиране за малките 

и средните предприятия 

или постоянният недос-

тиг на инфраструктурно 

финансиране в ЕС - всички 

тези сектори изискват и 

привличане на частен ка-

питал. Мисля, че по този 

начин можем да си сътруд-

ничим за разгръщане на 

потенциала за изпълнение 

на инфраструктурни про-

екти чрез публично-част-

но партньорство.

Вие сте вицепрези-
дент на Европейската 
инвестиционна банка. 
Какви ще бъдат приори-
тетите на институция-
та през 2020 г.?

В момента сме съсре-

доточени върху мерките, 

свързани с кризата. Но 

дългосрочният ни приори-

тет, по който не спираме 

да работим като „Клима-

тичната банка“ на ЕС и 

през 2020 г., и след това, 

е увеличаване финансира-

нето на проекти с положи-

телно въздействие върху 

климата и устойчивостта 

на околната среда.

Групата на ЕИБ ще 

продължи да подкрепя рас-

тежа и заетостта в Бъл-

гария, по-конкретно чрез 

съфинансиране с ЕС на 

приоритетни инвестиции 

в публична инфраструкту-

ра, ускоряване на усвоява-

нето на безвъзмездните 

средства от ЕС, подпо-

магане на развитието и 

модернизиране на мест-

ната и регионалната ин-

фраструктура, особено в 

сферите на транспорта, 

енергетиката, ЕЕ, смек-

чаване и приспособяване 

към климатичните про-

мени, както и социалната 

икономика.

Искаме да насърчим 

производителността и 

конкурентоспособността 

на компаниите, по-специ-

ално чрез финансиране на 

модернизация на капита-

ловия фонд, разширяване 

на капиталовите разходи, 

научноизследователска и 

развойна дейност и мер-

ки за енергийна ефектив-

ност, включително с под-

крепата на Европейския 

фонд за стратегически 

инвестиции. Особено ва-

жно е да се продължи при-

лагането на финансовите 

инструменти в България 

за периода 2014 - 2020 г. 

(под централни и регио-

нални правомощия) в при-

оритетни области (напр. 

МСП, околна среда, услуги), 

както и по-широко използ-

ване на иновативно финан-

сиране и гаранции (напр. 

по Плана за инвестиции 

за Европа - InnovFin). Ще 

продължим да подкрепяме 

проекти на МСП и пред-

приятия със средна капи-

тализация и ще разширим 

обхвата на консултант-

ските услуги на ЕИБ за 

България, напр. чрез Ев-

ропейския консултативен 

център по инвестиционни 

въпроси.

Разкажете ни повече 
за банката, какви проек-
ти финансира ЕИБ?

Банката на ЕС финан-

сира проекти в частния и 

държавния сектор, както 

и финансови инструменти 

с частни и публични банки 

за развитие. Предоставя-

ме пряко финансиране за 

проекти на обща стой-

ност или надхвърляща 25 

млрд. евро. По-малки про-

екти, особени тези, които 

подкрепят МСП и предпри-

ятия със средна капита-

лизация, се финансират с 

кредитно посредничество 

на финансови институ-

ции - партньори на ЕИБ, 

които включват всички 

основни банки, работещи 

в България. Тук разделих-

ме правомощията между 

ЕИБ и ЕИФ, който пред-

лага решения за рисково 

финансиране на финансо-

ви посредници в подкрепа 

на МСП и предприятията 

със средна капитализация 

и насърчава иновациите в 

Европа.

Всеки проект, финан-

сиран от ЕИБ, трябва да 

съответства на поне един 

от приоритетите на ЕИБ: 

климата и околната сре-

да, развитие, иновации и 

умения, подкрепа за МСП, 

развитие на инфраструк-

турата и сближаване. 

Какви са параметри-
те на финансирането, 
което отпуска банката?

По принцип ЕИБ пре-

доставя дългосрочно фи-

нансиране за 20 и повече 

години. Можем да отпус-

каме заеми в различни ва-

лути, в т.ч. и в български 

лева. ЕИБ финансира про-

екти до 50% от общите 

им разходи. Можем да ком-

бинираме нашето финан-

сиране със средства от 

ЕС, отпуснати от бан-

ковия сектор и/или други 

ресурси. Въпреки това 

обаче всеки проект е уни-

кален и затова условията 

на заемите са различни за 

всеки. 

Независимо от това 

ЕИБ има най-добрия кре-

дитен рейтинг „ААА“ от 

водещи рейтингови аген-

ции. Това ни позволява да 

набираме финансови сред-

ства на капиталовите па-

зари при много благопри-

ятни условия. Споделяме 

тази добавена финансова 

стойност с нашите клиен-

ти чрез предоставяне на 

конкурентни условия. 

Има ли изисквания 
към кандидатите, които 
търсят финансиране?

Както вече споменах, 

всеки проект трябва да 

отговаря поне на един от 

горепосочените приори-

тети и освен това тряб-

ва да бъде екологично и 

технически издържан, да е 

в съответствие с прави-

лата на ЕС в областта на 

околната среда и общест-

вените поръчки. Ако кон-

статираме, че проект е 

стратегически за дадена 

държава, но не отговаря 

на критериите на нашата 

банка, ние можем да по-

могнем за разработката 

му с помощта на различ-

ни видове консултантски 

услуги, предлагани от нас 

(JASPERS, ELENA, Евро-

пейския консултантски 

център по инвестиционни 

въпроси – ЕКЦИВ, и т.н.) с 

цел постигане на желания 

стандарт. Често такива 

проекти се съфинансират 

от фондовете на ЕС. Това 

помага за увеличаване на 

усвояването на тези сред-

ства в отделните държа-

ви. 

Как е структуриран 
процесът от подаване 
на проекта през преглед, 
оценка до одобрение? Как 
протича комуникацията 
с банката?

В това отношение про-

цедурите на банката са 

доста гъвкави. Достатъч-

но е да се представи про-

ект пред нашите служби, 

като кореспонденцията се 

извършва по електронен 

път. След това ние про-

веряваме дали проектите 

съответстват на нашите 

приоритети и критерии. 

Както посочих, ако това 

не е така, но проектът е 

важен, ние можем да по-

могнем при неговото по-

нататъшно разработване.

Няма стандартизира-

но изискване за докумен-

тация, за да може даден 

проект да бъде разгледан 

за финансиране от ЕИБ, 

като се има предвид ши-

рокият диапазон и разно-

образие от потенциални 

проекти, които попадат в 

обхвата на допустимост. 

Като общо правило ЕИБ 

очаква да получи подробно 

предпроектно проучване. 

Когато такова не е под-

готвено, организаторът 

на проекта може по своя 

преценка да състави под-

робна информация, която 

позволява техническа, 

екологична, икономическа, 

финансова и правна оценка 

на проекта. 

Оценката на проек-

ти се извършва от екипи 

на ЕИБ. В тях участват 

инженери, икономисти и 

финансови анализатори 

в тясно сътрудничество 

с организатора на съот-

ветния проект. Те са на 

разположение, за да да-

дат насоки и да обсъдят 

с организаторите харак-

теристиките на техните 

проекти.

Има ли проекти, кои-
то ЕИБ е финансирала в 
България? Може ли да ни 
дадете примери?

Още от началото на 

дейността на ЕИБ в Бъл-

гария през 1992 г. банката 

е подпомогнала директно 

над 100 проекта, като на-

шите инвестиции в стра-

ната достигнаха почти 

5,5 млрд. евро. Като при-

мери мога да посоча за-

емите за Столичната 
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община за финансиране на 

разширението на метро-

то в София. 

В края на миналата го-

дина предоставихме заем 

на КЦМ АД, български 

производител на олово и 

цинк, предназначен за фи-

нансиране на програмата 

за технологична модерни-

зация и обновяване на дру-

жеството. Заемът бе под-

крепен от ЕФСИ, който е 

основна част от Инвести-

ционния план за Европа. В 

този аспект бих искала да 

посоча, че от създаването 

на Европейския фонд за 

стратегически инвести-

ции до края на 2019 г. одо-

брените проекти в Бъл-

гария, ползващи гаранции 

от ЕФСИ, възлизат на 546 

млн. евро, което се очаква 

да привлече инвестиции в 

размер на 2,7 млрд. евро. 

Има ли подходящи фи-
нансови инструменти 
или услуги от страна на 
банката, които КСБ би 
могла да представи на 
българските строителни 
фирми?

Заемите на ЕИБ с кре-

дитно посредничество по-

добряват достъпа до фи-

нансиране и финансовите 

условия за МСП и предпри-

ятията със средна капи-

тализация, в това число и 

на тези, които работят в 

строителния сектор. Чрез 

тези инструменти група-

та на ЕИБ може да финан-

сира широк спектър от 

инвестиции, включително 

в материални и немате-

риални активи, закупуване 

или обновяване на активи 

или работен капитал.

Като пример мога да 

посоча скорошните га-

ранционни споразумения, 

подписани между Европей-

ския инвестиционен фонд 

и три български банки в 

подкрепа на предоста-

вянето на документарни 

акредитиви на български 

компании. 

Вследствие на тези 

споразумения трите бан-

ки партньори ще разши-

рят документарните кре-

дитни линии за български 

МСП на обща стойност 

почти 200 млн. евро в под-

крепа на разширяването 

на търговските дейности 

с международни и местни 

купувачи и доставчици. 

Гаранциите на ЕИФ ще 

покриват безплатно 50% 

от кредитния риск, за да 

улеснят достъпа на малки-

те предприятия до богато 

разнообразие от докумен-

тарни кредитни продукти, 

като акредитиви, платеж-

ни гаранции, гаранции за 

авансови плащания, гаран-

ции за изпълнение и др. 

Министерството на 

икономиката и ЕИФ ре-

шиха да стартират този 

пилотен гаранционен про-

дукт с помощта на постъ-

пилите обратно средства 

по инициативата JEREMIE 

в България. Новият ин-

струмент ще посрещне 

нужди за финансиране, кои-

то не са покрити от дру-

гите налични гаранционни 

механизми на българския 

кредитен пазар. Очаква се 

трите гаранционни спора-

зумения, подписани през 

февруари, да подкрепят 

близо 4500 български пред-

приятия при получаване на 

нови кредитни продукти 

на по-ниски цени, по-малки 

обезпечения и по-дълги пе-

риоди на падеж.

Каква е политиката 
на ЕИБ в посока на Smart 
cities и кръгова икономи-
ка?

За ЕИБ инвестициите 

в интелигентни градо-

ве и региони е начин за 

ефективен отговор на 

усилията за социално и 

териториално сближава-

не чрез подпомагане на 

модернизацията на мест-

ните икономики в един 

бързо развиващ се цифров 

свят. Градовете и реги-

оните са наши основни 

партньори. Банката на ЕС 

подкрепя проекти, които 

да направят градовете 

по-устойчиви (енергиен 

преход, адаптиране към 

климатичните промени и 

ефективна мобилност), 

по-привлекателни (жи-

лищно настаняване, здра-

веопазване) и по-конкурен-

тоспособни (образование, 

развитие на умения и ци-

фров преход).

ЕИБ подпомага прехо-

да към кръгова икономика 

с три взаимно подсилващи 

се сфери на действие: фи-

нансиране, консултантска 

помощ и повишаване на 

осведомеността. За пери-

ода от 2014 до 2018 г. ЕИБ 

предостави 2,3 млрд. евро 

за съфинансиране на про-

екти за кръгова икономика 

в най-различни сектори и 

оставаме в готовност да 

направим още повече. Про-

екти за кръгова икономи-

ка с по-висок рисков про-

фил получиха финансиране 

чрез нашите инструмен-

ти за споделяне на риска, 

ползващи се от гаранции 

на ЕС.

ЕИБ осигурява и тех-

ническа консултантска 

помощ, за да повиши при-

годността за финанси-

ране и инвестиционната 

готовност на проекти за 

кръгова икономика.

Какви инструменти 
ще подготвя и ще при-
ложи ЕИБ в контекста 
на Зелената сделка? Как 
може България да се въз-
ползва от тях? А члено-
вете на КСБ?

Банката на ЕС реши 

да повиши своите амби-

циозни цели, свързани с 

климата. Престанахме да 

финансираме енергийни 

проекти, разчитащи на 

традиционните изкопае-

ми горива, и ще създадем 

най-амбициозната пътна 

карта за инвестиции в об-

ластта на климата. 

Това включва три ос-

новни елемента:  ЕИБ 

се ангажира да насочи 

най-малко 50% от свои-

те заеми за действия по 

отношение на климата и 

устойчивостта на околна-

та среда до 2025 г., което 

представлява увеличение 

от около 30% спрямо се-

гашния размер. До 2030 г. 

Групата на ЕИБ планира 

да осигури най-малко 1 

трлн. евро за действия по 

отношение на климата и 

инвестиции в устойчива 

околна среда. Освен това 

до края на 2020 г. ще при-

веде всички свои дейности 

в съответствие с принци-

пите и целите на Париж-

кото споразумение. 

Групата на ЕИБ е ос-

новният партньор на ЕК 

при изпълнението на Ин-

вестиционния план по 

европейския Зелен пакт. 

Той ще привлече публични 

и частни инвестиции и по 

Механизма за справедлив 

преход, имащ за цел да по-

могне на региони и общ-

ности, които ще бъдат 

сериозно засегнати от 

структурната промяна, 

налагаща преустановя-

ване на дейности с висо-

ка въглеродна интензив-

ност. По Механизма ние 

работим с Европейската 

комисия по три направле-

ния. Първото е създаване 

на фонд за справедлив пре-

ход, чиято основна задача 

ще бъде предоставяне на 

безвъзмездни средства 

за регионите. Той ще 

подкрепя работниците в 

процеса на придобиване 

на умения и знания, необ-

ходими за пазара на труда, 

и ще подпомага МСП, нови 

предприятия и бизнес ин-

кубатори за създаване на 

икономически възможнос-

ти в тези региони. Също 

така ще окаже подкрепа 

на инвестиции за прехода 

към чиста енергия, напри-

мер в енергийната ефек-

тивност.

Второто е – специална 

схема за справедлив пре-

ход в рамките на InvestEU 

за привличане на частни 

инвестиции, в т.ч. в об-

ластта на устойчивата 

енергия и транспорта, 

които ще се ползват в 

тези региони и ще помог-

нат на техните икономики 

при намиране на нови из-

точници на растеж.

И третото – креди-

тен механизъм за публич-

ния сектор, подкрепен от 

бюджета на ЕС. Той ще се 

използва за заеми, отпус-

кани на публичния сектор, 

например за инвестиции 

в топлофикационните 

мрежи и обновяването на 

сгради. 

Освен това ЕИБ обяви 

специален пакет за преход 

към чиста енергия. Той ще 

предлага подкрепа за дър-

жавите членки с по-ниски 

доходи в ЕС, за да помог-

не националния преход на 

енергийната система. 

ЕИБ ще може да финан-

сира до 75% от допусти-

мите разходи по проекти 

за нови енергийни инвес-

тиции. Но „справедливият 

преход” не включва само 

чистата енергия, а за-

сяга и заместването на 

трудовата заетост в за-

мърсяващи производства 

с нови работни места в 

чисти и екологични бран-

шове. По тази причина 

ЕИБ ще представи спе-

циализирано предложение 

за Справедлив преход на 

своя Съвет на директо-

рите. За нас целите ни по 

отношение на климата и 

тези за подсилване на раз-

витието, икономическото 

и социално сближаване 

вървят ръка за ръка. Няма 

противоречие между раз-

личните приоритети – ние 

се ангажираме с климата 

във всичко, което правим.

Надяваме се да продъл-

жим да работим за подо-

бряване на социалната, 

икономическата, транс-

портната и екологичната 

инфраструктура и по-на-

татъшното развитие на 

публичния и частния сек-

тор в България, както и да 

финансираме предприятия, 

което ще помогне за из-

пълнение на ангажименти-

те на страната, поети в 

областта на действията 

по климата. Имаме готов-

ност да работим с всички 

партньори в българската 

икономика, включително и 

членовете на Камарата на 

строителите, при намира-

не на подходящи проекти 

за финансиране. 

Работи ли ЕИБ с фи-
нансови посредници, 
инструменти за финан-
сиране на стартиращи 
фирми и „бизнес ангели“.

Тук бих искала да кажа 

малко повече за Европей-

ския инвестиционен фонд 

- специалиста при предос-

тавяне на рисково финан-

сиране за МСП в цяла Ев-

ропа. Основната задача на 

ЕИФ е да подкрепя микро-, 

малки и средни предприя-

тия, като улеснява техния 

достъп до финансиране. 

ЕИФ разработва инстру-

менти за рисков капитал и 

капитал за растеж, гаран-

ции и микрофинансиране, 

които са специално пред-

назначени за този пазарен 

сегмент. В тази своя роля 

ЕИФ подпомага целите на 

ЕС в областта на инова-

циите, научните изследва-

ния и развойната дейност, 

предприемачеството, рас-

тежа и заетостта. Като 

разработва и предлага це-

леви финансови продукти 

на посредници, като банки, 

гаранционни и лизингови 

компании, компании, пре-

доставящи микрокредити-

ране, и фондове за дялово 

участие, ЕИФ подобрява 

достъпа на МСП до финан-

сиране.

Европейският фонд 

за самостоятелни ин-

веститори - т.нар. биз-

нес ангели, е инициатива, 

препоръчана от ЕИФ, кой-

то осигурява капитал за 

„бизнес ангелите” и други 

самостоятелни инвести-

тори, предназначен за фи-

нансиране на иновативни 

компании под формата на 

съвместни инвестиции. 

Този фонд работи ръка за 

ръка с „бизнес ангелите” и 

им помага да увеличат своя 

инвестиционен капацитет 

чрез съвместни вложения 

в иновативни компании, 

намиращи се в стартова 

фаза, начало на дейност-

та или растеж. Работата 

на фонда е адаптирана 

към инвестиционния стил 

на „бизнес ангелите”, като 

предоставя най-висока 

степен на свобода по от-

ношение на вземането на 

решения и управлението на 

инвестиции.

Вашият съвет към 
строителните фирми в 
България? 

Строителните фирми 

трябва да бъдат подгот-

вени, за да отговорят на 

конкуренцията на пазара 

по отношение на чуждес-

транни компании, за да 

предоставят услуги и да 

участват в процедури за 

възлагане на поръчки в съ-

ответствие с правилата 

на ЕС. 

Познавате добре из-
данието на КСБ, мислите 
ли, че може да бъде още 
по-полезно за бранша, 
като публикува актуална 
информация за инициати-
вите и възможностите 
за финансиране на про-
екти, които ЕИБ предос-
тавя?

Европейската инвес-

тиционна банка отдава 

особено значение на сво-

евременната информация 

за своята дейност и за 

предлаганите решения 

за финансиране, която се 

представя чрез нашия уеб-

сайт, множество инфор-

мационни брошури, както 

и чрез присъствие на кон-

ференции и в социалните 

медии. За да получите 

информация за финанси-

ране от ЕИБ, предлагано 

за конкретни инвестиции, 

можете да се свържете 

със служителите на ЕИБ, 

работещи в нашето се-

далище в Люксембург, в 

местното ни представи-

телство в София, и най-

важното – в банките, 

които са наши финансови 

партньори. 

Ние ще се радваме да 

работим с Вас. 

Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка:
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Лиляна Павлова представи дейността на ЕИБ в Министерския съвет

 от стр. 7
Снимка Румен Добрев
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Резолюция на Европарламента приветства фискалните мерки на ЕС 
и подкрепата за ликвидността за справяне с пандемията

На извънредна пленар-

на сесия Европейският 

парламент (ЕП) одобри 

пакета „Инвестиционна 

инициатива в отговор 

на коронавируса плюс“ 

(CRII +), предложен от 

ЕК на 2 април чрез „не-

отложната процедура“. 

Приетите предложения 

ще позволят на държави-

те членки да прехвърлят 

ресурси между трите ос-

новни фонда (Европейския 

фонд за регионално разви-

тие, Европейския социа-

лен фонд и Кохезионния 

фонд), между различните 

категории региони и кон-

кретните приоритетни 

области на фондовете.

„По изключение ще 

бъде възможно да се фи-

нансират напълно про-

грамите по кохезионна-

та политика, свързани с 

COVID-19, чрез стопро-

центово финансиране от 

ЕС през отчетната 2020 

- 2021 година от 1 юли 

2020 г. до 30 юни 2021 

г. Мерките опростяват 

също одобрението на 

програмите с оглед уско-

ряване на изпълнението, 

улесняват използването 

на финансовите инстру-

менти и облекчават оди-

тите“, посочват от прес-

центъра на ЕП.

Новите правила ще 

позволят на земеделски-

те производители да се 

възползват от заеми или 

гаранции при благоприят-

ни условия за покриване на 

оперативните им разходи 

до 200 хил. евро. Те също 

така ще освободят неиз-

ползвано финансиране за 

селските региони, свър-

зано със земеделието, за 

борба с COVID-19.

Мерките включват 

и подкрепа за рибарите, 

които трябва да пре-

кратят дейностите си, 

финансова помощ за про-

изводителите на аква-

култури, чиято продукция 

е прекъсната или намале-

на, помощ за организации 

на производителите за 

временно складиране на 

продукти от риболов и 

аквакултури, както и гъ-

вкаво преразпределение 

на фондове на национал-

ните оператори. Тези по-

добрения ще адаптират 

и разпоредбите за най-

отдалечените региони 

за справяне с кризата, 

както и осигуряването 

на бюджетна гъвкавост 

за подпомагане на държа-

вите, които са изчерпали 

всички отпуснати сред-

ства. 

По време на заседа-

нието бяха гласувани 

и специфични мерки за 

гарантирането на не-

прекъснатото функцио-

ниране на Фонда за ев-

ропейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица 

(ФЕПНЛ). Те включват 

възможност за финанси-

ране на осигуряването на 

защитна екипировка за 

работници и доброволци, 

временното стопроцен-

тово съфинансиране от 

бюджета на ЕС и по-ле-

ки мерки за докладване и 

одит по време на кризата 

с COVID-19.

Членовете на ЕП одо-

бриха и изменения, които 

позволяват предоставя-

нето на помощ чрез нови 

методи, като например 

електронни или хартиени 

ваучери. Това ще гаран-

тира достигането на по-

мощта до най-уязвимите 

и маргинализираните. 

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

„Отвъд това, което 

вече е предприето, Евро-

па се нуждае от мащабен 

пакет за възстановяване 

и реконструкция, който 

да се финансира от уве-

личаване на дългосрочния 

бюджет (МФР), чрез съ-

ществуващите фондове 

и финансови инструменти 

на ЕС, както и чрез „обли-

гации за възстановяване“, 

гарантирани от бюдже-

та на ЕС. Европейският 

Зелен пакт и цифровата 

трансформация тряб-

ва да бъдат в основата, 

за да се даде тласък на 

икономиката.“ Това се 

посочва в резолюция на 

Европарламента, която 

приветства фискалните 

мерки на ЕС и подкрепата 

за ликвидността за спра-

вяне с пандемията.

В документа евроде-

путатите призовават 

да има постоянна Евро-

пейска презастрахова-

телна схема и създава-

нето на фонд на ЕС за 

солидарност във връзка 

с коронавируса в размер 

на поне 50 млрд. евро. Той 

ще подкрепя финансови-

те усилия, предприети в 

сектор „Здравеопазване“ 

във всички държави членки 

по време на настоящата 

криза, както и бъдещи ин-

вестиции, така че здрав-

ните системи да станат 

по-устойчиви, като вни-

манието се насочи към 

най-нуждаещите.

„Съюзът трябва не 

само да излезе по-силен 

от тази криза, но него-

вите институции трябва 

също да получат правомо-

щия да действат, когато 

има поява на трансгра-

нични заплахи за здраве-

то. Това би им позволило 

да координират незабав-

но отговор на европейско 

равнище и да насочат 

нужните ресурси към мес-

тата, на които са най-не-

обходими, независимо дали 

става въпрос за матери-

ална помощ, като маски 

за лице, кислородни апара-

ти и лекарства или финан-

сова помощ“, се казва още 

в резолюцията. Евродепу-

татите също изразяват 

подкрепа за увеличаване 

на производството на 

ЕС на ключови продукти, 

като лекарства,  фар-

мацевтични съставки, 

медицински изделия, обо-

рудване и материали, за 

по-добра подготовка в 

случаи на бъдещи глобални 

сътресения.

В резолюцията на ЕП е 

отбелязана и нуждата от 

създаването на европей-

ски механизъм за реаги-

Евродепутатите гласуваха освобож-

даването на над 3 млрд. евро в подкрепа 

на сектора на здравеопазването в ЕС. 

Със средствата ще се подпомогнат 

пряко системите на здравеопазването в 

държавите членки в борбата им с панде-

мията. Инициативата ще позволи на ЕС 

да закупи спешни медицински консума-

тиви като маски и кислородни апарати, 

да транспортира медицинско оборудва-

не и пациенти в трансгранични региони, 

да финансира назначаването на допълни-

телни медицински специалисти, които 

да бъдат разположени в горещи точки 

в ЕС, както и да подпомага страните 

при изграждането на подвижни болници.

Парите от бюджета на ЕС ще бъдат 

насочени основно чрез Инструмента за 

спешна подкрепа (2,7 млрд. евро) и чрез 

програмата rescEU (380 млн. евро).

Пакетът включва допълнителни 

средства: по линия на Механизма за 

гражданска защита (45 млн. евро) за 

финансиране на полетите с цел репат-

риране на европейски граждани, блоки-

рани в трети страни; за Европейския 

център за профилактика и контрол вър-

ху заболяванията (3,6 млн. евро), както 

и 350 млн. евро в помощ на Гърция, коя-

то се бори с нарастващия мигрантски 

натиск, и 100 млн. евро в подкрепа на 

възстановяването на Албания след зе-

метресението.

Снимки ЕП

ране в областта на здра-

веопазването, който да 

осигури по-добри ответни 

действия при бъдеща кри-

за. Например общо оборуд-

ване, материали и запаси 

от лекарства трябва да 

могат бързо да бъдат мо-

билизирани в защита на 

живота на гражданите. 

Евродепутатите счи-

тат, че е важно да има и 

допълнително финансира-

не от ЕС с цел ускоряване 

на научните изследвания 

за намирането на ваксина.

Членовете на ЕП са ка-

тегорични, че границите 

на Съюза трябва да оста-

нат отворени за стоки 

от първа необходимост. 

„Единният пазар на ЕС е 

източникът на нашия „ко-

лективен просперитет“ 

и ключов елемент от не-

посредствения и траен 

отговор на кризата от 

COVID-19“, заявяват те. 

Изтъква се и нуждата от 

координиран подход в ЕС 

с цел да се избегне пов-

торно разпространяване 

на вируса. В документа 

ЕП призовава държавите 

от Съюза съвместно да 

разработят критерии за 

вдигане на карантина-

та и другите извънредни 

мерки. Посочва се още, 

че Европейската коми-

сия трябва да старти-

ра ефективна изходна 

стратегия, включваща 

широкомащабно тества-

не и доставяне на лични 

предпазни средства за 

възможно най-голям брой 

граждани.

В заключение резо-

люцията подчертава, че 

дезинформацията относ-

но COVID-19 е сериозен 

проблем. Следователно 

ЕС трябва да създаде ев-

ропейски информационен 

източник, който да гаран-

тира, че всички граждани 

имат достъп до точна и 

проверена информация. 

Евродепутатите също 

призовават дружествата 

в областта на социални-

те медии проактивно да 

предприемат необходи-

мите мерки за спиране на 

дезинформацията и слово-

то на омразата, свързани 

с коронавируса.
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Мерките на различните правителства 
в помощ на отрасъла

Мирослав Еленков
Ренета Николова

Пандемията, причине-

на от COVID-19, е в раз-

гара си. Държавите по 

света са предприели раз-

лични ограничителни мер-

ки, които целят да  спрат 

разпространението на за-

разата. Те неминуемо се 

отразяват на нормалния 

начин на живот и влияят 

негативно върху разви-

тието на икономиките в 

отделните страни. Меж-

дународният валутен 

фонд очаква глобалният 

икономически растеж през 

2020 г. да спадне до -3%.

Редица сектори са за-

сегнати, безработицата 

расте и поради това пра-

вителствата в световен 

мащаб прилагат различни 

икономически мерки в под-

крепа на бизнеса и хората. 

Строителният сектор е 

сред пострадалите от-

расли навсякъде по света, 

затова ще Ви представим 

как в отделни държави 

на различни континен-

ти стимулират сектора. 

Конфедерацията на меж-

дународните асоциации на 

контракторите (CICA) и 

Европейската строителна 

федерация (FIEC) излязоха 

с обширни доклади  какво 

се прави в отделните точ-

ки на света.

Според обзора  на CICA 

се оказва, че повечето 

от големите строител-

ни фирми извършват дeй-

ности на много от свои-

те обекти, отговаряйки 

по този начин на призива 

на правителствата за 

поддържане на икономи-

ката в работещ режим, 

като същевременно се 

стараят да спазват пре-

поръките на здравните 

власти за социална дис-

танция. В страни, в кои-

то са наложени временни  

ограничения, се наблюдава 

раздвижване на индустри-

ята, отваряне на обекти 

и рестартиране на стро-

ителните работи.

Латинска Америка

Съюзът на работни-

ците в строителството 

на Република Арженти-
на (UOCRA) издаде нов 

здравен протокол, пред-

назначен за строителния 

сектор в страната. Този 

протокол е изработен с 

помощта на Камарата на 

строителите в Арженти-

на и включва практичес-

ки указания за защита 

и превенция във връзка 

с COVID-19, издадени от 

Световната здравна орга-

низация и Министерство-

то на здравеопазването в 

страната. Фондация към 

UOCRA чрез 3D принтери 

е произвела защитни мас-

ки за лице, които са пре-

доставени като дарение 

на болници в Буенос Айрес.

Бразилската   банка 

Caixa възнамерява да ин-

жектира в сектора на не-

движимите имоти допъл-

нително 8,2 млрд. щатски 

долара. Стремежът е да 

се избегне преустановя-

ване на строителните 

дейности и съкращенията. 

Така общият кредит, пре-

доставен от банката на 

сектора от началото на 

кризата, достига 29 млрд. 

щатски долара. 

Caixa оперира като са-

мостоятелно дружество 

под шапката на бразил-

ското финансово минис-

терство. Банката играе 

ключова роля в осъщест-

вяването на национална-

та политика за доходите, 

както и за жилищната по-

литика на правителство-

то. Тя държи най-големия 

портфейл от ипотечнни 

кредити в страната. 

Азия

Китай е възобновил 

строителството на поч-

ти 90% от ключовите про-

екти според информация, 

предоставена от Нацио-

налната комисия за разви-

тие и реформи (NDRC).

В ход е строителство-

то на 89,1% от 11 000 про-

екта – въпреки че това 

число не включва провин-

ция Хубей, в която броят 

на пострадалите хора, 

заразени с коронавируса, е 

най-голям.

Според съобщенията 

NDRC се е ангажирала да 

положи усилия за ускорено 

възобновяване на ключо-

ви проекти посредством 

стриктни мерки за раз-

решаване на проблемите 

с недостига на работна 

ръка, с транспортирането 

и доставката на суровини. 

Всички големи желе-

зопътни проекти са въ-

зобновени, както и 97% 

от големите проекти за  

автомагистрали  и водни 

пътища, а също и 87% от 

проектите във въздуш-

ния транспорт. Ще бъде 

ускорено изпълнението и 

на проекти за нови инфра-

структури, като 5G мрежи 

и центрове за данни. 

В Япония строителни-

те работи са разрешени 

въпреки извънредното по-

ложение, но при избягване 

на 3 основни фактора – 

затворени пространства, 

струпване на хора, среда с 

възможност за контакти 

на малки разстояния.

Северна Америка

Онтарио, Канада, уве-

личава работното време 

на  основните строител-

ни обекти, като например 

тези от сектора на здра-

веопазването, до 24 часа 

на ден заради причинена-

та от коронавируса криза. 

Към днешна дата се реали-

зират  дейности на строи-

телни обекти, на които са 

изпълнени наложените от 

правителството условия 

за безопасност. Канадска-

та строителна асоциация 

смята, че работата тряб-

ва да продължи при спазва-

не на обявения протокол. 

САЩ

Според анализ на да-

нните, направен от Асо-

циираните строители и 

изпълнители  (ABC), публи-

куван от Бюрото за тру-

дова статистика на САЩ, 

през март заетостта в 

строителната индустрия 

намалява с 29 000 души. 

Процентът на безработи-

ца в сектора през март е 

6,9%, което е 1,7 пункта 

повече спрямо същото 

време през миналата го-

дина (13 април). Според 

новите насоки, издадени 

от администрацията на 

Тръмп, американски стро-

ителни фирми с персонал 

от 500 или по-малко слу-

жители, които отговарят 

на стандартите за малък 

бизнес, могат да се кла-

сират за получаване на 

нови заеми по програмата 

за защита на заплатите, 

което е част от наскоро 

влезлия в действие Закон 

за подкрепа, облекчения 

и икономическа сигур-

ност срещу коронавиру-

са (CARES). Предназна-

чението на заемите по 

програмата за защита 

на заплатите е фирмите 

да бъдат подпомогнати 

да избегнат съкращения. 

Правителството на САЩ 

ще опрощава кредити, ако 

работодателят запази 

броя на наетите и нивото 

на заплатите.  

ОАЕ

Нареждането на фи-

нансовото министерство 

на Дубай  изисква  при 

проектирането по теку-

щите строителни проек-

ти стойностите да бъ-

дат предвидени така, че 

да се избегне преразход 

на средства. При все че 

строителството е един 

от секторите, за които не 

се прилагат 24-часовите 

ограничения за движение 

на открито, изпълните-

лите изразяват тревога, 

че работата на обектите 

ще се забави.

Европа

Шотландският стро-

ителен иновационен цен-

тър (CSIC)  стартира 

инициативата i-Con във 

Великобритания, която 

представлява портал за 

онлайн сътрудничество. 

CSIC отправя молба до 

организации от публичния 

и частен сектор, търгов-

ски асоциации, както и 

представители на строи-

телната индустрия в по-

широк аспект да вписват 

в този портал предизви-

кателствата, с които 

се сблъскват в резултат 

на сегашната кризисна 

ситуация.  Тези предиз-

викателства ще бъдат 

широко разгласени, като 

стремежът е да бъдат 

привлечени експерти от 

индустрията и от акаде-

мичните среди, които да 

предложат свои решения 

за това какви стъпки да 

бъдат предприети.

В Белгия федералното 

правителство излезе със 

становище, че спирането 

на работата на строи-

телните обекти, наложено 

от пандемията COVID-19, 

може да бъде смятано за 

форсмажор (непреодолима 

сила), каквото беше иска-

нето на Строителната 

конфедерация, и че фирми-

те могат да се възполз-

ват от мерките за вре-

менна безработица, които 

са предвидени при такива 

обстоятелства (служи-

телите ще получават 70% 

от дневното си възна-

граждение, като таванът 

за месец е 2754 евро). Фе-

дералното правителство 

се съгласи също така да 

разреши като помощ за 

компенсиране на намале-

нието на приходите за ра-

ботниците допълнително 

обезщетение от 5,63 евро 

на ден. Разрешено е да 

бъдат  продължени стро-

ителните дейности, с из-

ключение на такива, които 

нямат спешен характер и 

се извършват в обитае-

ми жилища. Условието за 

строителство е изцяло се 

спазват мерките за пред-

пазване и социална дис-

танция, включително по 

време на транспортиране.

Федерацията на стро-

ителната индустрия в 

Германия създаде екстра-

нет базиран уебсайт, 

където се събира цяла-

та информация, която е 

необходима на фирмите: 

ръководства с обща ин-

формация за  COVID-19, ръ-

ководства по отношение 

на трудовото законода-

телство и договорите в 

строителството, инфор-

мация за данъчните мерки 

за фирмите с финансови 

затруднения.

В Италия социалните 

партньори в строителния 

сектор подписаха прото-

кол с предписания за борба 

и ограничаване разпрос-

транението на вируса в  

работни пространства, 

който съдържа насоки за 

осигуряване опазването 

на здравето и безопас-

ността на работниците в 

рамките на цялата строи-

телна индустрия. 

България 

У нас правителство-

то впряга ресурс от около 

4,5 млрд. лв. за подпома-

гане на малкия и средния 

бизнес, самонаетите лица 

и тези, които заради кри-

зата са в неплатен от-

пуск и няма да могат да 

полагат труд. Конкретни 

мерки за строителния сек-

тор не са обявени, като 

Камарата на строители-

те в България се обърна 

с отворено писмо до вла-

стите на национално и 

местно ниво, в което из-

разява своята позиция, че 

въпреки ситуацията стро-

ителните работи трябва 

да продължат при спазва-

не на строги противоепи-

демични мерки. Секторът 

има структуроопределящо 

значение за икономиката 

на страната и в него са 

заети повече от 200 000 

работници и служители. 

Данните за миналата 

година сочат, че строи-

телната продукция е била 

приблизително 18 млрд. лв., 

или   около 14% - 15% от 

БВП на държавата.

Инж. Любомир Качамаков, 
вицепрезидент на FIEC

В световен и европейски план страните са 

изправени пред сериозни икономически предиз-

викателства. Ежеседмично във FIEC получаваме 

актуализирана информация за мерките, които от-

делните правителства предприемат в подкрепа 

на хората, бизнеса и конкретно строителния сек-

тор. Общата тенденция е строителството да не 

спира, като се спазват мерките за безопасност. 

Прилагат се и различни механизми, най-вече чрез 

инвестиции за подкрепа на сектора. Въпреки това 

обемите намаляват, а прогнозите не са оптимис-

тични. Очакванията според федерациите на дру-

гите европейски държави са -15 до -30 процента 

спад за 2020 г. Много българи, заети в бранша в 

други страни, остават без работа. Част от тях 

вече се връщат в България. Само за последната 

седмица лично аз съм получил 3 обаждания от хора, 

които работеха в „КОМАНС”  и след това заминаха 

да работят в Германия и Испания. Сега са тук и се 

обаждат, за да търсят работа. Това са работници 

с опит в строителството. Сега е моментът да им 

предложим заетост, така че да останат тук. Това 

може да стане само като се форсира обявяването 

и провеждането на обществени поръчки и като се 

насочат инвестиции в сектора. В частния сектор 

ситуацията е по-сложна, затова е особено важно 

обществените поръчки да бъдат основният стълб 

на стабилност през следващите месеци.

КСБ има ясна позиция - ние искаме да работим, 

да плащаме заплати и да внасяме данъци и осигу-

ровки. В случай че се засилят инвестициите в сек-

тора, ние можем да осигурим заетост на работ-

ници и от други сектори, които иначе ще бъдат на 

гърба на държавата. Това е нашият начин в този 

труден момент да подкрепим държавата.
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Инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ – Монтана: 

Винаги сме си сътрудничили много добре с в. „Строител“
Росица Георгиева

Инж. Кирилова, раз-
кажете ни как избрахте 
строителната профе-
сия? Коя е фирмата, коя-
то ръководите, и каква 
е сферата на дейност, в 
която е специализирана?

Завърших средното си 

образование в родния си 

град Вършец. Възпита-

ник съм на Икономическия 

техникум (сега Професио-

нална гимназия по иконо-

мика и туризъм), където 

учих „Счетоводна отчет-

ност“. След това продъл-

жих образованието си във 

Висшето строително учи-

лище „Любен Каравелов“ в 

София. Специалността ми 

е „Строителство на сгра-

ди и съоръжения“. 

Избрах професията, 

тъй като моята майка Ни-

колина Филипова е строи-

телен техник и цял живот 

се е занимавала с това. 

Фирмата ни се казва 

„Мото-Макс 2002” ООД. Тя 

е създадена от майка ми. 

Компанията е специализи-

рана в сферата на високо-

то строителство, като 

изпълняваме всички дей-

ности от основи до ключ.

Посочете някои от 
най-интересните обек-
ти, по които сте рабо-
тили.

Един, за който ведна-

га се сещам, е църквата 

в село Охрид, община Бой-

чиновци. Там бяхме подиз-

пълнители. Определено 

проектът беше предиз-

викателство, защото за-

варихме изоставен храм и 

почти нямаше път да се 

стигне до него. Резулта-

тът, който постигнах-

ме, беше забележителен, 

особено като знаем, че 

църквата е паметник на 

културата.

Друг  обект,  който 

много ме впечатли, е учи-

лището в с. Зверино. Там 

реализирахме вътрешен 

ремонт на сградата, как-

то направихме и спортна 

площадка. Зданието на 

учебното заведение също 

е паметник на културата.

Не бих могла да изредя 

всичко, по което сме ра-

ботили. Но във всеки един 

обект, който сме изпълни-

ли, е имало нещо различно, 

интересно и специфично. 

Ръководите ОП на 
КСБ – Монтана, втори 
мандат. Какви са осо-
беностите на региона, 
касаещи бранша? Какви 
са проблемите и предиз-
викателствата, с кои-
то строителите тук се 
сблъскват?

Това е много интере-

сен въпрос. Строител-

ните фирми в област 

Монтана останаха малко 

на брой. Ние поначало не 

бяхме много. Доскоро впи-

саните в ЦПРС компании 

бяха 42, но вече сме под 

40. Особеност е, че по-

вечето от новите друже-

ства директно правят со-

фийска регистрация, нищо 

че са на територията на 

област Монтана. Затова 

най-голямото предизви-

кателство пред нас е да 

увеличим членовете на ОП 

на КСБ - Монтана. 

Друга  важна цел  с 

оглед на настоящата 

извънредна ситуация е 

фирмите да успеят да 

си запазят персонала и 

темповете на работа. 

Проблем за бранша в ра-

йона е, че доста обекти, 

които се изпълняват в 

областта, не се възлагат 

на местни строители. 

Проектите трябва да се 

реализират от монтан-

ски фирми, за да може да 

съхраним хората си и да 

продължим дейността  си. 

Как по-конкретно се 
отразяват на строите-
лите рестрикциите във 
връзка с пандемията? 

След въвеждането на 

извънредно положение 

повече от половината 

членове от ОП на КСБ – 

Монтана, непрекъснато 

ни търсят за информация 

– какви мерки са предприе-

ти, как ще може да упраж-

няват дейността си. 

Нямаме компании, кои-

то да са преустановили 

изпълнението на обекти-

те си, но вече се работи с 

по-слаби темпове с оглед 

на спазване на въведени-

те мерки за ограничаване 

на разпространението на 

коронавируса.

Мина отчетното съ-
брание на ОП Монтана. 
Какви цели бяха поставе-
ни на него за настояща-
та година?  

Да, ние успяхме да го 

проведем, както беше пла-

нирано, преди промяната в 

ситуацията в страната. 

Според нас трябва да ра-

ботим за подобряване на 

комуникацията между ръ-

ководството на Област-

ното представителство 

на КСБ в Монтана с фир-

мите членове. Идеята ни 

е да обсъждаме възникна-

лите проблеми и да тър-

сим заедно решенията им. 

А как ОП Монтана си 
партнира с местната 
власт? В какви направле-
ния от Вашата дейност 
виждате възможности 
за сътрудничество? 

ХИДРОМОТОР ООД
изключителен представител за България на

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

Стационарни бетонпомпи

Комбинация миксер с 
бетонпомпа – ПУМИ

Автобетонпомпи

Разпределителни  
стрели

Тунелни машини

Стационарни бетонпомпи

Комбинация миксер с 
бетонпомпа – ПУМИ

Автобетонпомпи

Разпределителни  
стрели

Тунелни машини

Работим много добре 

с представителите на 

администрацията в Мон-

тана. Винаги когато се е 

налагало, местните вла-

сти са ни съдействали, 

получавали сме подкрепа 

от тяхна страна, отзова-

вали са се на нашите ис-

кания за среща или друго. 

Според приетия бю-

джет на община Монтана 

капиталовите разходи, 

които през 2020 г. ще се 

направят, са в размер на 

над 5,7 млн. лв. Планирано 

е довършване на ремонта 

на 7 улици, както и пре-

асфалтиране на още 4 

пътни обекта. Ще се из-

градят 5 нови детски пло-

щадки. Заложени са още 

довършителни работи на 

3 църкви и ремонт на 2 чи-

талища на територията 

на общината. 

Над 11 млн. лв. трябва 

да бъдат усвоени по раз-

лични европейски програ-

ми. От тях 6,1 млн. лв. ще 

бъдат вложени в мерки, 

свързани с екология – за 

подмяна на отоплителни 

уреди, за подобряване на 

качеството на атмосфер-

ния въздух. Ще продължи и 

изпълнението на проекти 

с финансиране от програ-

мите за трансгранично 

сътрудничество България 

– Сърбия и България – Ру-

мъния, които са на стой-

ност 650 хил. лв.

Какви обекти се очак-
ва да  бъдат изпълнени в 
областта?

Продължава активно 

реконструкцията на пъ-

тища, дори и в малките 

общини от областта. 

Отделно от това мога 

да кажа, че много от чле-

новете ни разчитат на 

финансиране от частни 

инвеститори. Някои ком-

пании, които оперират на 

местно ниво в различни 

сфери, разшириха своите 

площи, като използваха 

нашите строителни фир-

ми. Това говори добре за 

качеството, което пре-

доставяме.

Според Вас кои са 
3-те  основни приори-
тета пред Камарата на 
строителите в Бълга-
рия.

КСБ трябва да работи 

за намаляване на сивия 

сектор в бранша. Това ще 

стане чрез увеличаване на 

броя на вписаните компа-

нии в ЦПРС. Категорично 

трябва да се изгради по-

добра комуникация между 

ръководството на Кама-

рата и всички Областни 

представителства. Това 

ще спомогне информаци-

ята по-бързо да достига 

от тях към нас, а от там 

и до нашите членове по 

места. Третият приори-

тет трябва да е свързан с 

подобряването на диалога 

между офисите по места 

и фирмите. С изгражда-

нето на работеща връзка 

между всички и обособява-

нето на общи цели бихме 

могли да преодолеем всич-

ки предизвикателства.

В какви направления 
от дейността на ОП на 
КСБ може да си сътруд-
ничите с в. „Строител“? 

Ние винаги сме си съ-

трудничили много добре 

с вестник „Строител“. 

Надявам се и в бъдеще да 

продължим своята съв-

местна дейност и заедно 

да отразяваме работата 

на ОП на КСБ и обектите 

в област Монтана, които 

се изпълняват от строи-

телите. 
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На обектите се спазват всички мерки за безопасност

Георги Сотиров

Строителството на 

жилищна сграда на бул. 

„Президент Линкълн“ в 

столичния район „Овча 

купел 2“ бе поредният 

обект, който екип на в. 

„Строител“ посети, за да 

види на място как се спра-

вят фирмите от бранша в 

условията на извънредно 

положение. За това, как 

преминава един ден на 

строежа и какви проблеми 

срещат на площадката, ни 

разказа инж. Петьо Дими-

тров, управител на „Дим-

строй 5“ ЕООД, който е и 

член на Областния съвет 

на ОП на КСБ – София.

Още с влизането на 

терен впечатление прави, 

че 

всички работници са добре 
екипирани със светлоотра-
зителни жилетки, маски, 
очила и ръкавици. 

„Според изискванията 

за здравословни и безопас-

ни условия на труд (ЗБУТ) 

и предписанията на опе-

ративния щаб“, пояснява 

инж. Димитров. Той е за-

вършил Университета по 

архитектура, строител-

ство и геодезия, специал-

ност „Промишлено и граж-

данско строителство“. 

Управителят на „Дим-

строй 5“ ЕООД сподели, че 

ръководи малка семейна 

фирма, която изпълнява 

проекти основно в София.

Посещението на екипа 

на в. „Строител“ на обек-

та на територията на жк 

„Овча купел 2“ бе в Деня 

на здравните работници. 

„Позволете от страници-

те на изданието на КСБ 

да благодаря на медиците, 

сестрите и техните коле-

ги за всичко, което правят 

за хората в тези трудни 

времена“, каза инж. Петьо 

Димитров.

Той подчерта, че под-

крепя на 100% мерките за 

безопасност, които дър-

жавата наложи за физиче-

ската дистанция, включи-

телно и на строителните 

обекти. Признава, че е от 

тези, които си носят мас-

ката и ръкавиците посто-

янно, и счита, че по този 

начин предпазва всички 

около него.

В извънредното поло-

жение офисът на фирма-

та е затворен, но това 

не пречи на дейността й 

– специалистите са пред 

компютрите вкъщи, вкл. 

счетоводството.

На обекта обаче се работи 
активно. 

„На открито сме, из-

пълнителите са малко, но 

по моя преценка доста-

тъчно. Днес съм ангажи-

рал 10 човека. Стремежът 

ни е да няма нерегламен-

тирани влизания-излиза-

ния от строежа“, посочи 

инж. Димитров и добави, 

че необходимите за след-

ващата дейност матери-

али се доставят на място, 

няма директни контакти 

с хората от складовете. 

Ако нещо извънредно се 

наложи, изпращат буса 

до склад, като по пред-

варителната заявка там 

го товарят директно и 

така също се избягват 

излишните съприкоснове-

ния между служителите. 

В повечето случаи разпла-

щането става по банка, 

не се броят или връщат 

банкноти.

„Нещо, което е важно 

за бранша в ситуация 

като настоящата, а и по 

принцип, е, че

разплащанията с фирмите, 
които изпълняват различни 
обществени поръчки, не 
бива да закъсняват“,  

е мнението на нашия 

домакин.

По думите му регуляр-

ната работа върви отно-

сително добре, по-бавно, 

но въпреки това във фир-

мата нямат намерение 

да съкращават квалифи-

цираните си служители. 

Инж. Петьо Димитров е 

убеден, че ако след края на 

май нещата се нормализи-

рат, строителният бранш 

бързо ще влезе в ритъм, а 

след него и всички по ве-

ригата – от производи-

телите и вносителите на 

строителните продукти 

до крайния продукт – сгра-

ди, инфраструктура и т.н.

По време на обикол-

ката инж. Димитров ни 

представя техническия 

ръководител на обекта 

инж. Мустафа Кьойбаши-

ев. Той ни припомня, че 

първата му среща с екип 

на вестник „Строител“ 

е била през 2013 г., и ни 

разказва, че след Софий-

ската гимназия по стро-

ителство, архитектура и 

геодезия „Христо Ботев“ 

задочно е завършил ВСУ 

„Любен Каравелов“, спе-

циалност „Строителство 

на сгради и съоръжения“. 

През изминалите години 

е бил на различни пози-

ции по обекти на „Дим-

строй 5“ ЕООД. Споделя, 

че на сърце са му бетоно-

вите работи, харесва из-

работването на кофража 

и арматурата, пасва му и 

зидарията.

В момента на 

изграждащата се жилищ-
на сграда се извършват 
арматурни, кофражни и 
бетонови работи. 

Инж. Кьойбашиев обяс-

ни как протича един ден 

на строежа. „Сутринта с 

влизането на работници-

те на площадката всички 

преминават през задължи-

телното дезинфекциране 

със спирт. Следва нор-

малният ежедневен ин-

структаж за спазване ус-

ловията и изискванията за 

безопасна работа. После - 

и конкретни обяснения за 

всеки колега в зависимост 

от това какви СМР ще из-

пълнява през деня. Акцен-

тът сега е върху мерките, 

които наложи извънредно-

то положение заради пан-

демията“, коментира тех-

ническият ръководител.

Задължително се из-

вършва сутрешна дезин-

фекция и на строителната 

площадка, и на машините, 

с които ще се работи. 

Случва се техниката да 

се използва от няколко 

работници, като всеки, 

преди да започне дейност, 

допълнително я дезинфек-

цира. За целта фирмата е 

закупила специална помпа, 

а осигуреното работно 

облекло, ръкавици и маски 

и т.н. периодично се под-

менят.

Работниците спазват не-
обходимата дистанция 

между тях. А във фур-

гона, който се използва за 

съблекалня, не се допускат 

повече от двама души.

„Мое важно задължение 

в пандемията е да не поз-

волявам по никакъв начин 

струпване на хора на едно 

място. Въпрос на органи-

зация на строителната 

площадка. Ще дам пример 

– предстои ни наливане 

на бетон на вертикални 

конструкции, които мом-

четата сега кофрират. 

Бетонът се полага с бе-

тон-помпа, а насочване-

то на разтвора се прави 

от един човек. След това 

идва ред на вибрирането, 

отново един го изпълня-

ва, и накрая заглаждане-

то, пак с един работник. 

Спазваме и необходимата 

последователност на про-

цеса, и предписанията на 

здравните органи“, разяс-

нява инж. Мустафа Кьой-

башиев.

„Трудно е, конкурен-

цията е много силна, но 

истинските строители 

оцеляват. Дори и в извън-

редното положение на ко-

ронавируса“, категоричен 

е инж. Петьо Димитров. 

Инж. Петьо Димитров и инж. Мустафа Кьойбашиев

Арматуристи

Изработване на парапети

Кофражисти

Снимки авторът
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Виктор Станчев, главен оперативен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД:

В. „Строител“

Г-н  Станчев, получи-
хме сигнали от гражда-
ни, които се притесня-
ват, че няма да могат 
да заплатят в обичай-
ния срок сметките си за 
електроенергия. Как ще 
процедирате в такива 
ситуации?

В това отношение 

ЧЕЗ Разпределение не ра-

боти директно с клиен-

тите. Ние не продаваме 

електроенергия и нямаме 

връзка със сметките за 

електроенергия  в тяхна-

та цялост. Може би тук 

е моментът да обясним, 

че всъщност много малка 

част от една сметка са 

за реализиране на наша-

та дейност. След като 

средствата от прода-

дената електроенергия 

постъпят в търговеца, 

съгласно правилата на 

КЕВР, финансовият по-

ток се разпределя към 

преносния оператор ЕСО, 

чрез който се заплащат 

таксите за преносната 

мрежа; към нас или съот-

ветно другите ЕРП-та за 

заплащане на мрежовите 

услуги; към НЕК, която се 

разплаща с производите-

лите на електроенергия. 

Дял от сметките отива 

и в Националната агенция 

по приходите, откъдето 

се формира бюджетът на 

държавата. 

Така че ние сме една 

много малка част от ве-

ригата в сектора и не мо-

жем да вземем отношение 

от името на всички зве-

на от нея. Това са общи 

средства, с които всички 

реализираме дейността 

си, изплащаме заплати, 

изпълняваме задължения. 

Но Вие сте тези, кои-
то могат да преустано-
вят достъпа на клиенти 
до електроенергия при 
неплатена сметка?

Само чисто техни-

чески. Ние сме ръцете, 

решенията се взимат 

от други. Реално ние по-

лучаваме заявки за това 

от търговците на елек-

троенергия и сме длъжни 

да ги изпълним. Трябва да 

спазваме ангажиментите 

си. Както вече обясних – 

ние сме една малка част 

от цялата система.

Какъв е рискът за 
системата като цяло?

На първо място всич-

ки по веригата плащат 

заплати – от трудовите 

възнаграждения в тър-

говските фирми и запла-

тите за поддържане на 

сигурността на електро-

разпределителната мре-

жа до тези на миньорите. 

Спирането на заплатите 

може да доведе до спиране 

на системата. А тези слу-

жители са на работа все-

ки ден на терен, в трудни 

условия, загърбили лични-

те си притеснения, по-

ставили обществения си 

дълг над всичко. И трябва 

да останат на работа, 

ако искаме да имаме ток. 

Замислете се, в мо-

мента усилията на всички 

са насочени към опазване 

на всеки един човешки 

живот, но реално, ако 

не предпазим електро-

енергийната система 

от грешни решения, ние 

рискуваме електрозах-

ранването на болниците, 

на фирмите, които произ-

веждат предпазни сред-

ства, на фирмите, които 

произвеждат и продават 

лекарства, храна… 

Отговорността в це-

лия сектор е огромна, ог-

ромна е отговорността и 

на тези, които трябва да 

заплатят сметките си за 

ток. Неслучайно депута-

тите гласуваха против 

мораториум за сметките 

за електроенергия – те 

осъзнават тази отговор-

ност. Погасяването на 

задълженията за консу-

мирана електроенергия 

ще предотврати  между-

фирмена задлъжнялост и 

фалит на фирми, като с 

това ще предпази цялата 

енергийна система. Да не 

позволим електроенер-

гийната система да се 

срине – това е част от 

колективната солидар-

ност, част от борбата с 

вируса. 

Освен всичко, избро-

ено дотук – заплатите 

и общественият дълг, 

реално участниците в 

цялата верига имат и 

нормативно задължение 

да осигурят непрекъсна-

ти и надеждни доставки 

на електроенергия. Имат 

съответните лицензии за 

това, които могат да бъ-

дат отнети, ако задълже-

нията не бъдат спазени.

Какво може да се на-
прави, за да се сведат 
неудобствата за клиен-
тите в това положение 
до минимум?

Това, което ние можем 

да направим, е да гаран-

тираме възможно най-ви-

сока сигурност на елек-

трозахранването в тези 

трудни условия, особено 

в ситуация, в която хо-

рата работят от вкъщи, 

а институциите често 

функционират денонощ-

но. Нашите екипи са в по-

стоянна готовност. ЧЕЗ 

Разпределение продължа-

ва да изпълнява своя ан-

гажимент да не смущава 

хората, които работят и 

учат от вкъщи, като не 

извършва планирани ре-

монти на мрежата, кои-

то налагат прекъсване 

на електрозахранването, 

и осъществява само не-

отложни дейности. 

В подкрепа на бизнеса 

и гражданите предпри-

ехме мерки за  изпълне-

нието на заявки за нови 

присъединявания  към 

електроразпределител-

ната мрежа, като реорга-

низирахме дейността си и 

мобилизирахме служители 

за работа през нощта. По 

този начин прекъсвания-

та на електрозахранва-

нето ще се извършват в 

малките часове на дено-

нощието – между 01:00 ч. 

и 05:00 ч., когато ще за-

сягат възможно най-малък 

брой активни потребите-

ли.

Времетраенето на 

прекъсванията ще се 

свежда до възможния ми-

нимум. Няма да се прекъс-

ва услугата за болници, 

институции и админи-

страции с обществена 

значимост. Неизпълне-

нието на подобни анга-

жименти може да доведе 

до икономически вреди, 

загуби на работни мес-

та, битови неудобства 

и др. Трябва да изпълним 

и инвестиционната си 

програма така, че да 

обезпечим развитието на 

мрежата по начин, който 

да гарантира нейната си-

гурност. Оттук-нататък 

призоваваме търговците 

да са отговорни и пре-

цизни в заявките си към 

нас, да подхождат инди-

видуално към клиентите, 

а клиентите да спазват 

техните инструкции и 

да се възползват от въз-

можностите, които пред-

лагат. 

Победителите бяха определени въз основа на резултатите от 
първите два кръга на състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“

Десислава 
Бакърджиева 

Шестима ученици от 

XII клас на професионални-

те технически гимназии в 

Западна България станаха 

победители в осмото из-

дание на конкурса „Ста-

ни стипендиант на ЧЕЗ“. 

От „ЧЕЗ България“ ЕАД 

съобщиха, че заради про-

дължаващото извънредно 

положение в страната и 

наложените строги про-

тивоепидемични мерки 

третият кръг на състе-

занието, който по регла-

мент бе насрочен за края 

на март, не се е провел. 

Въпреки това организа-

торите на инициатива-

та са решили да отличат 

най-успешните ученици от 

професионалните гимна-

зии с електротехнически 

профил в Западна България. 

Класирането на победите-

лите е изготвено на база 

резултатите от втори 

кръг на надпреварата, 

проведена през февруари 

2020 г.

Стипендии са спечели-

ли най-добре представи-

телите се двама участни-

ци от отборите на ПГТЕ 

„Хенри Форд“ – София, 

Благоевградската профе-

сионална гимназия „Ичко 

Бойчев“, ПГМЕТ „Христо 

Смирненски“ – Кнежа. 

Всички ученици, включили 

се в осмото издание на 

конкурса, ще получат сер-

тификати за участие от 

ЧЕЗ България. 

„Въпреки извънредни-

те условия, в които тази 

година се провежда кон-

курсът, решихме да не го 

прекратяваме. За двана-

десетокласниците на-

стоящата учебна година 

е от голямо значение за 

бъдещата им реализация 

и затова ние взехме ре-

шение да ги мотивираме 

и подпомогнем със сти-

пендии, защото участни-

ците в конкурса показват 

знанията и уменията, при-

добити през последните 

години от тяхното обуче-

ние. Желая на всички тях 

още много професионални 

успехи“, каза Евгения На-

кова, директор „Човешки 

ресурси“ в „ЧЕЗ България“ 

ЕАД.

Конкурсът „Стани 

стипендиант на ЧЕЗ“ 

е една от най-ранните 

инициативи на ЧЕЗ за на-

сърчаване на професио-

налното образование в 

България. Той е стартирал 

преди осем години и се е 

разраснал, обхващайки и 

висшето образование, а 

през 2019 г. е дадена и пър-

вата социална стипендия. 

Целта на надпреварата, 

която е част от графика 

на Министерството на 

образованието и науката 

за националните състеза-

ния по професии, е да на-

мери, подкрепи и мотивира 

талантливите специали-

сти по електротехника. 

Досега са кандидатства-

ли близо 900 ученици и 

студенти, а стипендия са 

получили 57 от тях.

От настоящата 2019 

- 2020 г. размерът на 

стипендията е увеличен 

на 600 лева. Освен нея 

участниците в класи-

раните на първите три 

места отбори получават 

и възможност да канди-

датстват с оценката от 

конкурса в четири висши 

учебни заведения - Тех-

ническия университет в 

София, Колежа по енер-

гетика и електроника, 

Минно-геоложкия универ-

ситет „Св. Иван Рилски“ 

и Висшето транспортно 

училище „Т. Каблешков“.
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Поздравявам екипа на в. „Строител“ за професионалната работа, както и 
ръководството на КСБ за интелигентността Камарата да има свое издание

Радосвет Радев, председател на УС на Българската стопанска камара:

Емил Христов

Г-н Радев, позволете 
първо да Ви поздравя 
от името на екипа на 
в. „Строител” за 40-го-
дишния юбилей на БСК. 
Какво постигна Камара-
та за тези години? 

40-годишната исто-

рия на БСК е белязана 

от превратностите на 

времето и всичко, което 

сме правили и продължа-

ваме да правим, отразява 

актуалните очаквания на 

нашите членове, а и на 

обществото като цяло. 

Първите 10 години от 

своето съществуване 

(съвпадащи с последно-

то десетилетие на со-

циализма) БСК посвети 

на търсенето на пъти-

ща за преминаване на 

тогавашната планова 

икономика към нови фор-

ми на коопериране, съз-

даване на възможности 

за частна инициатива, 

за привличане на инвес-

тиции в гъвкави малки 

производства с по-висо-

ка добавена стойност. 

Благодарение на тога-

вашните усилия на БСК в 

България се появиха над 

600 малки предприятия, 

част от които се разви-

ват успешно и днес, поя-

виха се култови за онова 

време търговски марки, 

като ските „Атомик“, 

маратонките „Ромика“ и 

редица други.

В първите години на 

т.нар. преход БСК актив-

но подпомогна процеса 

на приватизация и преми-

наването от планова към 

пазарна икономика. Кама-

рата беше инициатор за 

създаването на т.нар. 

Тристранен диалог меж-

ду държавата, бизнеса и 

синдикатите. По линия-

та на този диалог участ-

вахме активно в процеса 

на трансформиране на 

законодателството в со-

циално-икономическата 

сфера към изискванията 

на новото време.

Началото на новия 

век постави пред БСК 

нови задачи, свързани 

с налагането на нови 

технологични решения, 

които да модернизират 

начина на правене на 

бизнес. Камарата беше 

пионер във въвеждането 

на интернет в Бълга-

рия. БСК издаде първия 

електронен подпис и 

създаде първата Сиско 

Академия на Балканския 

полуостров, подготвяща 

професионалисти за из-

граждане и поддържане 

на компютърни мрежи.

През всичките тези 

40 години сме се стре-

мили да бъдем полезни, 

да предлагаме полезни за 

развитието на икономи-

ката и обществото ре-

шения. Важно е да отбе-

лежа, че винаги ревниво 

сме отстоявали своята 

самостоятелност, стра-

нейки от политическа 

обвързаност. Водели сме 

се от общия интерес, за-

лагайки на аналитичност 

и експертиза, и никога в 

услуга на една или друга 

политическа или упра-

вленска структура.

Каква беше 2019 г. за 

БСК? Какво бихте от-
белязали като най-голям 
успех за организацията 
и за какво не Ви стигна 
времето?

През 2019 г. правехме 

същото, което сме пра-

вили и през предходните 

39 години – участвахме 

активно в разработката 

и оценката на законода-

телството. Опитвахме 

се да помагаме на наши-

те членове по конкретни 

казуси, пред които са из-

правени. Най-сериозният 

проблем през 2019 г., за 

който логично отделих-

ме най-много енергия и 

време, беше злополучна-

та Наредба Н-18 (за ка-

совите апарати). БСК се 

превърна в своеобразен 

щаб на организациите и 

експертите, ангажира-

ни с Наредбата. Почти 

ежедневно на „Алабин“ 

16-20 се провеждаха ра-

ботни срещи, денонощно 

се творяха експертни 

становища, водеха се 

непрестанни преговори 

с НАП и МФ. Заведохме 

дори съдебно дело срещу 

Наредбата. Благодаре-

ние на усилията ни влиза-

нето в сила на Н-18 беше 

отлагано три пъти, бяха 

направени редица проме-

ни в текстовете, но оп-

ределено има още много 

работа. Не сме се отка-

зали, въпреки известно-

то затишие по темата 

напоследък.

Какви са приорите-
тите  пред Българската 
стопанска камара през 
2020 г., както и Вашите 
лични като председа-
тел?

2020-а е едновремен-

но празнична за БСК го-

дина, но се оказа и много 

тежка – не само за нас 

като организация, а за 

целия свят. Събитията, 

свързани с COVID-19, ни 

поставиха нови задачи, 

дори нови функции – ние 

се превърнахме в своеоб-

разен горещ телефон за 

фирмите и браншовите 

организации, които ло-

гично очакват нашата 

подкрепа и съдействие 

за справяне с тежката 

икономическа ситуа-

ция, в която се озовахме 

всички. Откакто беше 

въведено извънредно по-

ложение (а и доста преди 

това), денонощно тър-

сим решения на конкрет-

ни казуси, поддържаме 

връзка (и на национално 

ниво, и по места) с отго-

ворните институции, от 

една страна, и с фирми-

те, от друга. 

Подчертавам, че още 

на 27 февруари (Забеле-

жете: две седмици преди 

въвеждането на извън-

редното положение!) раз-

пространихме указания 

и препоръки до работо-

дателите как да се под-

готвят за потенциална 

криза, свързана с корона-

вируса. 

Н е п о с р е д с т в е н о 

Радосвет Радев е роден на 21 юли 1960 г. Завършил е Юридическия факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски“ и е специализирал маркетинг и мениджмънт в САЩ. 
Работил е последователно в Софийски градски съд и в Програма „Христо Ботев” на 
Българското национално радио. Председател е на Съюза на българските национални 
електронни медии и е член на УС на Националния борд по туризъм и на Фондация 
„Буров“. От 1990 г. Радосвет Радев е член на УС на БСК и зам.-председател на 
Камарата на обществени начала. На 19 юни 2018 г. е избран за изпълнителен 
председател на БСК, като наследява на поста Божидар Данев след неговата 
кончина. През 2018 г. Радосвет Радев е и ротационен председател на Асоциацията 
на организациите на българските работодатели, обединяваща национално 
представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. На 5 
декември 2018 г. Радосвет Радев е избран за председател на УС на БСК.
Носител е на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ с огърлие за особено значимите 
му заслуги в областта на културата и е Доктор хонорис кауза на Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски“.
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след въвеждането на из-

вънредното положение 

стартирахме Е-борса за 

взаимопомощ като плат-

форма за търсене и пред-

лагане на стоки, услуги и 

работна ръка, защото 

в този момент именно 

взаимопомощта между 

компаниите е най-важна, 

това е основният меха-

низъм за минимизиране 

на щетите от кризата. 

Активно се включи-

хме в процеса на генери-

ране на мерки за подпо-

магане на компаниите. 

Нашите експерти пре-

работват чудовищно 

количество информация 

в стремежа си да не про-

пуснат нещо важно, да 

не остане ощетен един 

или друг икономически 

сектор, една или друга 

компания.

Изключително актив-

на е информационната 

ни политика,  защото 

за всички е ясно, че в 

настоящия момент на-

временната обективна, 

достъпна и лесносми-

лаема информация е от 

първостепенно значе-

ние. Стартирахме в сай-

та си рубрика, посвете-

на на COVID-19, където 

фирмите могат да се 

информират по най-бър-

зия и достъпен начин за 

актуалната обстановка, 

вкл. за нови нормативни 

документи, мерки за под-

помагане на компаниите, 

дарителски кампании и 

т.н.

Н а  12  м а р т  Б С К 
с т а р т и р а  а н ке т н о 
допитване до фирми-
те в страната, за да 
подпомогне анализа на 
обстановката за от-
ражението на COVID-19 
върху бизнеса. Какво по-
казват резултатите от 
анкетата?

Да, ден преди обявя-

ването на извънредно 

положение стартирахме 

онлайн допитване, в кое-

то се включиха над 800 

фирми от всички регио-

ни на страната и всички 

сектори на икономиката. 

Резултатите за съжале-

ние са много тревожни. 

Надделява песимизмът – 

преобладаващата част 

от компаниите смятат, 

че пикът на кризата 

предстои, а проблеми-

те ще продължат още 

дълги месеци напред. 

Големият процент от 

участниците в анкета-

та ни признават, че не 

са имали предварителна 

подготовка за подобни 

кризисни условия на рабо-

та и в момента дейст-

ват според ситуацията. 

Най-големите проблеми 

на фирмите са свърза-

ни с нарушените вериги 

на доставки и загубата 

на клиенти. Проблемът 

с работната ръка също  

не бива да бъде подценя-

ван, защото влече след 

себе си допълнителни 

негативни ефекти – и за 

фирмите, и за държавния 

фиск, за социалните сис-

теми. 

Тук е мястото да под-

чертая, че в тези теж-

ки условия българските 

работодатели показаха 

своята социална отго-

ворност, отговорност-

та си към работниците 

и техните семейства. 

С  цената  на  всичко 

днес няма работодател, 

който да не полага из-

ключителни усилия, за 

да съхрани, доколкото 

ресурсите му позволя-

ват, своите работници. 

Ще ми се да вярвам, че 

обществото ще оцени 

подобаващо това и не-

гативното отношение 

и говорене към „работо-

дателите изедници“ ще 

спре или поне ще нама-

лее. Отношението тряб-

ва да е взаимно – както 

работодателите ценят 

работниците си, така и 

работниците следва да 

ценят работодателите 

си, защото това са две 

страни на един и същ 

медал – медала на съзи-

данието. 

Как ще се отрази из-
вънредното положение 
в страната на бизнеса?

Този въпрос има само 

един отговор – теж-

ко! Тежко се отразяват 

мерките, но те са необ-

ходими и сме принудени 

да ги приемем. Тепърва 

ще изчисляваме щетите 

– сега е твърде рано за 

това. Но със сигурност 

ще има бум на фалитите, 

бум на необслужваните 

кредити, бум на безрабо-

тицата. Очертават се и 

трудни времена за фиска 

– трябва и за национал-

ните финанси да държим 

сметка, защото и те са 

наши, а не нечии чужди.

Ще ми се да вярвам, 

че ще съумеем от лимо-

на да направим лимонада 

и че българският бизнес 

е достатъчно гъвкав и 

интелигентен, за да ус-

пее в кратки срокове да 

се пренастрои към об-

становката и да намери 

нови иновативни начини 

за присъствие на пазара 

– не само на българския 

пазар, а и на международ-

ните такива.

Редица страни пред-
приеха мерки за подкре-
па на бизнеса и рабо-
тещите в периода на 
криза, България също не 
прави изключение, при-
ето бе специално ПМС. 
Какви са най-важните 
мерки  за БСК и българ-
ските работодатели?

От самото начало на 

кризата БСК не спира да 

настоява за цялостен па-

кет от мерки в подкрепа 

на икономиката. Обсъж-

даните до този момент 

мерки, уви, са недоста-

тъчни и в голямата им 

част – неработещи. От 

тях няма да могат да се 

възползват голяма част 

от българските фирми. 

Нужна е агресивна (в 

добрия смисъл на дума-

та) държавна намеса в 

икономиката чрез целе-

ви финансови инжекции, 

чрез облекчаване на ад-

министративни и мит-

нически процедури, чрез 

гарантиране на коридо-

рите за доставки. Мне-

нието ни се подкрепя от 

всички работодателски 

организации, дори от 

синдикатите, с които 

обикновено сме на раз-

лични позиции. Държава-

та обаче действа твър-

де предпазливо. Виждаме 

адекватни и активни 

противоепидемиологични 

мерки, но не виждаме със 

същата адекватност и 

активност да се работи 

в посока подкрепа на ико-

номиката.

Какви икономически 
тенденции очаквате 
през 2020 г? Каква е 
прогнозата на БСК за 
настоящата година?

На този въпрос час-

тично отговорих по-го-

ре. Кризата, породена 

от коронавируса, проме-

ня всички предварително 

заложени икономически 

параметри и към този 

момент никой не е в със-

тояние да прогнозира 

адекватно какви ще са 

реалните ефекти. Със 

сигурност ще се наложи 

промяна в параметрите 

на всички бюджети – на 

държавата, на Държавно-

то обществено осигуря-

ване, на НЗОК, на всеки 

отделен икономически 

субект. Към днешна дата 

всеки предварително за-

ложен финансов план е 

неизпълним и подлежи на 

корекция. Въпросът е от-

къде ще дойде финанси-

рането и как максимално 

ефективно ще се ползва 

това финансиране. 

Един от основните 
проблеми пред бизнеса 
в България е липсата на 
квалифицирани кадри. 
Какво според Вас тряб-
ва да се направи, за да 

се реши той?
Много анализатори и 

коментатори побързаха 

да изведат тезата, че 

кризата около COVID-19 

едва ли не ще реши про-

блема с работната ръка, 

защото в момента от 

дефицит на работници 

преминахме във фаза на 

излишък и е налице про-

цес на съкращения. Да, 

процесът е налице, но 

той се случва основно 

поради отказа на държа-

вата да осигури доста-

тъчно ефективни мерки 

в подкрепа на работо-

дателите, така че те 

да задържат своите ра-

ботници. Иначе работ-

ниците нито са станали 

повече, нито са си пови-

шили образованието и 

компетенциите, нито са 

станали по-ефективни и 

отговорни в работата 

си. Тези проблеми отпре-

ди кризата продължават 

да са валидни и днес, ще 

са такива и след криза-

та, когато отново ще 

е необходима работна 

ръка. Затова темата 

за качеството и коли-

чеството на човешкия 

капитал продължава да 

е актуална и настояща-

та обстановка трябва 

да бъде използвана по-

активно за обучения, за 

повишаване на уменията 

и компетенциите. Това 

е отговорност на все-

ки работодател, но и на 

всеки отделен човек, кой-

то може да използва вре-

мето на „домашен арест“ 

за самоусъвършенства-

не, за повишаване на ком-

петенциите, знанията и 

уменията.

Как бихте задълбо-
чили сътрудничество-
то си с Камарата на 
строителите в Бълга-
рия?

Нашето партньор-

ство е с история и с про-

менлива активност през 

годините, но смятам, че 

днес сме в период на въз-

ход, в интензивна кому-

никация сме и се надявам 

да постигаме повече за 

членовете си. Строител-

ният сектор е със серио-

зен дял в БВП на България 

и на него трябва да се 

гледа с полагащото му се 

внимание. Това и правим 

– вратите ни са винаги 

отворени за нови идеи, 

нови партньорски иници-

ативи, така че взаимно 

да си бъдем полезни.

П о л у ч а в а т е  л и 
в. „Строител“ и ако да, 
полезен ли е за Вас?

Признавам, че към мо-

мента не сме сред або-

натите на в. „Строител”, 

но съм убеден, че изда-

нието е полезно за сек-

тора и е добър пример за 

браншова комуникацион-

на политика. Като меди-

ен човек аз дълбоко ценя 

всички усилия, насочени 

към по-добрата информи-

раност на компаниите – 

за тенденциите, пробле-

мите, иновациите в една 

или друга икономическа 

сфера. Така всеки може 

да си свери часовника 

за собствения бизнес 

по възможно най-добрия 

начин. Ето защо поздра-

вявам екипа на в. „Строи-

тел“ за професионалната 

работа, както и ръковод-

ството на КСБ за инте-

лигентността Камарата 

да има свое  издание.

БСК е член на Асоциацията на организациите на българските работодатели

Заседание на УС на БСК
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Станислав Владимиров, кмет на община Перник:

Работата на в. „Строител“ е не само професионална, но и нужна за целия строителен бранш

Емил Христов 

Г-н Владимиров, преди 
малко повече от две сед-
мици завърши изгражда-
нето на водопровода от 
Мало Бучино до Перник. 
Използва ли се вече той? 
Какви бяха предизвика-
телствата покрай него-
вото изграждане?

Изграждането на ава-

рийната водопроводна 

връзка наистина бе едно 

тежко предизвикателство 

заради екстремната ситу-

ация, в която трябваше да 

се построи. Трябваше да 

се работи при зимни усло-

вия и в кратки срокове. Об-

щественото мнение също 

беше твърде чувствител-

но по тази тема и бяхме 

длъжни да отговорим на 

предизвикателството. 

Предизвикателство бяха и 

първите тестове на водо-

проводната връзка, които 

показаха технически про-

блеми, но за радост бяха 

бързо отстранени. По во-

допровода вече се подава 

вода, която достига до 

перничани. За съжаление 

по трасето на стария 

водопровод ежедневно се 

появяват аварии, някои от 

които доста тежки, и все 

още създават проблеми. 

В момента в общи-
ната има воден режим. 
Докога се планира да про-
дължи той? Какво е мо-
ментното състояние на 
язовир „Студена“ и какво 
е наличното количество 
вода?

Както вече съм зая-

вявал, ако пролетта бъде 

благосклонна както досе-

га, режимът евентуално 

може да бъде отменен в 

началото на лятото. Не 

мога да се ангажирам с 

точна дата, но определено 

съм оптимист. Наличният 

обем вода в язовир „Сту-

дена“ към днешна дата е 

почти 10 млн. кубически 

метра. На този етап при-

токът е добър, разходът 

също вече е регулиран. 

Заради епидемията от  

COVID-19 обаче трябва-

ше да разхлабим режима 

и перничани да имат во-

доподаване от 6:00 ч. до 

22:00 ч. Водопроводната 

връзка от София помогна 

много за това да не уве-

личаваме разхода от язо-

вира. В първите дни той 

все пак беше повишен, но 

вече започва да намалява и 

така повече вода остава в 

яз. „Студена“.

Какви са плановете за 
развитие на ВиК инфра-
структурата в града? 
Кога се очаква да започ-
нат текущите ремонти 
и строителство на ВиК 
мрежата?

Водопроводната мрежа 

на Перник не е подменяна 

повече от 50 години. Тя е 

не само морално остаряла, 

но и физически компроме-

тирана. На много места 

има стари аварии, неви-

дими на повърхността, но 

отнемащи немалка част 

от водата на пернича-

ни. Загубите са огромни,  

около 75%. Затова още в 

началото на моя мандат, 

сблъсквайки се с водната 

криза, започнахме да тър-

сим спешно финансиране 

за подмяна на ВиК мре-

жата. Със средствата, 

отпуснати от правител-

ството, до есента  ще 

бъдат подменени  около 60 

километра тръби. Реали-

зирането на водния цикъл 

ще подпомогне значително 

за решаването на водния 

проблем на перничани. 

Вече започна полагането 

на нов водопровод в кв. 

„Църква”. Работи се по 

безизкопен метод, който 

спестява много време на 

фирмата и главоболия на 

гражданите. В идните 

седмици ще започне и под-

мяната на водопровода 

в най-големия пернишки 

квартал „Изток”.

Станахте кмет на об-
щина Перник в трудни за 
града времена. Какви са 
Вашите приоритети за 
2020 г.? 

Началото на мандата 

ми е белязано от две кри-

зи, които се застъпиха. В 

края на водната се появи 

епидемията от коронави-

рус. Това не ни даде въз-

можност да се зарадваме 

на облекчения воден ре-

жим.  Един от основните 

стратегически приорите-

ти този мандат ще бъде 

решаването на водния 

проблем на Перник. Пред-

стои ни много работа по 

обновяването на пречис-

твателните станции, под-

мяната на главен Клон 2 на 

градския водопровод и из-

граждането на новия водо-

провод. Нужна е сериозна 

работа и за решаването 

на водния проблем на села-

та. Там също ще хвърлим 

немалко усилия. 

Безпорен приоритет 

през тази година остава 

и почистването на гра-

да, миенето на улици, об-

ществени пространства, 

дезинфекцията, реалната 

и адекватна поддръжка 

на междублоковите прос-

транства, парковете и 

градините. Ще работим 

по подмяната и възстано-

вяването на осветление-

то не само в града, но и в 

населените места от об-

щината, както и по подо-

бряването на инфраструк-

турата. Ще довършим 

ремонта на ул. „Софийско 

шосе“, чийто проект беше 

изначално сбъркан, както 

и улица „Граово“. Ще запазя 

в тайна някои от нещата, 

които ще направим през 

тази година, за да бъдат 

изненада. 

Какви други проекти 
се изпълняват в момен-
та на територията на 
общината?

Ще спомена само най-

важните инфраструктур-

ни проекти – връзката 

при пътен възел „Марина 

бара“, която ще облекчи 

трафика в центъра на 

града. Този проект стана 

възможен благодарение 

на силния граждански на-

тиск. Вече започна рабо-

тата по изграждането 

на социалните жилища в 

кв. „Тева”. Проектът ще 

бъде завършен през март 

следващата година и там 

ще бъдат настанени бли-

зо 100 домакинства на 

социалнослаби граждани. 

Съвсем скоро ще започне 

и пълната рехабилитация 

на надлез „Иван Вазов“, 

който отдавна „плаче“ за 

тотален ремонт. 

От значение за много 
хора е добрата транс-
портна връзка на Перник 

със София. Какво е със-
тоянието на пътната 
инфраструктура?

Като народен пред-

ставител многократно 

поставях въпроса за реха-

билитацията на пътя Со-

фия - Перник през Владая, 

по който ежедневно пре-

минават десетки хиляди 

автомобили. Софийската 

му част беше ремонти-

рана.  Проблемен остава 

участъкът от пътен въ-

зел „Даскалово“ до входа 

на село Владая. Важно е по 

тази отсечка да се осъ-

ществява и постоянно ре-

версивно движение, което 

да облекчава трафика.   

 

Как стои въпросът с  
образователната инфра-
структура в града?

Всички общински учи-

лища и детски градини на 

територията на община 

Перник имат необходи-

мата материална база, 

която да обезпечи нормал-

ното протичане на учеб-

но-възпитателния процес. 

Разбира се, в тази сфера 

винаги ще има какво да се 

подобрява.  Учителите в 

нашия град са на нивото 

на съвременните техноло-

гични предизвикателства 

и в тежък момент като 

този се справят чудесно с 

дистанционната форма на 

обучение. 

Връща ли се интере-
сът на младите хора да 
живеят  и да работят в 
Перник?

Перник е най-близкият 

голям град до София. Тук 

има достатъчно училища 

и детски градини, места 

за пазаруване и жилища на 

цени, все още по-ниски от 

тези в София. Това го пра-

ви привлекателен за мла-

дите семейства.  Трябва  

обаче да привлечем от-

говорни предприемачи в 

града, които да развиват 

своята дейност тук, оси-

гурявайки устойчиви  ра-

ботни места за съграж-

даните ми с конкурентно 

възнаграждение. Така ще 

намалим донякъде трудо-

вата миграция и младите 

хора ще остават Перник. 

Няма как да не Ви по-
питам как се отразява 
извънредното положение 
на община Перник? Какви 
мерки сте предприели? 
Какви ще са последиците 
за  бизнеса?

Както навсякъде в 

България, така и в Перник 

бизнесът търпи сериозни 

щети заради пандемията. 

Не сме изключение от не-

радостната икономиче-

ска картина в България, 

но предприехме важна 

стъпка за облекчаване 

на местния малък бизнес. 

Направих предложение до 

Общинския съвет да бъ-

дат освободени от наеми 

всички търговски обекти, 

които са общинска соб-

ственост, и обектите, 

наемащи лятна градинска 

площ, докато трае извън-

редното положение. Убе-

ден съм, че съветниците 

ще приемат това предло-

жение. Заедно с МВР и РЗИ 

следим за спазването на 

всички разпоредби на Ми-

нистерството  на здраве-

опазването и Националния 

оперативен щаб. 

Четете ли в. „Стро-
ител“ и какво е Вашето 
мнение?

В последните месеци 

буквално съм затрупан с 

проблемите на Перник, 

които трябва да бъдат ре-

шавани възможно най-бър-

зо, и нямам възможност да 

следя пресата отблизо. Ви-

наги когато имам възмож-

ност обаче, преглеждам 

изданието, както и Вашия 

сайт.  Работата Ви е не 

само професионална, но и 

нужна за целия строителен 

бранш и не само за него. 

Снимки Георги Сотиров
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Местните власти предприемат мерки за актуализиране на бюджетите 
си и за редуциране на инвестиционните си програми

Росица Георгиева

Националното сдру-

же н и е  н а  о б щ и н и т е 

в  Република България 

(НСОРБ) започва работа 

по проучване и анализ на 

данните за отражението 

на кризата с COVID–19 

върху местните бюдже-

ти, съобщава на официал-

ния си сайт организация-

та. Решението е взето 

на редовно заседание на 

Управителния съвет на 

НСОРБ. На база на полу-

чената информация ще 

се разработят конкрет-

ни предложения за ком-

пенсиращи мерки и меха-

низми за минимизиране на 

негативните последици 

върху работата на об-

щините. Те ще бъдат из-

пратени до вицепремиера 

Томислав Дончев, минис-

търа на финансите Вла-

дислав Горанов и минис-

търа на околната среда 

и водите Емил Георгиев. 

„Екипът на Сдруже-

нието ще продължи с мо-

ниторинга на мерките, 

предприети от общини-

те в условията на извън-

редно положение, и ще 

подготви подробно проуч-

ване за отражението на 

кризата върху местните 

бюджети. То ще започне 

на 30 април сред всички 

общини, като ще обхване 

периода 13 март – 30 ап-

рил 2020 г.“, заявяват от 

НСОРБ. Ще се събират 

данни в две направления 

– какво е отражението 

на кризата върху при-

ходната част на общин-

ските бюджети спрямо 

същия период на мина-

лата година и какви са 

допълнителните разходи 

от общинските бюдже-

ти, направени във връзка 

с изпълнението на запо-

ведите на министъра на 

здравеопазването. 

До този момент по 

данни от общините по-

ради отлагането на сро-

ковете за заплащане с 

отстъпка от 5% на да-

нъците за недвижимите 

имоти и върху превозни-

те средства и факти-

чески спрелия процес на 

сделките с тези имуще-

ства постъпленията от 

собствени приходи значи-

телно намаляват спрямо 

същия период на предход-

ни години. При големите 

общини е отчетен до 

седемкратен спад, а при 

останалите – той е меж-

ду 6 и 35% спрямо същия 

период на 2019 г. Негати-

вен ефект върху приходи-

те на местните власти 

оказва и драстичното 

намаление на постъпле-

нията от управление и 

разпореждане с общинска 

собственост, които на 

практика изцяло са спре-

ли. От НСОРБ 

дават за пример Сто-
личната община, къде-
то само за последните 
две седмици на март 
спадът в приходите е 
19 млн. лв., 

а в градския транс-

порт загубите са око-

ло  3  млн .  лв.  на  сед-

мица.  „Ограничените 

правомощия на кметове-

те за бърза реакция по 

съгласуване на промени в 

разписанието на общест-

вения транспорт доведоха 

до загуби както за транс-

портните фирми, така и 

за общините като възло-

жител на услугата“, по-

сочват от Сдружението.

Културата е друг сил-

но засегнат сектор, след 

като съгласно обявените 

противоепидемични мер-

ки бяха преустановени 

посещенията в редица 

общински обекти, като 

театри, спортни зали, му-

зеи и т.н., организиране-

то на публични събития, 

културни прояви и пр. „По-

стъпленията от реализи-

рането на съответните 

приходи от продажби на 

билети и наеми на тези 

съоръжения също се от-

разяват негативно върху 

бюджетите на общини-

те“, категорични са от 

НСОРБ, като допълват, че 

значителни загуби тър-

пят населените места 

с ясно изразен туристи-

чески профил. Спирането 

на дейността в това на-

правление пряко рефлек-

тира върху общините, 

които са собственици 

или управляват културни 

и исторически обекти на 

своята територия. 

Независимо от своите 

проблеми 

местните власти 
изпълняват пакети от 
мерки за облекчаване на 
бизнеса, 

който е преустановил 

дейност или значително 

я е ограничил. Те са свър-

зани с освобождаване от 

наеми за дейности, из-

вършвани в общински имо-

ти, пазари, магазини и др., 

освобождаване от трото-

арно право за периода на 

извънредното положение, 

премахване на заплащане-

то за зони с платено пар-

киране и др.

Стартирали са и дей-

ности за 

актуализиране на бюд-
жетите и за редуциране 
на приетите инвести-
ционни програми. 

НСОРБ настоява да 

бъдат предприети на-

временни действия за 

подкрепа на общините в 

тази трудна ситуация, 

тъй като недостигът 

на ликвиден ресурс по 

общинските бюджети с 

всеки изминал ден лави-

нообразно нараства. В 

етапа на обсъждане на 

актуализацията на дър-

жавния бюджет за 2020 г. 

и на промените в Закона 

за извънредното положе-

ние НСОРБ е изпратило 

до централната власт 

пакет от предложения. 

Едното от тях е общини-

те да могат да ползват 

временен безлихвен заем 

от централния бюджет 

по нов облекчен ред с ясна 

и ускорена процедура на 

отпускане. Друга идея е 

средствата от налични-

те преходни остатъци 

(вкл. и за зимното под-

държане  и снегопочист-

ване, от неусвоени целеви 

трансфери от минали го-

дини и натрупани по смет-

ките на РИОСВ общински 

средства от отчисления 

по ЗУО) да могат да се из-

разходват за непланирани 

и необезпечени разходи за 

изпълнение на противо-

епидемичните мерки. От 

НСОРБ искат още да се 

въведе забрана за налага-

не на запори на банковите 

сметки на общините за 

срока на извънредното 

положение. Сдружението 

предлага и да се окаже 

подкрепа на заетите в об-

щински предприятия и за 

дейности, преустановени 

с обявяването на извън-

редното положение, чрез 

разширяване приложното 

поле на ПМС №55 от 30 

март 2020 г. 

Установено е,  че в 

страната на  местно 

ниво е мобилизиран зна-

чителен ресурс – човешки 

и финансов, за да бъдат 

приложени в пълния обем 

предписанията на здрав-

ните власти и да бъде 

създадена организация за 

безопасността на живо-

та и здравето на хората, 

www.yanmar-bg.com

без да бъдат засегнати 

нормалните дейности на 

общинските администра-

ции. Задачите значително 

са надхвърлили планирани-

те в общинските бюдже-

ти средства, а резервите 

на много места са на из-

черпване. Тези мероприя-

тия и 

дейностите по дезин-
фекция по обективни 
причини не са били 
планирани при изготвя-
нето на план-сметките 
за 2020 г.

От НСОРБ посочват 

още, че съгласно Заповед 

№РД-01-159/27.03.2020 г. 

на министъра на здраве-

опазването в 79 общин-

ски лечебни заведения 

са обособени 233 легла 

за интензивно лечение и 

наблюдение на пациенти 

с COVID-19. Освен това 

2908 легла са подсигурени 

и за болни без усложнения. 

На много места изпъл-

нението на заповедта е 

било свързано с извън-

планови ремонти и рекон-

струкции на територията 

на общинските здравни 

заведения, които са били 

подкрепени със средства 

от бюджетите на мест-

ните власти. 

За да отговорят на 

въведените строги мерки 

за ползване на предпазни 

средства, местните вла-

сти са създали и специфич-

на организация за безопас-

но събиране и третиране 

на отпадъците. Всяка об-

щина има и ангажимент да 

организира и функционира-

нето на кооперативните 

и фермерски пазари. Това 

също е свързано и с анга-

жиране допълнително на 

лица, които да осигуряват 

реда и контрола. 

„По време на извънред-

ното положение, както и 

до три месеца след него-

вата отмяна кметовете 

на общини нямат право 

поради липса на потреби-

тели да закриват или да 

намаляват капацитета 

на социални услуги, деле-

гирани от държавата дей-

ности и местни дейности, 

с изключение на специали-

зираните институции за 

деца. Общините отчитат 

голямо нарастване на 

броя на лицата, за които 

социалните служби пола-

гат грижи. Навсякъде са 

мобилизирани и добровол-

ци за доставка на храни, 

продукти от първа необ-

ходимост и медикаменти. 

Хората, които извършват 

тази дейност, и необходи-

мата логистика се обез-

печават от бюджетите 

на местните власти“, 

посочват още от Сдру-

жението.

Заради всички тези 

трудности НСОРБ насто-

ява да бъдат предприети 

навременни действия за 

подкрепа на общините в 

настоящата ситуация.
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Гражданите също могат да се възползват от отсрочки 
при заплащане на някои данъци и такси

Росица Георгиева

Столичният общински 

съвет (СОС) прие пакет 

от мерки в подкрепа на 

средния и малкия бизнес в 

София, на творците, кул-

турните оператори и на 

общинските поликлиники. 

Едно от решенията е към 

Общинския гаранционен 

фонд за малки и средни 

предприятия (МСП) да се 

създаде нов инструмент 

с бюджет 1 млн. лв. Чрез 

него пред банките ще се 

издават гаранции по кре-

дити на самостоятелно 

заети лица, МСП, които 

са засегнати от кризата. 

Предвижда се да се обез-

печават до 50% от главни-

цата на заемите, но не по-

вече от 15 000 лв. за една 

компания. Отделно Сто-

личната община ще обяви 

конкурс за избор на финан-

сов посредник, който да 

предоставя допълнително 

гаранционно покритие по 

заеми. Този гаранционен 

лимит ще е до 300 000 лв. 

Така даден кредит може да 

получи до 80% гаранции от 

различните инструменти.

СО няма да събира 

такси за тротоарно право 

от търговски обекти и за-

ведения, затворени заради 

извънредното положение. 

Това важи и за такива, 

които работят само за 

да доставят храна по до-

мовете. Друга мярка е на-

емателите на общински 

имоти да не плащат наем 

за времето, през което 

са прекратили дейност. 

Става дума за търговски 

обекти, вкл. пазари, учи-

лищни столове и бюфети, 

помещения в болници и по-

ликлиники. Тези, които са 

работили, но имат спад в 

оборота между 20% и 50%, 

ще могат да ползват 20% 

намаление на наема. Ако 

приходите им са се по-

нижили с повече от 50%, 

наемът ще се намали на-

половина.

Гражданите на сто-

лицата също могат да 

се възползват от някои 

облекчения.  Два месе-

ца отсрочка получават 

софиянци за плащане на 

първата вноска за такса 

смет. Вместо до 30 април 

тя ще се дължи до 30 юни. 

С два месеца е удължен и 

срокът за ползване на 5% 

отстъпка при плащане на 

цялата дължима сума за 

данък сгради и данък МПС. 

Тази отстъпка може да се 

ползва до 30 юни.

Столичната общи-

на осигурява и 1 млн. лв. 

финансиране за 25-те 

си лечебни заведения за 

извънболнична помощ. 

Средствата ще се от-

пускат под формата на 

целеви заеми, с които да 

се обезпечи изплащане-

то на възнагражденията 

на персонала, работещ в 

тях. Кризисният център 

за временно настаняване 

на бездомни хора ще про-

дължи да функционира до 

края на извънредното по-

ложение, за което се от-

пускат 50 000 лв. С иници-

ативата „Солидарност в 

културата“ ще се осигу-

рят 400 000 лв. за подкре-

па на свободните творци 

и културните оператори.

Елица Илчева

Екипът на общинско 

предприятие „Софпроект“ 

е получил близо 200 пред-

ложения по заданието за 

отворена покана за кон-

цепция за развитието на 

северното и източното 

крило на Централната 

минерална баня в София. 

Събирането на препоръ-

ките започна на 26 март 

с онлайн представяне на 

документа, а аудиторията 

от над 70 човека имаше 

възможност да задава въ-

проси и да отправя предло-

женията си на живо, след 

което такива се изпраща-

ха по пощата до 12 април.

„В най-скоро време ще 

публикуваме обобщаващ 

коментар за получените 

становища и ще обявим 

кои от тях смятаме, че 

трябва да намерят място 

във финалния документ. 

Ще се постараем да от-

разим необходимите коре-

кции и допълнения до края 

на април, когато планираме 

да бъде обявена и самата 

отворена покана“, съобщи 

Любо Георгиев, директор 

на „Софпроект“ и ръково-

дител на инициативата 

„Визия за София“.

 „Резултатите от дей-

ността на екипите, из-

брани да продължат във 

втората фаза, ще бъдат 

представени на общест-

вено обсъждане. Обмис-

ля се промяна в състава 

на журито, така че то 

да отговори в максимал-

на степен на получените 

становища при дискусии-

те. Процедурата остава 

отворена покана, а не об-

ществена поръчка, за да 

осигурим възможност за 

максимално включване при 

минимално администра-

тивно усилие и бюрокрация 

за участниците“, обясни 

Даяна Николова, архитект 

по културно наследство от 

екипа на ОП „Софпроект“.

Както вече „Строител“ 

съобщи, идеята е про-

цесът да се проведе при 

максимална публичност и 

прозрачност на участни-

ците, концепциите, оцен-

ките и аргументацията 

на журито. 

Елица Илчева

„Водоснабдяване  и 

канализация“ ООД – Вра-

ца, стана единственото 

водоснабдително друже-

ство в страната, което 

успя да защити проект 

по Програмата за разви-

тие на селските райони 

(ПРСР) за периода 2014 – 

2020 г. Това е признание за 

високия професионализъм 

на работещите при нас“, 

похвалиха се от община 

Враца.

Проектът е на стой-

ност 5 550 895 лв. и е със 

срок на изпълнение три 

години. Средствата ще 

бъдат изразходвани за ре-

конструкция на част от 

водопреносната мрежа в 

цялата област.

Елица Илчева

Започват строителни дейности на централната пе-

шеходна улица „Васил Левски“ в Плевен, известна като 

Старата главна, между площадите „Свободата“ и „Сте-

фан Стамболов“, съобщиха от общината. Според местни-

те власти ограниченията, произтичащи от извънредно-

то положение за кафенета и заведения за бързо хранене, 

ще дадат възможност да се ускори работата на обекта. 

По предварителни разчети е предвидено той да завърши 

за 150 дни.

Проектът за обновление включва и споменатия пло-

щад „Свободата“, който е най-старият и е съхранил част 

от атмосферата от XIX и XX в. Днес той впечатлява с 

новия внушителен войнишки паметник на Девета плевен-

ска пехотна дивизия. 

Бъдeщaтa визия e paзpaбoтeнa oт пpoeк т aнтcкия 

eкип нa apx. Kpacимиp Пoпoв oт „ПPOкoнcyлт“. Pe-

кoнc тpyк циятa  щe e в cъзвyчиe c вeчe peмoнтиpaни-

тe  пeшexoдни пpocтpaнcтвa oт Maвзoлeя дo плoщaда. 

Щe ce изпoлзвaт cъщитe мaтepиaли – виб po пpecoвaни 

бeтoнoви пaвeтa c изключитeлнa здpaвинa, кoитo щe 

зaмeнят ceгaшнитe клинкepни плoчи. Пpeдвидeнa e 

шиpoкa пeшexoднa чacт, мecтa зa oтдиx и мнoгo зeлeнинa 

oкoлo пaмeтникa, aлeятa мeждy Kacкaдaтa и Cпopтнo-

инфopмaциoнния цeнтъp и в paйoнa нa Kъщa-мyзeй „Цap 

Ocвoбoдитeл Aлeкcaндъp II“.

По време на ремонта ще бъдат обновени подземни-

те комуникации. При ширина на улицата 16 м за летни 

градини на заведения ще бъдат отделени не повече от 

4 м от двете страни, останалото пространство е за 

пешеходния поток. 

С ремонта ще бъде осигурена достъпна среда за хора 

с увреждания, като ще се запазят съществуващите ве-

лоалеи и ще се поставят нови пейки на повече места.

Общинският съвет е решил за ремонта да бъде поет 

дългосрочен кредит, като са изтеглени близо 5 млн. лв. За 

пешеходната зона ще бъдат отделени до 2,945 млн. лв., 

а за модернизиране на общинската автогара - около 

1,9 млн. лв. Средствата са заети от Регионалния фонд за 

градско развитие. Ще бъде осигурен и собствен финансов 

принос от бюджета на общината до 564 860 лв.
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Сграда за музей, ресторант и зала, както и кей за лодки 
са включени в проекта

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Община Бяла обяви 

тръжна процедура за из-

пълнител на консервация 

и реставрация на запазе-

ни части от моста на Ко-

льо Фичето над р. Янтра 

в северната част на гра-

да. Обектът е недвижи-

ма ценност с национално 

значение, обявена за ар-

хитектурно-художествен 

паметник на културата 

през 2000 г. 

Идейният проект е из-

готвен от „Инжпроект“ 

ООД и обхваща частично 

и зоната при двата бря-

га около съоръжението, 

както и връзка с път I-5. 

Предвижда се неговото 

възстановяване, но то 

ще включи и добавяне 

на нови елементи. Около 

експонираните запазени 

автентични части ще се 

изградят алеи, а паметни-

кът на Кольо Фичето ще 

бъде преместен в зоната 

източно от пътя за Стър-

мен. Достъпът до него ще 

е чрез пешеходна алея със 

стъпала, започващи от съ-

ществуващата спирка за 

автобуси.

Северно от моста из-

вън санитарната зона се 

предвижда изграждането 

на двуетажна сграда с 

РЗП 690 кв. м. Силуетът 

й по южната фасада ще 

наподобява кобилична кри-

ва, която е характерна за 

творчеството на Уста 

Кольо Фичето. Постройка-

та ще е на две нива, като 

първото ще е продълже-

ние на терена, а второто 

ще се изравни с пътната 

част. В нея ще бъдат раз-

положени музей за цялост-

ното творчество на Кольо 

Фичето, ресторант с па-

норамна гледка, обслуж-

ващи помещения, зала за 

прожекции, магазин за су-

венири. 

„Основната концеп-

ция на музея ще бъде да 

представи историята на 

Беленския край, но по ин-

тересен интерактивен и 

атрактивен начин, което 

ще включва експозиция, 

разказваща историята на 

паметника на културата, 

восъчни фигури на лич-

ности, свързани с него, и 

други“, съобщават от об-

щината.

Проектът е преми-

нал две обсъждания и на 

23 юли 2019 г. е получено 

становище на министъра 

на културата за съгласу-

ването му. Необходимите 

средства се очакват по 

процедура за предоставя-

не на безвъзмездна финан-

сова помощ „Развитие на 

туристически атракции“ 

от ОП „Региони в растеж 

2014 - 2020“.

Срокът за подаване на 

оферти в обществената 

поръчка е 27 април. Про-

гнозната обща стойност 

без ДДС е 7 187 233 лв.

Кольо Фичето завърш-

ва т.нар. Беленски мост 

през 1867 г. Той е дълъг 

276 м и е широк 9 м. Не-

говите 14 свода са с от-

вор 12 м и са украсени с 

релефни изображения на 

животни. Поддържат го 

13 опори с водорези и об-

лекчаващи ниши, както и 

два брегови устоя. Съоръ-

жението е изцяло от дялан 

местен варовик и варов 

хоросан. След наводнение 

през 1897 г. осем свода в 

средната част на моста 

са унищожени.

Избран е изпълнител на ремонта 

на покрива на училището в самоков-

ското село Ярлово, обявиха от об-

щината. Това е „Никстрой 06” ЕООД 

с ценово предложение от 65 798 лв.

Дейностите ще се финансират 

със средства, отпуснати от Ми-

нистерството на образованието 

и науката по искане на местната 

администрация. „В момента със-

тоянието на конструктивните 

елементи на покрива е лошо, те са 

провиснали и естествено износени. 

Няма хидроизолация, между дъсчена-

та обшивка и керемидите са положе-

ни рогозки, които са изгнили, а в по-

мещенията на последния етаж има 

течове. Ремонтът е важен не само 

за осигуряване на добри условия за 

протичане на учебния процес, но и 

за запазване целостта на сградата. 

Архитектурният й образ няма да се 

променя. Всички елементи са ораз-

мерени да поемат натоварвания от 

сняг“, съобщават от кметството. 

Училището се намира в най-отдале-

ченото от общинския център село и 

в него учат над 100 деца.

Очаква се ремонт и на оградата 

на детска градина в Самоков. Доку-

менти за участие в обществената 

поръчка са подали четири фирми – 

„Божков Билд“ ООД, „Сиби Билд“ ООД, 

„Данаила Билд“ ООД от Самоков и 

„Ринекс – М“ ООД от Благоевград. 

За проекта общината е спечелила 

финансиране по „Красива България”. 

Общата му стойност е 64 хил. лв., 

като общината осигурява 55% от 

сумата. За реализацията на проек-

та ще бъдат разкрити 33 работни 

места. 

В Свищов продължава рабо-

тата по мащабния проект за над 

4,5 млн. лв. за ремонт на улици в гра-

да, който стартира миналата година 

и бе замразен за зимата, съобщиха 

от общината. 

Към момента се асфалтират „Г. С. 

Раковски“ и част от „Димитър Шишманов“, като предстои да бъдат 

завършени още 17 улици. Очаква се строителните дейности да при-

ключат до средата на май.

Започват и СМР по подмяната на три основни водопровода. Инвес-

тицията е на обща стойност 400 хил. лв., а проектът се реализира 

от ВиК „Йовковци“ - Велико Търново, и общината.

Работата ще обхване разстоянието от кръстовището с ул. „Чер-

ни връх“ до това с ул. „Патриарх Евтимий“, което е 270 метра и ка-

сае подмяната на: довеждащ водопровод „Вардим – Свищов”, напорен 

водопровод „Висока зона - Болница“, и хранителен водопровод „Висока 

зона - Болница“. 

След приключване на дейностите по подмяна на тръбите участъ-

кът ще бъде асфалтиран и ще се положи необходимата пътна мар-

кировка.

Започнаха реставрационните 

работи по къщата-музей на Алеко 

Константинов в Свищов. За възста-

новителните дейности в края на ми-

налата година Министерството на 

културата отпусна 140 хил. лв., след 

като министър Боил Банов лично се 

убеди, че ситуацията е аварийна. Ще бъде направен основен ремонт 

на покрива, предвидена е и фасадна реставрация – мазилки, корнизи, 

пиластри, подмяна на дограма, сенници.

Къщата-музей „Алеко Константинов“ притежава статут на еди-

нична архитектурно-строителна и историческа ценност с категория 

„национално значение“.
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Доц. д-р арх. Боян Георгиев, директор на Центъра за международна 
дейност и мобилност – УАСГ:

Георги Сотиров

Доц. Георгиев, да за-
почнем с кратко пред-
ставяне на Центъра за 
международна дейност и 
мобилност (ЦМДМ) към 
УАСГ, на който сте ди-
ректор?

Центърът има основна 

задача, свързана с евро-

пейските програми  в об-

ластта на висшето обра-

зование. Ние сме звеното, 

което осигурява управле-

нието и администриране-

то на дейностите по „Ера-

зъм +”. Както е известно, с 

нея студентите ни получа-

ват възможност в рамки-

те на учебната година за 

един или два семестъра да 

пътуват за обучение във 

висше училище, което ни е 

партньор по програмата. 

В момента поддържаме 

около 100 споразумения за 

мобилност с 26 страни – 

държави от ЕС, и присъеди-

нилите се към програмата 

- Норвегия, Лихтенщайн, 

Турция, Северна Македония 

и Сърбия. През последните 

години силно се активира 

и преподавателската мо-

билност. Между 20 и 30 

души от УАСГ годишно 

получават възможност-

та да участват в учеб-

ни занятия в рамките на 

една седмица при някои 

от партньорите ни. От 

пет години реализираме 

и обмен с т.нар. страни 

партньори по програмата 

- Русия, Виетнам, Сърбия, 

Казахстан, Тунис. Естест-

вено процесите са двупо-

сочни. В УАСГ също прие-

маме около 40 - 50 души. 

Пандемията с COVID-19 за 

съжаление стопира всичко 

за момента.

В извънредната ситу-
ация продължава ли учеб-
ната година?

Вече девета седмица 

сме без класически учебен 

процес. В началото си ми-

слехме, че нещата скоро 

ще отшумят и някакси ще 

наваксаме по-късно. По-

сле започнахме стегната 

подготовка за преминава-

не към онлайн лекции и уп-

ражнения. Всъщност УАСГ 

разполага с платформа за 

дистанционно преподава-

не. В резултат на проект 

с финансиране от ЕС, на-

речен „Електронни форми 

на обучение в строител-

ството, архитектурата и 

геодезията“, или накратко 

 ЕФОСАГ, тя бе успешно 

стартирана преди повече 

от 5 години. Сега плат-

формата е задействана. 

С катедра „Технология на 

архитектурата“, например 

проведохме курс за млади-

те преподаватели и те 

вече работят. Активно се 

използват и конферентни 

разговори по Skype, ZOOM, 

SLACK и други подобни.  

От тази извънредна ситу-

ация е добре да извлечем 

и някакви ползи, а именно 

- да развием този тип ко-

муникация с възпитаници-

те ни. 

По принцип основните 

специалности в УАСГ са от 

регулирани професии и спо-

ред нормативната уредба 

не могат да се провеждат 

дистанционно. Това не 

означава обаче, че някои 

традиционни форми на 

преподаване не могат да 

се заменят с иновативни-

те в интерес на ефектив-

ността на учебния процес. 

Какво имам предвид? Кога-

то се провежда лекция, при 

която не се очаква обра-

тна връзка, спокойно може 

да се направи видео запис 

и той да е достъпен в 

ЕФОСАГ. Така курсистите 

ще могат да я изслушат в 

удобно за тях време, дори 

да си повторят пасажи, 

които не се разбрали.  Спо-

ред мен това е приложимо 

при над 80% от лекционни-

те курсове. А обратната 

връзка може да се тър-

си чрез кратки тестове, 

които да са достъпни от 

платформата и да са за-

дължителни. 

Всъщност тези асин-

хронни форми могат дос-

та успешно да се използ-

ват и след преминаването 

на пандемията. Въпросът 

е ние, преподавателите, 

да променим начина си на 

мислене и оптимално да 

използваме новите тех-

нологии и възможности за 

комуникация. За студен-

тите това не е проблем, 

те много по-лесно и бързо 

се адаптират към подоб-

ни методи. Нещо повече, 

тези методи ще развият 

и техните способности и 

навици за самообучение, 

които са изключително 

важни в съвременния дина-

мичен свят. Ученето през 

целия живот не е някаква 

новопоявила се мода, а не-

обходимост и реалност за 

повечето професии.

 

Разкажете за пробле-
ми, успехи, перспекти-
ви пред навлизането на 
Строителното информа-
ционно моделиране (Build-
ing Information Modeling – 
BIM) в България? 

Очевидно навлизане-

то на BIM в строителния 

бранш ще изисква обуче-

ние на различно ниво и на 

различни специалисти на-

всякъде из страната. Това 

надали ще може да става 

ефективно чрез събиране-

то им в учебни зали, задър-

жането им с дни в някой 

град, университет, школа, 

за да получат нови знания 

и умения. Дистанционните 

форми и тук ще придобият 

ново поле за изява и разви-

тие. 

Но да се върнем на те-

мата – Строително ин-

формационно моделиране. 

Глобален проблем е това, 

че всеки разбира съкра-

щението различно и го 

разглежда от своята глед-

на точка, опит и желание 

или нежелание за промяна. 

Без да навлизаме в те-

оретизиране и дефиниции, 

следва да кажем, че BIM се 

реализира чрез съвкупност 

от политики, процеси и не 

на последно място - тех-

нологии. 

Ако трябва да говорим 

за ситуацията в България, 

то на първо място изли-

зат политиките. Има ли 

желание на ниво държава 

или община за използва-

нето му? Нормативната 

уредба в областта на 

строителството готова 

ли е за прилагането му? На 

втория въпрос може кате-

горично да се отговори с 

не. На първия обаче вече 

започва да се търси реше-

ние. Както може би знае-

те, към МРРБ се формира 

Национална работна група 

за въвеждане на BIM за це-

лия жизнен цикъл на стро-

ежите. Тя има задачата 

да разработи и предложи 

съответната държавна 

стратегия в тази област. 

Така че по отношение на 

политиките е направена 

първата крачка. 

Успехите по прилагане-

то на BIM у нас според мен 

са пряко свързани с жела-

нието на големи външни 

инвеститори да изискват 

използването му при проек-

тирането и изграждането 

на техните обекти. Има 

такива примери през по-

следните години. При тях 

след завършване на стро-

ежа се въвежда цялата ин-

формация за реално изгра-

деното. Създава се така 

нареченият „Дигитален 

двойник“. Това е необходи-

мо на стопанина на сграда-

та, за да може оптимално 

да я поддържа и управлява. 

Всъщност най-голямата 

полза е за собственика 

или ползвателя, защото е 

доказано, че така могат 

да се спестят 15 – 20% от 

експлоатационните разхо-

ди, които от своя страна 

съставляват около 70% от 

общата стойност в жиз-

нения й цикъл.

Съществува и група 

проблеми, свързани с всич-

ки фази на инвестиционния 

процес. Строително ин-

вестиционното моделира-

не променя начина на кому-

никация между екипите в 

различните части на про-

екта. Чрез използването 

му следва да се променят 

процесите на съгласуване 

и одобряване на проекта 

от различни институции 

– община, пожарна и т.н. 

Хартията изчезва или на-

малява до санитарния ми-

нимум. Може би и в това 

отношение пандемията 

може да помогне чрез екс-

периментирането на ди-

гитални форми на комуни-

кация между участниците 

в инвестиционния процес. 

Въпреки че при липсата 

на адекватна нормативна 

уредба това е възможно 

само в много ограничен 

обхват. 

Процесите в органи-

зацията на строител-

ството също следва да се 

развият. Силно ще се об-

лекчи логистиката за дос-

тавка и разпределяне на 

необходимите материали. 

Отпадането на хартиени-

те чертежи например ще 

направи невъзможно полз-

ването на остарели вече 

варианти на проекта. 

Що се касае за третия 

елемент – технологиите, 

там сигурно сме най-под-

готвени. Много от архи-

тектурните бюра вече 

активно ползват BIM, но… 

за да изработят след това 

чертежи на хартия. Оста-

ва по-активно сега да се 

сработят и останалите 

специалисти – конструк-

тори, инсталатори и др., 

макар че липсата на нор-

мативна база и адекватни 

процеси за комуникация 

помежду им ги възпира. 

Без съвместното разви-

тие на горните елементи 

BIM трудно ще се наложи 

в строителния сектор в 

България. 

Юбилейното 20-о из-
дание на „Архитектурно-
строителната седмица“ 
беше най-мащабното за 
строителния сектор у 
нас. Как ще коментира-
те тенденциите, които 
се откроиха там?

Трудно ми е да направя 

оценка или коментар на 

това събитие, защото ня-

мам впечатления от всич-

ко, което се случи. Според 

мен обаче наличието на 

полудневен форум, орга-

низиран от Камарата на 

архитектите в България, 

свързан с приложението на 

BIM в строителния сектор, 

е положителна тенденция. 

Присъствието и активно-

то участие на представи-

тели на МРРБ, на браншо-

вите организации, като се 

започне от архитекти и 

инженери, премине се през 

строители и се завърши с 

управление на имоти, по-

казва, че темата става 

все по-важна в България. 

Изобщо предстоят инте-

ресни времена за сектор 

„Строителство” у нас. 

Снимки авторът
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112-те комина на постройката във Ферара работят и като термостат, и като оранжерии

Кула за „самоустойчиво бяг-

ство“ в дълбоките гори на Кве-

бек проектира базираното в 

Монреал студио MU Architecture. 

Напомнящата с архитекту-

рата си на градеж от Средната 

земя на Толкин постройка е на-

речена „Пекулиари“ на името на 

местен резерват и е замислена 

да предефинира начина на оби-

таване на една територия, като 

анонсира за нови взаимоотноше-

ния между хората и тяхното ес-

тествено местообитание. Тя е 

диаметрално противоположна на 

концепцията за градско застро-

яване. 

Асоциирайки я с тотемна или 

каменна купчина от незапомнени 

времена, кулата е отличен при-

мер за палеофутуризъм. Матери-

алите и изтънчеността на де-

тайлите създават усещането за 

структура от далечно бъдеще. 

Подредбата от елементи, подоб-

ни на големи ерозирали блокове, 

е допълнена от обвивка, която 

реферира към минералния и рас-

тителен характер на заобика-

лящата среда. Този неправилно 

оформен екзоскелет придава на 

черупката органичен и клетъчен 

вид, който контрастира с блес-

тящата на слънцето стъклена 

фасада отдолу. Уникална по рода 

си, кулата се извисява на височи-

на от повече от 200 метра.

Фоайето й напомня на голяма 

зала с елегантни, но отричащи 

традиционализма линии, в която 

цари успокояваща атмосфера. 

Частично засенчен от големи 

околни дървета стъклен покрив 

позволява естествена светли-

на да запълни пространството. 

Конферентна зала с огромни 

прозорци предлага невероятна 

гледка към езеро. Огромна те-

раса и сводеста алея оформят 

медитативна зона за наблю-

дение на тези спокойни води. 

Първокласен паркинг със скрит 

вход под формата на пещера е 

разположен в подземния етаж в 

съседство с винарска изба, поме-

щения за забавления и вътрешно 

стрелбище. Административен и 

бизнес център с офиси и конфе-

рентни зали са разположени на 

горните етажи. Над тях са си-

туирани фитнес, СПА и басейн. 

Още по-високо, на 37-ия етаж, 

има „небесен“ бар, който пред-

лага уникална гледка към света 

наоколо: 360-градусова панорама 

от зелени хълмове и свежи езе-

ра. В кулата са проектирани и 50 

луксозни апартамента, по-голя-

мата част от които по един на 

етаж с площ от 370 до 740 кв. м 

всеки. Помещенията за персона-

ла и достъпът до тях са органи-

зирани по такъв начин, че да оси-

гурят максимална диксретност 

за жителите.

В допълнение към невероят-

ното качество на живот и висок 

престиж „Пекулиари“ разширя-

ва границите на иновациите 

в строителните технологии. 

Интегрирани са системи за съ-

биране на дъждовна вода и сняг. 

Отпадните води ще се филтри-

рат, преди да бъдат пуснати в 

околната среда.

Вятърни електрогенератори 

и фотоволтаично остъкляване 

ще осигурят енергийна самодос-

татъчност. Предвидена е голя-

ма оранжерия, която да доставя 

ежедневно пресни зеленчуци и 

плодове. Произведеният излишък 

ще се преразпределя сред насе-

лението и благотворителните 

организации на региона.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Архитектурното ате-

лие Mario Cucinella Architects 

представи завършения си 

нов устойчив комплекс във 

Ферара, Северна Италия. 

Наречен ARPAE, разположен 

върху 5000 кв. м, обектът, 

включващ и лаборатории, е 

новото седалище на регио-

налната агенция за околна 

среда.

„Клиентът ни пожела 

устойчив офис, отгова-

рящ на най-високите ар-

хитектурни и екологични 

стандарти. Сградата във 

Ферара подлага на тест 

връзката между форма 

и ефективност, което я 

прави първата хибридна 

обществена постройка в 

Италия“, споделя единият 

от създателите - Марио 

Кучинела.

Покривната система 

се състои от поредица 

от 112 комина, които из-

пълняват двойна функция 

– контролират разпреде-

лението на светлината 

и подобряват естестве-

ната вентилация. Както 

подчертават архитекти-

те, отводите работят 

различно през сезоните, 

защото новият билдинг е 

в специфичен климатичен 

контекст – времето във 

Ферара се колебае между 

две крайности: горещо и 

влажно през лятото и сту-

дено и влажно през зимата. 

Само през пролетта там 

е налице нормална връз-

ка между температура-

та и хидрообстановката. 

И така - през лятото те 

изтеглят топлия въздух в 

горната част на здание-

то, като по този начин се 

избягва акумулирането на 

топлина, а през зимата 

функционират като оран-

жерии - събират слънчева 

топлина, която се изпомп-

ва навътре. Целият този 

процес не изисква никакви 

разходи или технологични 

допълнения. 

ARPAE е изцяло изгра-

дена от дърво. Построе-

на е около вътрешен двор, 

който също има ролята 

на климатична градина. 

Естествена конструкция, 

светлина и вентилация, 

икономично използване на 

технологиите и фокусира-

не върху благосъстояние-

то, комфорта и качест-

вото на пространството 

– това са компонентите, 

които определят устойчи-

востта като нова форма 

на видима и невидима кра-

сота.

Цялата сграда, като се 

започне с нейната форма, 

е проектирана да сведе 

до минимум използването 

на технически системи. 

Необходимата топлинна 

и охлаждаща енергия се 

генерира от две много-

функционални инсталации, 

захранвани с подпочвени 

води, които чрез електри-

чеството, произведено от 

фотоволтаичната систе-

ма, могат едновременно 

да осигуряват топла и ох-

ладена вода по всяко време 

на годината без отделяне-

то на вредни емисии в ат-

мосферата.

Прочутото от двете 

страни на Ламанша архи-

тектурно студио Eldridge 

London завърши уникална 

семейна резиденция с из-

вити стъклени фасади и 

вертикални алуминиеви 

детайли в парк Coombe на 

изток от Кингстън Хил в 

Югозападен Лондон. Еле-

гантната футуристична 

къща е разположена сред 

древни дъбови дървета и 

рододендрони на мястото 

на бивше следвоенно бун-

гало. 

Флуидният дизайн поз-

волява разширяване на 

резиденцията към различ-

ните ъгли и оползотво-

ряване на даденостите 

на парцела. Поради изви-

тата форма в интериора 

са оформени невероятни 

пространства. Разделяйки 

къщата на две структури, 

архитектите са създали 

междинна терасна площ, 

адаптирана към цялост-

ната форма.

Ре зиденци ята  във 

форма на детелина, прос-

тираща се на 505 кв. м, е 

в перфектна хармония с 

градината, която изглеж-

да като визуално продъл-

жение на постройката. 

Поради наклона на парцела 

архитектите са предло-

жили да преустроят мяс-

тото с остъклена ротон-

да като входна структура 

на ниво улица и жилищно 

пространство, изтеглено 

на долното ниво, където 

са хол и трапезария, кух-

ня, склад за съхранение 

на вино, кабинет, фитнес, 

спалня, баня, мокро по-

мещение, килер и гараж. 

Остъклената фасада раз-

мива границата между 

интериора и зеления жив 

плет, древните дъбови 

дървета и изкуственото 

езеро с водни насаждения. 

Основната спалня със 

собствена баня е разпо-

ложена на втория етаж 

над остъклената ротонда 

и терасата на нивото на 

короната на дърветата. 

Покривът на жилищното 

пространство е покрит 

от тревна площ с два ос-

тъклени панела във фор-

мата на око и полумесец, 

които пропускат дневна 

светлина в простран-

ството на долното ниво 

и предоставят гледки към 

дърветата и небето.

Пет гигантски резервоара 

за реактивно гориво се превър-

наха в артдестинация на брега 

на река Хуангпу в Шанхай. Танк 

Шанхай е нов музей на съвре-

менното изкуство, съчетан с 

открит парк. Разработван в 

продължение на 6 години, про-

ектът за адаптивно повтор-

но използване не само създава 

различен културен обект за ки-

тайския мегаполис, но и помага 

крайбрежното място да се ожи-

ви отново.

Разположени в индустриална 

зона, авиационните резервоари, 

изведени от експлоатация, са 

принадлежали на бившето лети-

ще в Лонгхуа. Като част от по-

мащабен план за ревитализация 

на югозападния район на града 

студио OPEN Architecture сега е 

преобразувало съдовете в ожи-

вен център за изкуство. 

Околният ландшафт е пре-

образен – дълги вълнообразни 

тревни площи обикалят около 

петте големи конструкции, като 

подчертават връзката с някога 

непристъпната р. Хуангпу. На 

тези места могат да се про-

веждат различни 

събития на откри-

то – от фестивали 

на изкуството до 

панаири на книгата.

В основата на 

дизайна на  Танк 

Шанхай е въвежда-

нето на Z-образна 

„суперповърхност“ 

от 5 ха, която об-

хваща петте резервоара и се 

изкачва нагоре, за да се пре-

върне в зелен покрив за кон-

струкция, изградена там. Два 

резервоара са разположени над 

суперповърхността, докато ос-

таналите три са частично по-

топени. Конструкциите са мо-

дернизирани, като има и къща за 

живеене и бар, ресторант и из-

ложбени помещения. Архитекти-

те са запазили индустриалните 

екстериори на резервоарите и 

са свели до минимум промените 

във фасадите, а криволичещите 

пътеки отвън допълват заобле-

ните им форми.

„Танк Шанхай представлява 

нов тип градска художествена 

институция – свързваща мина-

лото и бъдещето, мост между 

хората  и естествената среда, 

сливаща изкуството с приро-

дата“, обясниха архитектите. 

„Това е артцентър без граници 

и тъй като се вплита в живота 

на града все повече, Танк Шанхай 

ще продължи да улеснява и вдъх-

новява създаването на по-приоб-

щаващи и колективни културни 

пространства.“
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Превод Радостина Иванова

EIB initiated the creation of a pan-European 
guarantee fund of Euro 25 Billion
It will enable the bank to scale up its support up to an 
additional Euro 200 Billion targeted funding for SMEs

Lilyana Pavlova, Vice-President of 
the European Investment Bank:

Radosvet Radev, President of the Managing Board of Bulgarian Industrial Association:

Eng. Iliyan Terziev, Chairman of the MB of BCC, interview in the Bloomberg TV Bulgaria:

 „We have proposed to create 

a pan-European guarantee fund 

of up to Euro 25 Billion, which is 

based on the contributions of all 

EU Member States, and is envis-

aged to support the targeted fund-

ing, up to an additional Euro 200 

Billion, for the SMEs, the mid-caps 

and the enterprises, hit hard by 

the current crisis.“ That was an-

nounced by the Vice President 

of the European Investment Bank 

(EIB) Lilyana Pavlova in an inter-

view for „Stroitel“ Newspaper. She 

clarified that the guarantee fund 

will aim to enable the EIB Group, 

in partnership with commercial 

banks and national promotional in-

stitutions to deliver up to Euro 200 

Billion with a focus on small and 

medium-sized enterprises, and this 

investment risk will be shared by all 

EU Member States taking part in 

the initiative as expression of the 

European solidarity.

„The EIB Group, including the 

European Investment Bank and the 

European Investment Fund, has 

announced yet on March 16th the 

first package of measures to re-

spond to the coronavirus outbreak, 

amounting to Euro 40 Billion, in 

support of SMEs and enterprises 

with mid-market capitalisation all 

across Europe. Aiming at a higher 

efficiency, we are increasing and 

expanding the scope of existing in-

struments, while taking higher risks 

for them, which in turn helps to at-

tract other additional investments“, 

added Pavlova. In her words, this is 

an important thing, as it makes for 

guarantee, that the MSEs and the 

mid-caps will receive assistance in 

the current crisis as soon as pos-

sible.

Construction activities should 

not be suspended, of course, strictly 

following the measures and recom-

mendations of the Minister of health 

and the Operational Headquarters 

on construction sites. Also, the pay-

ments due to the companies for 

the completed and accepted works 

should be paid as soon as possible. 

This was stated by the Chairman 

of the Management Board of the 

Bulgarian Construction chamber 

(BCC), Eng. Iliyan Terziev, during 

„The world is a Business“ broadcast 

on Bloomberg TV Bulgaria.

„We are doing our utmost to pro-

vide the construction sites with the 

proper working conditions for em-

ployees. The sites are large enough 

and observing the measures is a 

matter of good organization“, said 

the Chairman of the MB of BCC.

He emphasised that the con-

struction sector is of great impor-

tance for the Bulgarian economy. 

He shared an opinion that in case 

the pandemic continues longer than 

expected, there might be reduction 

of prices, suspension of procure-

ments and a downturn in construc-

tion. 

According to him, a considera-

ble part of the people who go to the 

labor market come from the con-

struction sector, and he added that 

currently the number of employed 

in the industry is between 200 and 

210 thousand.

He emphasized that the person-

nel is the most valuable asset for 

the industry. „Many Bulgarian spe-

cialists have returned from abroad. 

It is now the right time to give them 

a hand so they can stay and work 

here“, said Eng. Terziev.

The Chairman of the BCC's MB 

announced information that BCC, 

construction companies and indi-

viduals working in the sector made 

donations for over BGN 1,1 million 

in the fight against the coronavirus.

„The government is making de-

cisions in a very complicated situ-

ation. They are timely and proper. 

The normal thing for us is to support 

these measures and to put them in 

practice“, concluded engineer Iliyan 

Terziev.

We are ready to collaborate 
with all partners from the 
Bulgarian economy, including 
the members of BCC

Mrs. Pavlova, what 
does the analysis, car-
ried out by the European 
Investment Bank (EIB), in-
dicate with respect to the  
COVID-19 impact on the 
economies – at national, 
pan-European and world 
levels? 

At the present t ime 

COVID-19 is a problem of 

world-wide importance. The 

pandemic and the blocking 

of economic activities resulted in a sudden lockdown of the economy 

in the EU and world wide. The spread of the new coronavirus has al-

ready caused a serious impact on the economy and the situation will 

probably worsen in the coming months. This is due to several factors. 

One is the sudden drop in consumer demand in certain sectors, which 

creates cash flow difficulties. Problems exist also in the supply chain, 

particularly for those companies relying on supplies from international 

partners. Another factor is the labour shortage, resulting from the re-

quirement for the employees to stay at home, and respectively the 

impossibility to ensure the usual levels of productivity, which is crucial 

in a situation of increased demand in some sectors such as food-stuffs, 

hygienic materials and medical products.

The small and medium-sized enterprises (SMEs), including the 

start-ups and the growing companies, are imposed at risk to a higher 

degree. The small companies usually use more workforce and there-

fore they are in a more vulnerable position in a situation when the staff 

cannot do their job. Moreover, the reserve they have at disposal is less, 

their financial resources are limited, and they lack marketable assets. 

These factors can be an obstacle in dealing with the liquidity shortage. 

Currently, the most severely affected sectors are travel services, 

tourism, hotel-keeping, retail, sports, entertainment industries, but the 

secondary effects will probably impact the entire economy. 

It is therefore necessary to undertake immediate measures, to 

make decisions and to launch actions at EU level, which to comple-

ment the national initiatives.

Mrs. Pavlova, you had a working meeting with the BCC's man-
agement. What were the main topics you discussed? Which of them 
would you stress on?

First of all, I would like to thank the management of the Bulgarian 

Construction Chamber and the Chairman of the Management Board 

Eng. Iliyan Terziev for organising this meeting and for the interest in the 

activities of the European Investment Bank. 

At this meeting I presented the activities of the EIB. The bank 

invests Euro 73 Billion annually by providing long-term financing for 

infrastructure development. Within the scope of activities devoted to 

the green and competitive economy, the EIB supports projects involv-

ing energy efficiency (EE), smart, affordable and sustainable mobility, 

sustainable urban development, water and wastewater management.

Mr. Radev, please let me first congratu-
late you on behalf of the team of „Stroitel” 
Newspaper on the occasion of the 40th an-
niversary of BIA. What has the Association 
achieved over these years? 

The 40-year history of BIA is marked by 

the vicissitudes of time and everything we had 

been doing and continue doing,  reflects the 

current expectations of our members, and 

of  society as a whole. The first 10 years of 

its existence (which coincided with the last 

decade of socialism) BIA devoted to seeking 

ways of transitions of the planned economy 

of these times towards new forms of coop-

eration, to creating opportunities for private 

initiative, to attracting investments in flexible 

small businesses with higher levels of added 

value. Thanks to the efforts of BIA at that 

time, more than 600 small enterprises had 

been established in Bulgaria, some of which 

have been still successfully developing, cult 

brands of the time had been created, such as 

the Atomic skis, the Romica sneakers, and 

many others.

In the first years of the so-called transi-

tion period, BIA have been actively support-

ing the privatisation process and the transition 

from a planned to a market economy. The 

Association initiated establishment of the so-

called Tripartite dialogue involving the state, 

business and trade unions. Through this dia-

logue we had been actively participating in 

the process of transforming the legislation 

in the social and economic sphere towards 

making it to correspond to the requirements 

of the new age.

At the beginning of the new century BIA 

faced new tasks, related to the introduction 

of new technological solutions, which mod-

ernised the way of doing business. The As-

sociation was a pioneer in the introduction of 

the internet in Bulgaria. 

How would you make deeper the part-
nership with the Bulgarian Construction 
Chamber?

Our partnership has its history and its lev-

els of activity vary over the years, but I think 

that today it is in an upward period, we are in 

intense communication, and I hope we will 

gain more benefits for our members. The con-

struction sector has a significant share in the 

GDP of Bulgaria and should be regarded with 

deserved respect. And we are acting this way 

– our doors are always open to new ideas, 

new partnership initiatives, so that we could 

be mutually beneficial.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ ТЕМА

Дончо Барбалов, 
зам.-кмет по направление 

„Финанси и здравеопазване” 

към Столичната община

Ина Минчева-Кържилова, 
председател на ОП на КСБ – 

Велико Търново

Пространственото 
развитие на регионите 
до 2027 г. в 18 
приоритета (част II)

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

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“ 
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

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.

ДО      

Ценко Миленков – 75 г., секция „Гражданско строителство” 

Пенка Дакова – 70 г., РКСВ Разград 

Проф. Стоян Бойчев – 90 г., секция „Строителна наука и образование” 

Инж. Йордан Марков – 80 г., РКСВ Велико Търново 

Тодор Иванов – 85 г., РКСВ Плевен

Доц. Стоянчо Милошев – 75 г., секция „Строителна наука и образование”

Чавдар Чавдаров – 75 г., РКСВ Перник 

Тодор Караиванов – 85 г., председател РКСВ Смолян 

Теодоси Гуджуков – 80 г., РКСВ Бургас 

Атанас Райчев – 70 г., РКСВ Сливен 

Полк. Димитър Александров – 75 г., секция „Строители воини” 

Мариана Палатовска – 75 г., РКСВ Самоков 

Цветан Томов – 75 г., РКСВ Видин 

Петко Караниколов – 75 г., РКСВ Добрич 

Стоян Боюков – 95 г., РКСВ Димитровград 

Деньо Славов – 70 г., РКСВ Бургас 

Виолета Янчева – 70 г., РКСВ Монтана 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

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

рани  и лично от мое име най-сърдечно Ви  поздравявам с Вашия юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит за просперитета на Родината 

ни България.

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

на Вашите близки, колеги и съграждани!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

април 2020 г.                Инж. Тодор Топалски, 

                                                                 Председател на УС на НКСВ                  

НКСВ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

Емил Христов

Агенцията по общест-

вени поръчки (АОП) публи-

кува поредно Методическо 

указание № МУ-7 от 22 ап-

рил 2020 г. относно промя-

на на срока за получаване 

на оферти при възлагане 

на поръчки с публикуване 

на обява за събиране на 

оферти по реда на чл. 187 

от Закона за обществени 

поръчки (ЗОП) във връзка с 

обявеното извънредно по-

ложение в страната.

В указанието се по-

сочва, че при възлагане на 

поръчки чрез събиране на 

оферти с обява аналогич-

но са приложими принцип-

ните положения, разяснени 

в МУ-5/14.04.2020 г. и МУ-

6/16.04.2020 г. Действия-

та, извършени в периода 

от 13.03.2020 г. до влиза-

не в сила на Закона за из-

менение и допълнение на 

ЗМДВИП  (ЗИДЗМДВИП), 

запазват силата си, а ако 

не са извършвани дейст-

вия, следва да се счита, че 

срокът е спрян и трябва да 

бъде възобновен по сила-

та на закона, считано от 

17.04.2020 г. В този случай 

предвид кратките срокове 

при облекчения ред за въз-

лагане на поръчки на ниски 

стойности препоръчител-

но е срокът да бъде възоб-

новен в пълен размер.

В документа се казва 

още, че е възможно  при оп-

ределянето на новия срок 

по преценка на възложите-

ля и във връзка с множе-

ството последователни 

празнични дни да се посочи 

и по-дълъг срок от първо-

начално определения.

МУ-7 от 22 април 2020 

определя също така, че 

за обществени поръчки 

на стойност по чл. 20, ал. 

3 от ЗОП, обявени чрез 

платформата, е пред-

видена функционалност, 

която позволява промяна 

в обявените срокове. Тех-

ническата реализация на 

промените е описана в т. 

5.2.4.3.2. от Ръководство 

на възложителя.

Указанието е достъпно 
на Портала за обществени 
поръчки в секция „Методо-
логия“ в подстраница „Ме-
тодически указания“ на уеб-
страницата на АОП и на 
сайта на вестник „Строи-
тел“ - www. vestnikstroitel.bg.

Мирослав Еленков

През 2017 г. Европей-

ската комисия (ЕК) стар-

тира предизвикателство-

то Digital Cities Challenge, 

за да помогне на 41 града 

в ЕС да трансформират 

своята дигитална поли-

тика и да направят град-

ското си пространство 

по-приятно за всички. Тази 

година инициативата 

дава нова възможност за 

общините. ЕК ще помогне 

на 100 града да станат 

по-зелени, по-социални 

и по-интелигентни чрез 

Intelligent Cities Challenge 

(ICC). Те трябва да са с 

над 50 000 жители, освен 

ако не кандидатстват 

като част от градски кон-

сорциум.

Населените места, из-

брани да участват в ICC, 

ще получат необходимата 

подкрепа за разработване 

и прилагане на стратегии, 

насочени към постигане-

то на целите на инициа-

тивата. Те ще изпълняват 

двугодишната програма 

за наставничество или 

за изграждане на капаци-

тет - от юни 2020 г. до 

юли 2022 г., като тя ще 

подкрепя общините в раз-

лични направления като 

умна и зелена мобилност 

и транспорт, електронно 

управление и дигитализи-

ране на публичните услуги, 

преобразуване и екологи-

зиране на строителство-

то, жилищното строител-

ство и управлението на 

градовете и редица други.

Поканата за заявя-

ване на интерес е отво-

рена. Крайният срок за 

кандидатстване е 29 май 

2020 г.
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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:


