
Валентин Николов, изп. директор на КСБ: Инж. Пенко Стоянов, председател на ОП на КСБ - Варна:
BG.121357Q/UНашето спасение от 

ситуацията минава 
през работата 

В настоящото извънредно 
положение браншът ще има 
затруднения да запази работещите

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ стр. 6-7  стр. 8

Камарата предвижда провеждане на серия от срещи с институциите
Ренета Николова 

„Строителството не трябва 

да спира. Повтаряме го и ще про-

дължим да го правим. В същото 

време обществените поръчки 

не трябва да бъдат стопирани. 

Процедурите трябва да продъл-

жат - да се обявяват и да бъдат 

избирани изпълнители. Не по-ма-

ловажно, може би дори на първо 

място е държавата да предпри-

еме мерки чрез разплащателни-

те агенции, чрез общините да 

разплати дължимите суми за 

вече извършена и приета рабо-

та.“ Това заяви изп. директор 

на Камарата на строителите в 

България Валентин Николов в ин-

тервю за в. „Строител“. Той под-

черта, че КСБ е изпратила до 

строителните фирми специфич-

ни указания за работа в условия 

на извънредно положение, както 

и че ръководството на КСБ е в 

непрекъсната комуникация с ОП 

председателите и членовете на 

Камарата.

„Получаваме много сигнали, 

дори и противоречиви такива - 

за действие или бездействие на 

администрацията на различни 

органи и агенции, които в стре-

межа си да предприемат някакви 

мерки водят до ограничаване на 

работата в строителството“, 

каза Николов. Той съобщи още, 

че КСБ предвижда провеждане 

на серия от срещи с институци-

ите – с Агенцията по общест-

вени поръчки, със Столичната 

община, с Министерството на 

регионалното развитие и благо-

устройството, с вицепремиера 

Томислав Дончев, с Национално-

то сдружение на общините в 

Република България.

Цялото интервю четете на 
стр. 6-7 
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1 април

проф. д-р Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ ООД

инж. Иван Моллов, член на ИБ и УС на КСБ

4 април

д-р инж. Владимир Вутов, член на ИБ и УС на КСБ

5 април

Росен Желязков, министър на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията

Уважаеми строители,

От 1.04.2020 г. като временна мярка, свързана с обявеното извънредно по-

ложение в страната, заявления към ЦПРС ще могат да бъдат подавани само с 

квалифициран електронен подпис (КЕП).

Уточняваме, че за да бъде активиран в електронната система на ЦПРС, КЕП 

следва да бъде с титуляр съответния строител – юридическото лице и автор 

представляващия съгласно Агенцията по вписванията. 

Строителите, които до момента имат регистриран и активиран КЕП в сис-

темата на ЦПРС, могат директно да подават заявления по всички процедури.

Експертите от Областните представителства и Централно звено „Регис-

тър“ са на разположение за въпроси и консултации на мобилните и стационарни 

телефони и на служебните електронни пощи. Препоръчваме Ви преди да бъде 

приключено заявлението,  да се свържете с експерта звено „Регистър“ от съот-

ветното Областно представителство да прегледа попълнената информация и 

прикачените документи,  за да бъдат отстранени евентуални пропуски.

Десислава Бакърджиева

На 3 април в. „Строител“ – изданието на Камарата на строителите в Бълга-

рия (КСБ), навършва 11 години. През 2020 г. медията отбелязва своя рожден ден в 

работна атмосфера в ограничен състав и в съответствие с разписаните мерки 

за безопасност срещу разпространение на коронавируса. Традиционно 3 април е 

не само празник за екипа, а и време да направи равносметка за постигнатото 

и да начертае планове за бъдещето си развитие. Безспорно предстоят много 

предизвикателства пред медията в извънредната ситуация и след нея, но и нови 

възможности. Независимо от трудностите изданието остава вярно на стре-

межа си да представя актуална и коректна информация и да спазва принципите 

на етичната журналистика. Екипът ще продължи да следва и своя приоритет 

№1 – да бъде полезен най-вече на представителите на строителния бранш, но 

също и на институциите и обществото. 

Вече 11 години вестникът е Гласът на българския Строител. „Строител“ е 

разпознаваема марка, която се свързва с качествена и обективна медия, получава 

редица награди и е търсен партньор. В. „Строител“ е изградил име и на чудесен 

организатор на събития. 

За изминалото време екипът развива не само печатното издание, но и ин-

тернет страницата си www.vestnikstroitel.bg. На определени периоди уебсайтът 

се обновява съгласно нуждите на читателите и днес е един от най-модерните 

в България, като разполага с приложения за мобилни устройства, специално раз-

работени за в. „Строител“.

На рождения си ден в. „Строител“ благодари сърдечно за подкрепата на УС 
на КСБ и неговия председател, на почетните председатели, на изпълнителния 
директор, на Областните представителства на КСБ и техните председатели, 
на Контролния съвет и неговия председател, на Комисията за ЦПРС и нейния 
председател, на партньорите и рекламодателите си! Изказваме признателност 
и към институциите, местните власти, с които имаме дългогодишно добро съ-
трудничество. 
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Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC:

петък, 3 април 2020 Ñòðîèòåë

Европейският строи-
телен сектор призовава за 
спешни мерки за защита на 
здравето на работниците, 
подпомагане на икономиче-
ската активност и ускоря-
ване на възстановяването. 
Това става ясно от позиция 
на бранша, изпратена до 
Европейската комисия.

Позицията е подкрепе-
на от Construction Product 
Europe, Housing Europe, In-
ternational Union of Property 
Owners, European Rental As-
sociation, European Council 
of Civil Engineers, European 
Demolit ion Association и 
други.

Вестник „Строител“ 
публикува документа без 
редакторска намеса:

„Изправен пред епиде-

мията на COVID-19, све-

тът се бори с пандемия с  

безпрецедентни за нашето 

време размери, причинява-

ща в момента цялостна 

криза в общественото 

здравеопазване. 

Ние, долуподписани-

те европейски асоциации, 

представляващи строи-

телния сектор - индус-

трия, съставляваща 9% от 

БВП на ЕС и осигуряваща 

работни места на повече 

от 16 милиона европейци, 

в тези трудни времена би-

хме искали да потвърдим 

отново нашия ангажимент 

за подкрепа на публичните 

власти, както и нашата 

ангажираност и всеот-

дайност към основния ни 

актив – благосъстоянието 

на нашите работници.

От икономическа и ин-

дустриална гледна точка 

ситуацията е безпре-

цедентна и може да има 

изключително вредни и 

дългосрочни последици. Тя 

има потенциала да изчерпи 

паричния поток на компани-

ите и да отслаби веригата 

на стойността в строи-

телството през следва-

щите години, смазвайки 

милиони малки и средни 

предприятия (МСП), едрия 

бизнес (големите предпри-

ятия) и промишлените и 

сходни икономически субе-

кти.

Държавите членки въ-

веждат различни мерки 

за забавяне и спиране на 

разпространението на 

COVID-19. В някои страни 

подобни мерки позволя-

ват продължаването на 

строителните дейности 

и осигуряването на здра-

вето и безопасността на 

работниците, докато дру-

ги ограничават икономиче-

ските дейности до такива, 

считани като „основни“ или 

„от съществено значение“.

Някои от тези основни 

услуги се предоставят от 

строителния сектор, като 

поддръжката на критич-

на инфраструктура, нор-

малното функциониране 

на водо-, електро- и газо-

снабдителните системи за 

сгради и болници. Действи-

телно проблеми като водни 

течове могат да влошат 

домашната изолация и да 

възникне необходимост от 

незабавен ремонт. 

Изпълнението на вери-

гата на доставки в строи-

телството е изключител-

но важно за запазване на 

дейността при здравослов-

ни и безопасни условия на 

труд, отговарящи на изис-

кванията. Затова е особе-

но важно да се гарантира 

движението на строителни 

продукти, оборудването и 

предоставянето на услуги 

при пълно спазване на ин-

струкциите, издадени от 

компетентните здравни 

органи. 

В този контекст ние 

Ренета Николова

Инж. Качамаков, ев-

ропейският строителен 

бранш излезе с обща по-

зиция за мерки, свързани 

с кризата. Вие сте вице-

президент на FIEC, която 

е водеща в тази инициа-

тива. Каква е основната 

идея?

Генералната идея е, че 

трябва да се намери на-

чин строителството да 

продължи. Разбира се, при 

спазване на всички норми. 

Имаше няколко обсъжда-

ния в УС на FIEC, които 

се проведоха чрез видео 

конферентна връзка, и в 

крайна сметка въпреки 

различията беше подкре-

пена единодушно от всич-

ки федерации позицията, 

която аз като вицепрези-

дент и представител на 

КСБ защитавах от само-

то начало, а именно за не-

допускане на спирането на 

стро и телс твото. 

Колегите от Франция, 

Испания и Италия, които 

наистина страдат в мо-

мента най-много, изрази-

ха в началото позиция за 

ограничаване и временно 

спиране на дейността, 

но аз отстоявах катего-

ричната позиция на КСБ, 

че спирането ще бъде 

пагубно и ще доведе до 

изключително големи ико-

номически проблеми за 

сектора не само за Бълга-

рия, но и за икономиките 

на всички страни, колкото 

и мощни да са те. Герман-

ската федерация, както 

и още няколко федерации, 

представени в  УС на FIEC, 

подкрепиха позицията на 

КСБ. Мисля, че аргументи-

те ни бяха убедителни и в 

сегашната ситуация всич-

ки страни членки са узрели 

и осъзнават какво ще се 

случи след приключване на 

кризата и всички са обеди-

нени, че строителството 

и инвестициите трябва 

да продължат. Отчитам 

постигнатото решение 

като прагматично, с визия 

за бъдещ период и, разбира 

се, като едно признание за 

авторитета на българска-

та Камара.

Интервю с инж. Лю-
бомир Качамаков чете-
те в следващия брой на 
в. „Строител“.

призоваваме публичните 

власти да вземат предвид 

мащаба на сътресението 

или нарушаването на функ-

ционирането на нашия сек-

тор и да предотвратят 

предвиждания спад на ико-

номиката, като се избегне 

срив с исторически измере-

ния със значителни социал-

ни последици.

Действително преди 

обмислянето на средно- 

и дългосрочни мерки има 

спешна необходимост от 

краткосрочни разпоредби 

за защита на европейски-

те най-трудоемки вериги 

на стойността, позволя-

вайки по този начин въз-

можно най-скоро съживява-

не или възстановяване след 

приключване на здравната 

криза.

Поради това ние призо-

ваваме европейските ин-

ституции и европейските 

държави членки да дейст-

ват в пълна координация за:

 • Въвеждане на необхо-

димите и подходящи, съо-

бразени със специфичните 

условия мерки за безопас-

ност и здраве, протоколи 

и указания с активното 

участие на релевантните 

заинтересовани страни, 

давайки възможност на ра-

ботодателите да гаранти-

рат необходимото ниво на 

защита на работниците;

• Подкрепа на строи-

телната верига на дос-

тавки посредством въвеж-

дане на мерки, позволяващи 

ефективно функциониране 

на вътрешния пазар на 

ЕС. В тази връзка ние при-

ветстваме Съобщението 

на Европейската комисия 

(23.3.2020 C(2020) 1897) 

за зелени платна съглас-

но Насоките за мерки за 

управление на границите 

(за защита на здравето и 

осигуряване на наличност 

на стоки и основни услуги);

• Изпълнение на масови/

широкомащабни програми 

за подкрепа и стимулира-

не. Тези дейности не тряб-

ва да бъдат ограничени до 

няколко емблематични сек-

тора от стратегическо 

или политическо значение, 

които може да се нуждаят 

от пълно спасяване, а най-

вече към осигуряващите 

работни места сектори 

като строителството, 

което също трябва да по-

лучи пълно внимание от 

страна на властите;

• Намаляване на адми-

нистративната тежест и 

на изискванията към рабо-

тодателите да приложат 

временните мерки за без-

работица.

В заключение, ние апе-

лираме към Европейската 

комисия да започне диалог 

веднага след като обстоя-

телствата позволят това, 

за да идентифицираме и из-

пълним съвместно подходя-

щи мерки за ограничаване 

на спада и улесним бързото 

възстановяване на всички 

строителни дейности.“

Снимка Емил Христов
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Всички административни услуги се заявяват и извършват на „едно гише“

Ñòðîèòåë петък, 3 април 2020

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

Всички административни услуги, 

които се изпълняват от Дирекцията 

за национален строителен контрол 

(ДНСК), се заявяват и извършват 

по досегашния ред – на „едно гише“, 

чрез лицензиран пощенски оператор 

или електронна поща. Инспектори-

те от ДНСК продължават да правят 

проверки по жалби и сигнали както 

и досега, спазвайки необходимите 

мерки за безопасност на служители-

те и гражданите. Това става ясно 

от официално съобщение на дирек-

цията.

„С цел превенция на хората от 

разпространяване на инфекции жал-

бите, сигналите и заявленията, 

които се подават на „едно гише“, 

се пускат в кутия, поставена на об-

щодостъпно място. Такива кутии са 

разположени в административната 

сграда на ДНСК в София, както и в 

сградите на всички РДНСК в стра-

ната“, уточняват от дирекцията и 

добавят, че в периода на извънредно-

то положение се спират плановите 

проверки в общините.

От ДНСК информират още, 

че предприетите от дирекцията 

действия са във връзка със Закона 

за мерките и действията по време 

на извънредното положение по от-

ношение на сроковете за изпълнение 

на административни услуги и про-

веждане на административни про-

изводства, както и за превенция на 

служителите.

„Разрешенията за строеж се про-

веряват само в дирекцията, като при 

непълна окомплектовка, съгласно чл. 

149, ал. 5 от Закона за устройство 

на територията, документите се 

връщат на главните  архитекти 

за доокомплектоване. Държавните 

приемателни комисии също продъл-

жават работа и процедират по зако-

ноустановения ред“, посочват още 

от дирекцията.

Статистиката сочи, че за пери-

ода 13 – 27 март в ДНСК са получени 

и е започнала работа по 575 жалби, 

сигнали от граждани, искания за на-

значаване на държавни приемателни 

комисии и издаване на разрешения за 

ползване. За сравнение - за времето 

от 2 до 12 март са подадени 543 броя. 

Повече за дейността на ДНСК в 
извънредната ситуация четете в ин-
тервюто с началника на дирекцията 
арх. Иван Несторов на стр. 10.

Всички администра-

тивни услуги, предоста-

вяни от Агенцията по 

геодезия, картография и 

кадастър (АГКК), които се 

изпълняват без уведомява-

не на заинтересованите 

страни в администра-

тивното производство и 

без издаване на заповед 

по време на извънредно-

то положение, се изпъл-

няват по досегашния ред, 

съобщиха от Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството. Това се отнася и 

за най-търсените услуги, 

като изваждане на скици 

на поземлени имоти, скици 

на сгради, схеми на самос-

тоятелни обекти в сгради 

и удостоверителни доку-

менти.

От МРРБ посочват, че 

на заявителите на всички 

административни услуги 

и производства може да 

се изпращат съобщения 

за отстраняване на не-

достатъци в проекта за 

изменение на кадастрал-

на карта и регистър или 

в придружаващите го до-

кументи, като им се дава 

обичайният за това срок. 

Ако недостатъците бъ-

дат отстранени, препи-

ската може да продължи с 

изпращане на съобщение 

за започване на админи-

стративно производство 

по чл. 26 от АПК или с 

изпълнение на заявената 

услуга. Ако недостатъци-

те не бъдат отстранени, 

срокът спира да тече, 

като преписката не се 

прекратява и не се архи-

вира.

„Ако някоя услуга е не-

обходимо да приключи с 

писмен отказ, то той се 

постановява в съответ-

ния срок, след което се 

съобщава на всички заин-

тересовани страни. Ако 

обаче заявителят, полу-

чил отказ, го оспорва, то 

срокът за оспорването 

по съдебен ред спира да 

тече. Това се предвиж-

да в Закона за мерките и 

действията по време на 

извънредното положение 

по отношение на сроко-

вете за изпълнение на 

административни услуги 

и провеждане на админи-

стративни производства 

от АГКК и съответно 

службите към нея. След 

отмяната на извънредно-

то положение срокът про-

дължава да тече, откъде-

то е спрял“, посочват още 

от министерството.

От съобщението ста-

ва ясно още, че промени в 

кадастрална карта и ка-

дастрален регистър, за 

които в нормативната 

уредба е предвидена уве-

домителна процедура на 

заинтересованите стра-

ни, не могат да бъдат 

изпълнявани по време на 

извънредното положение. 

Проекти за изменение на 

кадастрална карта и када-

стрален регистър по за-

поведи, които не са влез-

ли в сила до 13.03.2020 г., 

могат да се актуализират 

само по искане на всички 

страни в административ-

ното производство. В слу-

чай, че някоя от страните, 

засегната от промяната 

на кадастралната карта 

и регистър, иска нови из-

менения по проекта, то 

такива не могат да бъдат 

правени, тъй като произ-

водството продължава да 

е висящо, защото по вре-

ме на извънредно положе-

ние заповедта за промяна 

на кадастралната карта и 

регистър не влиза в сила.

Всички служби на Аген-

цията по геодезия, кар-

тография и кадастър в 

страната продължават да 

работят и обслужват „на 

гише“ както досега, като 

са взети необходимите 

предпазни мерки за слу-

жителите и гражданите. 

Продължава обслужването 

на потребителите и чрез 

системата за електронно 

заявяване на услуги КАИС. 

По данни на АГКК от 

въвеждането на извън-

редното положение до 27 

март броят на заявените 

услуги е намалял двойно. 

На 12 март общият брой 

заявени услуги в страна-

та е бил 2799, от които 

на гише 1438 и електрон-

но - 1361. На 26 март общо 

заявените услуги са 1096, 

от които 588 – на гише, и 

по електронен път – 509. 

Средно в София заявява-

ните на гише услуги преди 

13 март т.г. са достигна-

ли 350 – 400 броя на ден, 

а след въвеждането на из-

вънредното положение те 

са намалели на 150 – 200 

броя дневно.

Снимка в. „Строител“
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Категоричната позиция на кмета на СО е, че инвестиционната програма няма да бъде спирана

петък, 3 април 2020 Ñòðîèòåë

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

Готов е първият пакет от 

мерки на Столичната община 

(СО), с които да бъде подпомог-

нат малкият и среден бизнес в 

София, най-силно засегнат от 

ограниченията във връзка с мер-

ките за борба с коронавируса. 

Това съобщиха от пресцентъ-

ра на СО. По думите на кмета 

на София Йорданка Фандъкова 

това са мерки в помощ на най-

засегнатите сектори и включ-

ват – данъчен пакет, пакет с 

административни услуги; пре-

разглеждане на всички финансо-

ви инструменти на общината с 

цел подкрепа на повече предста-

вители на свободните професии; 

мерки за подкрепа на особено за-

сегнатите сектори в икономика-

та на столицата.

Докладът с конкретните 

предложения е разработен от 

икономистите Красен Станчев, 

Лъчезар Богданов и Петър Ганев 

от Института за пазарна ико-

номика, Георги Ангелов от „От-

ворено общество“, Румен Драга-

нов от Института за анализи и 

оценки в туризма, Надя Шабани 

от Центъра за нестопанско пра-

во и Иван Нейков, бивш социален 

министър.

„Убедена съм, че извънредно-

то положение, в което се нами-

раме, изисква, първо, експертни 

анализи и, второ, политическо съ-

гласие и обединение около рабо-

тещи и добри решения за граж-

даните и икономиката на София“, 

е заявила Йорданка Фандъкова.

От съобщението става ясно 

още, че започва и подготовка на 

предложение за актуализация на 

бюджета на София с помощта на 

Икономическия експертен съвет 

към СО. Според кмета Фандъко-

ва въведените ограничения се 

отразяват изключително теж-

ко върху планираните приходи и 

засягат стратегически за об-

щината дейности – като град-

ския транспорт, чистотата, 

здравеопазването и социалните 

дейности.

Данните на Столичната 

община показват, че 19 млн. лв. 

по-малко са събраните местни 

данъци и такси само за март. 

Най-сериозно е намалението при 

такса смет – 14 млн. лв. по-мал-

ко, а при данъка върху недвижи-

мите имоти спрямо март 2019 

г. понижението е 7,5 млн. лв. На 

този фон се отчита повише-

ние при някои по-малки данъци, 

в това число на данъка за въз-

мездно придобиване – с 1,7 млн. 

лв. повече. Регистрирани са и 

загуби в транспорта – за март 

приходите, събрани от Центъра 

за градска мобилност, са с 6 млн. 

лв. по-малко – основно от нама-

лената в пъти продажба на биле-

ти и карти и затворените „синя“ 

и „зелена“ зона. 6,5 млн. лв. са за-

губите за трите общински дру-

жества – „Метрополитен“ ЕАД, 

„Столичен автотранспорт“ ЕАД 

и „Столичен електротранспорт“ 

ЕАД. Изготвя се и справка за за-

губите в общинските болници и 

ДКЦ-та.

„Заедно с икономистите из-

готвяме прогноза за размера 

на приходите, които можем да 

очакваме в следващите месе-

ци, както и на допълнителните 

разходи, които ще направим. Въз 

основа на тези данни ще пред-

ложа актуализация на бюджета 

на София за 2020 г.“, е заявила 

Йорданка Фандъкова. „Посоката, 

в която работим, е – намалява-

не на общите разходи за някои 

дейности и преразглеждане на 

планираната инвестиционна 

програма. Целта е да намерим 

баланса, така че да не спираме 

работа, да поемем новите раз-

ходи вследствие на кризата и да 

продължим развитието на гра-

да“, е добавила тя.  

Категоричната позиция на 

кмета на СО е, че инвестицион-

ната програма няма да бъде 

спирана, а само преразгледана 

с два ключови акцента. Първи-

ят е продължаване на страте-

гическите за града проекти – 

строителството на метрото 

и на вътрешни рингове и връзки 

с Околовръстния път на София, 

управление на отпадъците, из-

граждане на нови детски градини 

и на центъра за съвременно из-

куство за свободните артисти. 

Вторият е довършване и изпъл-

нение на спечелени европейски 

проекти, които гарантират се-

риозен обем от външни средства 

за инвестиции в града и бизне-

са. „Спирането на тези проекти 

означава загуба на гарантиран 

за София в момента финансов 

ресурс и изплащане на огромни 

по размер финансови санкции. 

С отговорност, финансова дис-

циплина и не на последно място 

обединение можем да се справим 

с този тежък удар върху града 

ни. И то така, че столицата да 

продължи да бъде двигател на 

икономическото развитие на 

страната“, е подчертала Йор-

данка Фандъкова.

На свое заседание правителството 

даде съгласие Управляващият орган (УО) 

на Оперативна програма „Региони в рас-

теж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 - 2020“) 

да сключва договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) с 

бенефициенти в размер до 60 милиона 

лева над определения бюджет по При-

оритетна ос (ПО) 1 „Устойчиво и ин-

тегрирано градско развитие“. От прес-

центъра на Министерския съвет (МС) 

поясняват, че целта е да се постигне 

максимална усвояемост на средствата 

по „ОПРР 2014 - 2020“ към края на про-

грамния период и обезпечаване на одо-

брени и готови за реализация проекти, 

отговарящи на приоритетите на опе-

ративната програма, както и тези на 

Споразумението за партньорство на 

Република България. 

Със средствата ще бъде осигуре-

но финансиране на общински проекти, 

които да подпомогнат балансираното 

териториално развитие в страната 

чрез укрепване на мрежата от градове-

центрове, подобряване свързаността в 

районите и качеството на средата в 

населените места.

От МС уточняват, че наддоговорени-

те суми ще бъдат осигурени от наложе-

ни финансови корекции по влезли в сила 

актове на УО на „ОПРР 2014 – 2020“ по 

Приоритетна ос 1, от спестен ресурс 

след проведени обществени поръчки и 

неверифицирани разходи по сключени до-

говори за предоставяне на БФП по ПО 1.

„Оценката и одобрението на проек-

тите, сключването на договорите за 

предоставяне на БФП, изплащането на 

помощта, мониторингът и верифици-

рането на разходите, както и серти-

фицирането на разходите по наддого-

ворените проекти ще се извършват в 

съответствие с правилата, условията 

и контролните механизми за одобрява-

не па проект/разход и поддържане на 

отчетност (включително счетоводна 

отчетност) по оперативната програма. 

Допълнително договорените средства 

ще се разходват съобразно правилата 

за допустимост на разходите по Опера-

тивна програма „Региони в растеж 2014 

– 2020“, се казва още в съобщението от 

ведомството. 

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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Валентин Николов, изп. директор на КСБ:

След епидемията на дневен ред ще дойде въпросът как ще бъдат 
преодолени щетите и как ще бъде изведена страната от рецесията

Ренета Николова

Г-н Николов, каква е 

ситуацията в строи-

телството към днеш-

на дата? Как се от-

разява извънредното 

положение на бранша?

С т р о и т е л н и я т 

бранш е един от най-за-

сегнатите, независимо 

от това, че формално 

забрана за работа няма-

ме. Засегнат е, защото 

той касае работата на 

много хора, които в об-

щия случай се трудят 

не там, където живеят. 

Това е свързано с прид-

вижване, което както е 

известно, сега е серио-

зен проблем. На второ 

място са доставките. 

Доставките са силно 

затруднени. Като изклю-

чим обичайните неща, 

които се произвеждат 

в България, всичко оно-

ва,  което е свързано 

със съоръжения, машини, 

материали за довърши-

телни работи, плочки и 

т.н., е силно затрудне-

но. Това води не просто 

до забавяне на работа-

та, а и до оскъпяване на 

дейността, което ще 

се отрази несъмнено на 

резултатите. От една 

страна, на себестой-

ността на строителния 

продукт, от друга, върху 

фирмите. 

По една съвършено 

груба и неточна смет-

ка загубите от оборот, 

които браншът пона-

ся, са най-малко 150 – 

180 млн. лв. на седмица. 

В същото време има 

много спрени обекти. 

Когато става дума за 

частни възложители, 

ние не можем да се про-

изнасяме по този въ-

прос. Силно се притес-

няваме обаче, когато 

без всякакво основание 

се спират общински и 

държавни обекти, раз-

лични програми, защото 

има реален риск много 

работници и служители 

да останат без работа. 

В нашия сектор заети-

те основно са хора, кои-

то нямат възможност 

да намерят някаква дру-

га реализация в момен-

та. Хора, които нямат 

спестявания и банкови 

сметки. Хора, които жи-

веят от заплата до за-

плата. За много фирми е 

седмица за седмица. 

Каквото и да гово-

рим, строителството 

ще бъде сред най-теж-

ко засегнатите. Както 

правилно отбелязаха 

икономически експерти, 

в условията на извън-

редно положение може 

да се стигне до коло-

сални загуби за секто-

ра – 20 – 30% на годиш-

на база, което е твърде 

много. 

Какви стъпки пред-

прие КСБ до момента?

Както Ви е извест-

но, ние се обърнахме 

към институциите, към 

обществеността, към 

фирмите с призив да 

бъде направено всичко 

възможно при услови-

ята на извънредно по-

ложение, карантина и 

социална изолация стро-

ителството да продъл-

жи да работи. Това е от 

първостепенно значе-

ние! 

За  съжаление има 

случаи, когато особено 

местната власт взе 

са моволни  решени я , 

които не са съобразени 

с цялостната картина, 

панически, необмислени, 

които доведоха до дос-

та сериозно разстрой-

ство на работата в 

сектора. 

Надяваме се,  че  с 

усилията, които поло-

жихме – Обръщението, 

писмата, изпратени до 

председателя на НС и 

до председателите на 

парламентарно пред-

ставените политиче-

ски сили,  срещите с 

финансовия министър, 

с министъра на иконо-

миката, ние успяхме да 

повлияем на управлява-

щите за това работата 

да продължи. Подкрепя-

ме Постановлението на 

Министерския съвет 

за компенсациите на 

бизнеса, засегнат от 

извънредните мерки, 

наложени от кризата. 

Имахме наши предло-

жения, активно взаимо-

действахме и продъл-

жаваме да работим с 

работодателските ор-

ганизации, с КРИБ, със 

Стопанската камара, 

участваме в изработ-

ването на общите ста-

новища и концепции. 

Даваме си сметка, че 

сега всеки трябва да 

даде своя принос в това 

отношение. Обърнали 

сме се към Агенцията 

за обществените по-

ръчки с позиция, че те 

не трябва да допускат 

спиране на провежда-

нето на обществени 

поръчки. Очакваме тях-

ната реакция, като има-

хме и договорена видео 

конферентна среща. Тя 

трябваше да се проведе 

през тази седмица, но 

бе отложена за следва-

щия вторник. Ще поста-

вим нашите наболели 

въпроси.

Споменахте ПМС за 

определяне на условия-

та и реда за изплащане 

на компенсации на ра-

ботодатели с цел за-

пазване на заетостта 

на работниците и слу-

жителите при извън-

редното положение. 

Какъв е коментарът 

Ви за икономическите 

мерки, заложени в По-

становлението, което 

беше прието от учас-

тниците в НСТС, но с 

резерви?

Ние гледаме на ико-

н о м и че с к и те  мерк и 

като навременна,  но 

все пак първа стъпка. 

Ситуацията е много ди-

намична и трябва да се 

действа в зависимост 

от промените, които 

настъпват на пазара. 

Определено  може да 

се каже, че са необхо-

дими много по-сериоз-

ни мерки за защита на 

бизнеса. За съжаление, 

въпреки нашето насто-

яване строителството 

не беше включено в спи-

съка на икономическите 

дейности по чл. 2, ал. 1, 

което означава, че не се 

отчита, че секторът 

ще бъде сред най-тежко 

засегнатите, и бих до-

бавил – и един от най-

важните, защото той 

дава хляб на повече от 

200 000 човека. 

Затова специално 

искам да подчертая от-

ново, че най-важната 

помощ и най-важните 

мерки, които ние счи-

таме, че трябва да се 

вземат по отношение 

на строителния бранш, 

са: да се създадат всич-

ки условия работата да 

продължава. Още повече 

че строителството се 

осъществява на откри-

то, характерът на ра-

ботата е такъв, тоест 

дава се възможност за 

осигуряване на необхо-

димата дистанция меж-

ду работещите. 

Сред другите ос-

новни искания на КСБ, 

заложени в Обръщение-

то, бе искането за бър-

зо разплащане на изпъл-

нените обекти. 

Точно  така  –  ние 

настояваме за бързо 

разплащане от страна 

на държавата, общини-

те, агенциите и всички 

възложители към строи-

телните фирми за вече 

Снимка Емил Христов
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извършена и  приета 

работа. На база на про-

ведено проучване меж-

ду 16.03 – 18.03.2020 г. 

сред фирмите членове 

и вписани в Централ-

ния професионален ре-

гистър на строителя 

към КСБ относно не-

разплатените публични 

средства по изпълнени 

строително-монтажни 

работи (фактурирани и 

актувани) от държав-

ните и общински ин-

ституции изготвихме 

обобщена справка, спо-

ред която общата сума 

неразплатени средства 

е 205 595 481,89 лв., от 

тях 145 657 575,49 лв. 

п о  д о г ов ор и  с  д ъ р -

жавни институции и 

59  937 906 ,40  лв.  по 

договори с общински 

институции. Броят на 

договорите с държав-

ни институции е 56, а 

на тези с общините – 

168 в 68 общини. Общи-

ят брой фирми, на които 

се дължат средства, е 

над 100.

Кои от основните 

искания на КСБ бяха 

включени в списъка с 

мерки, които бяха при-

ети, и кои остават без 

реакция засега?

Нашите искания са 

ясни и бяха посочени в 

Обръщението. Първо 

– строителството не 

трябва да спира. Повта-

ряме го и ще продължим 

да го правим. В същото 

време обществените 

поръчки не трябва да 

бъдат стопирани. Про-

цедурите трябва  да 

продължат – да се обя-

вяват и да бъдат изби-

рани изпълнители. Не 

по-маловажно, може би 

дори на първо място е 

държавата да предпри-

еме мерки чрез разпла-

щателните агенции, 

чрез общините да раз-

плати дължимите суми 

за вече извършена и при-

ета работа. Това е из-

ключително важно. Бих 

казал така: платете ни 

за свършената работа 

и ни оставете да рабо-

тим, а когато някой от 

нас има затруднения, 

ще се обърнем за помощ 

към държавата. На пър-

во място сега е работа-

та. 

Тук искам да добавя, 

че от Камарата изпра-

тихме на строителни-

те фирми специфични 

указания за работа в 

условия на извънредно 

положение. Специфич-

ното, което ние предло-

жихме да предприемат 

фирмите, е да  спрат 

от работа хората над 

60-годишна възраст, 

пенсионерите и хората 

с хронични заболявания. 

Те да бъдат в платена, 

неплатена отпуска, но 

да не бъдат на работа. 

На второ място – по-го-

лемите и средни фирми 

да направят строго раз-

граничаване на колекти-

вите по обектите – ръ-

ководител, снабдители, 

обслужващ персонал, 

техници,  работници. 

Това да са обособени 

групи, които да нямат 

контакт с колегите си с 

оглед на това, ако някъ-

де възникне заболяване, 

да бъде спрян само този 

обект и да бъдат пред-

приети мерки само към 

тези хора, но не и към 

цялата фирма. Надяваме 

се, че тази препоръка е 

спазена. На трето мяс-

то препоръчваме спе-

циално внимание спрямо 

хората от малцинства-

та и тези, които са се 

върнали от чужбина, 

особено от Италия, Гер-

мания, Испания. 

Какво показва кому-

никацията с членове 

на Камарата от стра-

ната, знам, че в КСБ 

постъпват сигнали 

от различни градове? 

За какво сигнализират 

фирмите?

Ние  сме  в  непре -

късната комуникация 

с  ръководството на 

КСБ – ИБ, УС чрез видео 

конферентни разговори, 

както и с ОП председа-

телите. Надявам се, че 

колегите оценяват уси-

лията, които полагаме. 

Получаваме много сигна-

ли, дори и противоречи-

ви такива – за действие 

или бездействие на ад-

министрацията на раз-

лични органи и агенции, 

които в стремежа си да 

предприемат някакви 

мерки водят до ограни-

чаване на работата в 

строителството. Тук 

ще посоча няколко при-

мера. 

От фирма, специали-

зирана в електростро-

ителство, се обърнаха 

към нас с молба за съ-

действие. Проблемът бе 

от компетентността 

на ДНСК. Потърсихме 

съдействие от начал-

ника на ДНСК арх. Нес-

торов, с когото сме в 

постоянна комуникация, 

и изпратихме веднага 

сигнала. Отговор дойде 

още в рамките на деня. 

Следим случая и ще ин-

формираме за неговото 

развитие на страници-

те на в. „Строител”. 

Друга фирма ни сиг-

нализира за спиране на 

откриване на строител-

ни площадки по договори 

по обществени поръчки 

до края на извънредното 

положение. От фирмата 

посочват, че търпят 

огромни щети от ситу-

ацията и ще се наложи 

да освобождават ра-

ботници. Тук очакваме 

провеждането на видео 

конферентната среща 

с АОП, а след това и 

предписанията на Аген-

цията, които да внесат 

яснота по отношение на 

обявяването и изпълне-

нието на обществени-

те поръчки в настояща-

та ситуация. Имаме два 

сигнала и от Варна, по 

които изготвяме юриди-

ческо становище. Писма 

са получени и от Па-

зарджик и Пловдив във 

връзка със затруднения 

за придвижването на ра-

ботниците и др. 

В същото време има 

и добри примери. Към нас 

се обръщат възложите-

ли, които искат да им 

помогнем в намирането 

на строителни фирми. 

Тези запитвания ги кач-

ваме на сайта и стро-

ителните фирми могат 

да получат информация 

от там и съответно да 

си направят контакти с 

възложители.  

Какви са следващи-

те стъпки, които КСБ 

ще предприеме?

Предвиждаме про-

веждане на серия от 

срещи с институциите, 

както казах – с АОП, със 

Столичната община, 

с Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството, с 

вицепремиера Томислав 

Дончев, с НСОРБ. 

По време на тези 

срещи ръководството 

ще поиска да не се спи-

ра строителството и 

да се намерят по-добри 

механизми за продъл-

жаване на работата на 

фирмите ли?

Да, точно така.

П о с т а в и х т е  з а 

дискусия в рубриката 

„Хайд Парк” темата за 

развитието на бран-

ша след извънредното 

положение. Какви са 

прогнозите за сектор 

„Строителство“?

Действително всич-

ки се надяваме, че ситу-

ацията ще се промени 

в положителна посока 

и епидемията ще от-

мине. Тогава на дневен 

ред ще дойде въпросът 

как ще бъдат преодо-

лени щетите и как ще 

бъде изведена страна-

та от рецесията. Тук 

трябва да отбележим, 

че изключително голяма 

е ролята на строител-

ството, защото то е 

свързано с всички сек-

тори на икономиката. 

Средствата, вложени 

в  строителство,  ще 

задвижат проектант-

ските фирми, фирми-

те – производители на 

строителни материали, 

на мебели, тъкани, цели 

браншове. Самият сек-

тор е свързан с необ-

ходимостта от много 

заети хора – 200 хил. 

души. Една специфична 

програма за дълъг пе-

риод от време може да 

даде възможност да се 

задвижи цялата иконо-

мика на страната. Това 

означава заплати за хо-

рата, внесени данъци 

в хазната, плащане на 

сметки, покупки от ма-

газините и развитие на 

търговията и т.н. 

Историята е дока-

зала, че всеки лев, вло-

жен в строителството, 

има много силно отра-

жение и огромен ефект 

по отношение на цяла-

та икономика на стра-

ната.  Именно сега е 

моментът независимо 

от трудностите све-

товните експерти и 

специалисти да разра-

ботят виждания и идеи 

как да действаме след 

приключване на епиде-

мията. Тук, разбира се, 

много по-рационално, 

по-умно трябва да се 

използват възможност-

ите, които дава ЕС, ЕК. 

Могат да се активи-

рат възможностите, 

свързани с т.нар. Зеле-

на сделка, които осо-

бено в частта „енер-

гийна ефективност” 

биха имали един изклю-

чително дългосрочен 

ефект. Краткосрочен 

ефект по отношение 

на строителния бранш 

и дългосрочен ефект 

по отношение на хора-

та, на обществото, на 

икономиката като цяло. 

Разбира се,  мащабно 

трябва  да  продължи 

строителството и ре-

хабилитацията на пъ-

тища и редица други 

обекти, свързани със со-

циалната сфера и индус-

трията, които несъмне-

но ще окажат влияние 

върху развитието на 

икономиката. В трудни 

моменти се вземат ва-

жни и трудни решения. 

Смятам, че потенциа-

лът на КСБ и на бранша 

може да бъде използван 

много по-добре в тази 

посока, за да дадем на-

шия принос за излизане 

от рецесията, която 

така или иначе вече на-

стъпи. 

Т.е.  всеки,  който 

има някакви предло-

жения и идеи, може да 

ги изкаже, а ние да ги 

публикуваме и да дадем 

възможност за диску-

сия на страниците на 

вестника. А темата е 

какво ще се прави след 

кризата.

Да ги дискутираме, 

да ги обобщим, да ги 

предоставим на законо-

дателната, на изпълни-

телната власт, с което 

да подпомогнем взима-

нето на най-правилни-

те решения за цялото 

общество. 

Коя според Вас  е 

най-адекватната ре-

акция на пандемията 

коронавирус? Коя дър-

жава реагира най-адек-

ватно на ситуацията?

Аз постоянно следя 

международния поток 

от информация и дейст-

вията, които предприе-

мат съответните пра-

вителства. Това, което 

прави впечатление, е, 

че се предприемат мер-

ки според конкретните 

условия в съответна-

та държава. А те са 

много, много различни. 

Така че ние, спазвайки 

изискванията на СЗО, 

на ЕК, при всички случаи 

трябва да разработим и 

прилагаме специфични 

мерки за България – по 

отношение на икономи-

ческата, на социалната 

сфера, защото ситуа-

цията е уникална и няма 

аналог. Всичко се прави 

в движение и трябва да 

се предприемат разумни 

мерки, които да съот-

ветстват на реалните 

възможности. Това нещо 

прави много силно впе-

чатление по отношение 

на различията между 

отделните страни. 

Може би ще изнена-

дам някои хора, но аз 

смятам, че България има 

най-адекватната реак-

ция на кризата. И това 

го признават всички. За-

щото нашето правител-

ство най-рано създаде 

подходящата система 

за управление на проце-

са. Най-рано се обърна 

към експертите в тази 

област и в най-голя-

ма степен се вслуша в 

техните мнения.  Ин-

тересен е фактът със 

създаването на този 

Консултативен съвет 

към МС, за да може раз-

личните мнения също 

да намерят място. Не 

дискусията да се води 

в пресата и да се съз-

дава паника, че онзи ка-

зал така, другият казал 

иначе. А експертите да 

имат едно място, къ-

дето да водят профе-

сионален разговор и да 

излизат с едно обобща-

ващо мнение, колкото и 

да е трудно. 

И  още колцина  са 

министър-председате-

лите, които хукнаха по 

предприятия да органи-

зират производство на 

тъкани и на маски, за-

щитни облекла, шлемове 

и т.н.

Аз намирам, че от 

демократичния свят 

България е страната, 

която предприе най-

бързи и най-адекватни 

мерки спрямо своите 

възможности. Пак го 

подчертавам. Ние ня-

маме възможностите 

на Китай, на Русия и 

Америка. Америка про-

пусна момента и 2 – 3 

седмици се забави. От 

една страна, Америка 

разполага с огромна ин-

дустриална база, разпо-

лага със законодателни 

средства да накара ин-

дустрията да работи за 

овладяване на кризата, 

но се забави с мерките 

си. Историята ще каже 

кой е прав, кой е крив, но 

определено смятам, че 

това, което се случва в 

момента в света, показ-

ва, че най-важното е не 

колко си богат и какви 

възможности имаш, а 

как използваш възмож-

ностите, които имаш. 

Правителството 

предложи удължаване 

на извънредното поло-

жение с още един месец 

– до 13 май. Какво озна-

чава това според Вас?

Това означава, че ние 

трябва да се научим да 

работим в условията на 

коронавирус и ако наис-

тина нямаме претенции 

към висшите етажи на 

властта, то не така 

стоят нещата по от-

ношение на средното 

ниво.  В момента, в кой-

то законодателната и 

изпълнителната власт 

полагат усилия да се 

преодолее положение-

то, средният ешелон на 

управлението изчаква, 

протака, бави. На прак-

тика администрацията 

в страната е тотално 

блокирала, което съз-

дава много сериозни 

проблеми пред бранша. 

А в края на краищата в 

един момент  и техните 

заплати ще зависят от 

това работим ли ние. 

Какво бихте искали 

да кажете на строите-

лите от страниците 

на в. „Строител”?

Най-важното, което 

искам да кажа, е, че не 

трябва да губим само-

обладание. Не трябва 

да изпадаме в паника. 

Трябва да работим, за-

щото спасението е в 

наши ръце. Българската 

икономика има една съ-

ществена особеност в 

сравнение с много други 

страни по света. Наше-

то спасение, нашето 

излизане от ситуацията 

минава през работата. 
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Инж. Пенко Стоянов, председател на ОП на КСБ - Варна:

Чрез в. „Строител“ успяваме да хвърлим светлина както върху нашите проблеми, така и на успехите си

Росица Георгиева

Инж. Стоянов, разкажете 

ни как избрахте строителна-

та професия? Коя е фирмата, 

която ръководите, и в каква 

сфера е специализирана?

Завърших Математическа-

та гимназия във Варна, а след 

това Висшето военноморско 

училище в града. Възпита-

ник съм и на Генералщабната 

академия в Санкт Петербург. 

Преминах и няколко форми на 

следдипломно образование като 

двугодишен курс по „Икономика 

и мениджмънт на ВиК сектора“ 

в Университета за национално и 

световно стопанство.

Строителната фирма, която 

управлявам, е „Нектон 2“ ООД. 

„Нектон“ е създадена през 1991 

г. Работим не само във Варна, но 

и в цялата страна. Започнахме 

като компания, занимаваща се с 

хидротехническо строителство 

на територията на пристанищ-

ните комплекси в морската сто-

лица, в ТЕЦ „Варна“, в корабо-

строителницата. Постепенно 

преминахме към ремонт на прис-

танищни съоръжения и подземни 

кранове, както и обновяване на 

заводски елементи. 

През 1993 г. създадохме от-

дел „Жилищно строителство“ и 

оттогава „Нектон“ се занимава 

с изграждането на къщи и мно-

гофамилни здания. Развитието 

ни продължи и през 1998 г. обо-

собихме още едно специализи-

рано подразделение, което да 

работи преимуществено във 

ВиК сектора по две основни на-

правления – изграждане на ВиК 

мрежи и на пречиствателни 

станции за отпадни води. Пър-

воначално поемахме индустри-

ални обекти, а през 2004 г. от-

делихме дейността си, свързана 

с пречистването на битови 

отпадни води, в самостоятелна 

фирма. Вече имаме самочувст-

вие, че сме инженерингова ком-

пания, която може да работи в 

малкия и средния строителен 

сегмент на световно ниво.

Посочете някои от най-ин-

тересните обекти, които сте 

изпълнили?

В жилищния сегмент можем 

да се похвалим с изграждането 

на десет кооперации и двайсет 

къщи в комплексите между Ка-

варна и Варна. Това са бутикови 

здания. 

Интересно е голф игрището 

Black Sea Rama, където проек-

тирането и изпълнението на 

ВиК системата заедно с пре-

чиствателните станции са 

наше дело. Ние отговаряме и за 

поддръжката на съоръженията. 

В момента работим по една 

малка бутикова сграда с 15 

апартамента, но силата ни е в 

хидротехническото строител-

ство – проектиране, изграждане 

на ВиК и помпени станции. При 

много големи инфраструктур-

ни обекти сме изпълнявали ВиК 

системите. Най-предизвикател-

ният проект е отпреди година -  

канализационните съоръжения в 

кк „Св. св. Константин и Елена”. 

Ръководите Областното 

представителство на КСБ във 

Варна. Какви са проблемите и 

предизвикателствата тук, с 

които строителите се сблъск-

ват?

Едно от главните затруд-

нения е инертността на коле-

гите ми по отношение на ак-

тивността и включването им в 

работата на ОП на КСБ - Варна. 

От членовете на Областното 

представителство на общите 

събрания присъстват не пове-

че от 1/3 от тях. Това е нещо, 

което трябва да преодолеем, и 

хората от бранша да намерят 

в лицето на КСБ организация, 

която да представлява техните 

интереси и да получават реална 

помощ. Да си сътрудничат как-

то с ръководството на Камара-

та, така и със структурите по 

места. 

Вписаните строители от 

Варна в ЦПРС са 466, а членове-

те на ОП на КСБ са 166. Това по-

казва, че имаме още върху какво 

още да работим.

Какви са приоритетите на 

ОП на КСБ – Варна, за 2020 г.?

Целите ни са преди всичко 

свързани с постигането на та-

кава работна среда, в условията 

на която конкуренцията между 

членовете на ОП Варна да е съ-

пътствана от лоялност и добри 

практики. Друга основна зада-

ча е представянето на всички 

възможни практики на обуче-

ние. Цялата информация, която 

се канализира в София, не може 

да се сравнява с откъслечната, 

която достига до фирмите по 

места.

Голям проблем във Варна е, 

че продължава да има сериозна 

нерегулярност на строителния 

процес - три месеца работим 

всеки ден, а след това два месе-

ца нямаме обекти. Това поражда 

трудност при задържането на 

кадрите. Със съвместни усилия 

търсим решения на този сложен 

въпрос.

Как ОП Варна си партнира 

с представителите на местна 

власт?

На Общото събрание на ОП 

най-много време за дискусии бе 

отделено именно на въпроса за 

взаимодействието между нас и 

местните власти от областта. 

Ние имаме много добър диалог с 

тях, но той невинаги е свързан 

с решения, които ние приемаме 

със задоволство. 

ОП на КСБ – Варна, единодуш-

но прие, че трябва да подкрепи и 

активно да участва в създава-

нето на Консултативния съвет 

към кмета на Варна, в който да 

се разглеждат инфраструктур-

ни и градоустройствени въпро-

си, както и други теми, свързани 

със строителния бранш. Освен 

местната структура на КСБ в 

този орган ще участват и дру-

ги такива на КИИП, КАБ и САБ, 

както и представители на екс-

плоатационните дружества. 

Ние сме набелязали 20 въпроса, 

които да предложим за обсъжда-

не. Те са поставени от колеги, 

които те очертаха по време на 

Общото събрание и са комен-

тирани и преди. Предстоеше да 

се състои първото официално 

заседание, но поради създалата 

се епидемична обстановка то 

се отложи. 

След извънредното положе-

ние ще продължим да работим 

с община Варна и ще проведем 

първата среща, която се очаква 

с голям интерес. 

Как настоящата ситуация, 

свързана с извънредното поло-

жение,  се отразява на строи-

телите в региона?

Фирмите от областта про-

дължават да работят в услови-

ята на извънредно положение. 

Това е много важно и трябва да 

не се преустановява. Заработ-

ването на заплатата и гаран-

тирането на постъпленията 

към държавата за нас е по-во-

дещо, отколкото преразпределя-

нето на готови пари от фиска. 

Строителите разбираме своя-

та висока отговорност към 

обществото и продължаваме 

да изпълняваме всички обекти, 

които възложителите не са 

спрели, а такива за съжаление 

има доста.  Изпитваме допълни-

телни затруднения във връзка с 

ограничителните разпоредби за 

пътуванията. Това  натоварва 

изпълнителния състав, защото 

да стоиш в задръстване в про-

дължение на между 1 и 2 часа, 

без някой да ти плаща - това 

е израз на жертвоготовност. 

С гордост мога да кажа, че 

всички колеги абсолютно спо-

койно приемат затрудненията 

и никой дори за миг не е недо-

волствал заради тях.  Проведох 

комуникация с ръководството на 

община Варна, където изразих 

категорична позиция, че стро-

ителството не бива да спира. 

Гарантирах, доколкото е въз-

можно, че във всички фирми от 

бранша са въведени строги пра-

вила за съблюдаване на мерките 

за безопасност на работното 

място в условията на епидемия. 

Разработени са конкретни ин-

струкции за поведение както в 

офиса, така и на строителния 

обект, както и правила, които 

трябва да се спазват. В посто-

янна връзка сме с централното 

ръководство на Камарата и изп. 

директор Валентин Николов. На 

общината сме изпратили и Об-

ръщението на КСБ. Апелирах 

да не се затруднява и без това 

трудната работа на фирмите 

в настоящите условия. Имаме 

разбиране от кмета г-н Порт-

них и  строителите от Варна 

продължават да изпълняват 

своята работа.

Какви строителни обекти 

очаквате да стартират през 

тази година на територията 

на Варна?

Беше предвидено по време на 

първото заседание на Консулта-

тивния съвет от общината да 

ни запознаят с инвестиционна-

та програма на Варна за 2020 г., 

като в тази връзка помолихме 

да ни изпратят предварително 

материали. Това беше направено 

и на базата на получената ин-

формация мога да заявя, че ще 

има много сериозни реконструк-

ции на транспортната систе-

ма на града с обособяването на 

кръстовища на две нива, за да 

бъде облекчен трафикът. Мо-

дернизирането на бул. „Васил 

Левски“ създаде нова среда, но 

високата пропускателна спо-

собност на тази пътна арте-

рия се затруднява от старите 

кръстовища, които не могат да 

покрият и 1/10 част от пропуск-

ливостта на булеварда. 

Предстои строителството 

на нов подход към пристанище-

то от страната на Варненско-

то езеро откъм жп линиите. 

Това съществено ще промени 

идеологията на транспорта в 

натоварените части на гра-

да. Ще се извърши ремонт на 

няколко основни булеварда във 

Варна. Заедно с това усилено 

върви подготовка на тръжната 

процедура за новия кампус на 

Математическата гимназия. 

Всички тези проекти ще се из-

пълняват със средства на об-

щината. 

Голям дял на строителство-

то, което очакваме да започне, е  

изграждане на ВиК инфраструк-

тура на стойност 138 млн. лв. 

Подобна инвестиция в този вид 

съоръжения не е правена нико-

га в рамките на такъв кратък 

срок. Тръжните процедури стар-

тираха и там предстои много 

сериозна работа. Цялата тази 

палитра от дейности обаче 

поставя пред бранша много ва-

жния въпрос за кадровата обез-

печеност. 

Какви препоръки бихте от-

правили към ръководството 

на Камарата?

Да се работи за решаване на 

проблема с недостига на кадри, 

в тази посока трябва да бъдат 

насочени усилията. 

Настоящото извънредно по-

ложение ни изненада и браншът 

ще има затруднения да запази 

работещите в него.

Важно е да се наблегне на 

обучението на служителите, 

да се отделят повече ресурси и 

усилия за подготовка, преподго-

товка и повишаване на квалифи-

кацията на работещите. За мен 

това е ключово направление на 

дейност за централното ръко-

водство.

Също така трябва да се по-

мисли за юридическа помощ при 

решаването на казуси, с които 

ние постоянно се сблъскваме в 

нашата работа. Ние се опит-

ваме да ги обобщаваме и да ги 

поставяме. Категорично трябва 

да се засили функцията на Етич-

ната комисия към КСБ. 

И пак ще кажа, че е необхо-

димо строителите да получа-

ват повече информация от цен-

тралното ръководство, където 

се обобщава опитът на целия 

бранш – това ще даде възмож-

ност на много голяма част от 

колегите ако не да избегнат 

грешки, то да намалят ефекта 

от тях.

В какви направления от дей-

ността на ОП на КСБ може да 

си сътрудничите с в. „Строи-

тел“? 

Ние и в момента имаме чу-

десно взаимодействие с изда-

нието на КСБ. Чрез в. „Стро-

ител“ успяваме да хвърлим 

светлина както върху нашите 

проблеми, така и на успехите 

си. Благодарение на чудесното 

ни сътрудничество ОП изгради 

много добра комуникация с об-

щинското и областното ръко-

водство на Варна. 

Снимка в. „Строител“
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Председателите на Областните представителства на КСБ: 

Взаимодействието ни с ръководството на КСБ е работещо

Страницата подготви Росица Георгиева

В условията на извънредно положение в страната вестник „Строител“ потърси за коментар председатели 
на Областните представителства на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) за това как кому-
никират с ръководството на браншовата организация и получават ли необходимата подкрепа в настоящата 
трудна ситуация. Попитахме ги и как се отразява случващото се на строителния бизнес по места. Като цяло 
трудности не липсват, но строителите продължават да работят, спазвайки всички мерки за безопасност и 
следвайки съветите на ръководството на КСБ, с което имат непрекъснат диалог.

Инж. Ивелин Лозев, 
председател на ОП на КСБ – Силистра  

Орлин Бишков, председател 
на ОП на КСБ – Видин

Ина Минчева-Кържилова, председател 
на ОП на КСБ – Велико Търново

Димитър Костов, председател 
на ОП на КСБ – Добрич

Инж. Тони Петров, председател 
на ОП на КСБ – Враца

Инж. Данка Кирилова, 
председател на ОП на КСБ – 
Монтана 

Владимир Кехайов, председател 
на ОП на КСБ – Смолян 

Взаимодействието ни с ръковод-

ството на КСБ е работещо. Истина-

та е, че не съм очаквал, че членовете 

му ще реагират толкова адекватно 

на създалата се ситуация в страна-

та. Те постоянно ни изпращат пис-

ма, препоръки, отговарят на нашите 

запитвания.

Взаимоотношенията ни текат 

по-интензивно, отколкото в нор-

мална ситуация. Благодарен съм за 

всичко, което ръководството прави 

– събира информация, анализира я и 

я изпраща към местните структу-

ри на Камарата. Впечатлен съм от 

това.

Според мен проблемите, които 

възникнаха след въвеждане на извън-

редното положение в страната, до-

ведоха до това, че възложителите, 

които имаха намерение да строят, 

отложиха дейностите с 3 - 4 месеца 

във времето. В резултат, ако визи-

рам моята фирма, е напълно веро-

ятно да се извърши намаляване на 

персонала.

В създалата се ситуация в страната на извънредно 

положение комуникираме изключително добре с ръковод-

ството на КСБ. Връзките помежду ни са на чудесно ниво. 

Камарата ни помага страшно много с указанията, които 

ни изпраща почти всеки ден. Ние от своя страна ги свеж-

даме до знанието на нашите членове и това е изключи-

телно полезно. 

Към нас като ръководство на Областното предста-

вителство на КСБ във Видин засега не са постъпили сиг-

нали от страна на строителните фирми за възникнали трудности в тяхната 

дейност.

Аз съм начело на ОП на КСБ – Велико Търново, едва от 

няколко месеца. За изминалия период аз и колегите ми 

от Областното представителство винаги сме срещали 

разбиране от страна на ръководството на Камарата по 

всички въпроси, които сме поставяли. Комуникацията 

ни е непрекъсната и на много добро ниво. Получихме 

Обръщението на ръководството на КСБ към държавни-

те и общинските органи и го сведохме до знанието на 

кмета на Велико Търново инж. Даниел Панов, който е и 

председател на УС на НСОРБ. 

Местните компании не са преустановили работа, 

като колегите спазват наложените мерки за безопас-

ност. Очакваме в бъдеще да има проблеми от финансово 

естество. Предполагам, че ще се стигне и до забавяне 

на плащанията към нас от страна на възложителите предвид обстановката. 

Възможно е също общинските власти да пренасочват планирани средства за 

строителни обекти към мерки за овладяване на създалата се ситуация, но мисля, 

че ще се справим.

Започваме да изпитваме затруднения след въвеж-

дане на извънредното положение в страната. Те са 

свързани с времето, необходимо за преминаване на 

пропускателните пунктове при влизане и напускане 

на областните градове, заради което се скъсява ра-

ботният ни ден. Въпреки това всичките ни фирми са 

заети и продължават дейност при строго спазване 

на мерките за безопасност в условията на епидемия. 

С ръководството на КСБ се срещаме и контак-

туваме доста редовно. ОП на КСБ – Враца, подкрепя 

насоката, в която то работи. От обявяването на 

извънредно положение е изминал кратък период, за да 

коментирам коректно отражението върху фирмите. 

Основната трудност, която изпитват строителите, 

е свързана с придвижването между населените мес-

та. Много от компаниите от област Враца работят 

в Монтана или в София. 

Главното притеснение на членовете на ОП Враца 

е, че може да спрат дейностите по различните обек-

ти. Всички в бранша разчитат на постъпления за 

заплати. Притеснение поражда и неяснотата какво 

ще стане в бъдеще със самите фирми.

След въвеждането на извънредно положение по-

вече от половината ни членове ни търсят за инфор-

мация – какви мерки са предприети, как ще може да 

упражняват дейността си. Нямаме компании, които 

да са замразили дейността си, но вече се работи с 

по-слаби темпове с оглед на спазване на въведени-

те мерки за ограничаване на разпространение на 

коронавируса. 

Към настоящия момент една от трудностите, 

които срещат в своята дейност колегите строи-

тели от област Кърджали, е забавянето при преми-

наване през контролните пунктове на изходите на 

населените места. При влизане в градовете също се 

получават дълги колони. Компаниите от ОП Кърджали 

работят както и досега, защото повечето обекти, 

които изпълняваме, са на частни възложители. 

Имаме и следната ситуация. В едно от селата са 

пристигнали 40 души от Германия. Населеното място 

не е под карантина, но майсторите ни отказват да 

идват на работа заради потенциалната опасност 

да се заразят. 

Ситуацията след въвеждане на извънредното по-

ложение в страната се отразява лошо на фирмите в 

сектор „Строителство” в нашата област. Много от 

възложителите в региона замразиха своите обекти 

и голяма част от компаниите не работят. 

В тези условия комуникацията ни с ръковод-

ството на КСБ е много добра. Поддържаме редовни 

контакти и с председателя на УС инж. Терзиев, и с 

изпълнителния директор Валентин Николов. Ние от 

своя страна си взаимодействаме активно с нашите 

членове. В това направление нямаме затруднения. 

Инж. Емил Младенов, председател 
на ОП на КСБ – Кърджали
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Ренета Николова

Арх. Несторов, как се 

отразява извънредното 

положение на приемател-

ната дейност на ДНСК?

От страниците на из-

данието на КСБ бих искал 

да направя едно уведомле-

ние към колегите и всички 

надзорни фирми в бранша. 

Разговарях с министър 

Аврамова и сме едино-

душни, че приемателна-

та дейност не трябва да 

спира, тъй като това ще 

засегне голяма част от 

нашата икономика. Ние 

искаме не да спираме, а 

да подпомагаме икономи-

ката на държавата. Има 

обекти, които са общин-

ски или държавни, като 

газопроводи, водопроводи. 

Предстои те да се въве-

дат в експлоатация и по-

ради тази причина се раз-

брахме с всички колеги от 

РДНСК, че приемателната 

дейност продължава. Въ-

просът е самият началник 

на РДНСК да направи пре-

ценка как да организира 

дейността на приемател-

ната комисия. Има вари-

ант, без да се събират на 

място – заповедта да се 

връчи на всички заинтере-

совани участници в коми-

сията, всеки един от тях 

в определен срок (еднодне-

вен или двудневен) да огле-

да обекта, след което да 

занесе в РДНСК писмено-

то си становище и да по-

дпише Акт 16. Това е най-

безконтактният вариант, 

за който се споразумяхме 

с министър Аврамова, тъй 

като сме длъжни да се съ-

образим и със заповедите 

на министър Ананиев и с 

разпорежданията на щаба 

– да не се събират пове-

че от 2-ма човека на едно 

място. Това го смятаме 

като най-оптимален вари-

ант за работата на една 

приемателна комисия.

Важното послание към 

строителите е, че рабо-

тата на приемателните 

комисии няма да спира?

Да, и че ДНСК продъл-

жава да работи, както го 

е правила досега – с едни 

малки изключения, че при-

емателната комисия няма 

да се събира на място, а 

ще бъде, съгласно утвър-

дената заповед от пред-

седателя на комисията 

- всеки участник, който е 

цитиран в заповедта, да 

огледа обекта и да даде 

писменото си становище 

в еднодневен или двудне-

вен срок на председателя 

на комисията. И ако всич-

ки участници дадат поло-

жителни становища, на 

място ще се подписва Акт 

16. Може да не са всички 

наведнъж, но в определен 

срок ще се издава разре-

шението за ползване.

Има ли забавяне на ра-

ботата на ДНСК заради 

извънредното положе-

ние?

Не. Забавянето след 

първата заповед на Щаба 

беше компенсирано. То 

беше свързано с нуждата 

от изготвяне на графи-

ци на служителите. Сега 

вече 50% от състава ра-

ботят на място в ДНСК, 

50% от вкъщи и поради 

тази причина считаме, че 

няма забавяне на държав-

ните приемателни коми-

сии.

Очаквате ли забавяне, 

което да дойде от други 

институции при сформи-

рането на самите коми-

сии?

Знаете, комисиите 

са от представители на 

различни държавни ведом-

ства и засега само от 

 РИОСВ получавам сигна-

ли, че те отказват да се 

явяват на приемателни-

те комисии. Поради тази 

причина отново казвам, че 

може да не се идва на мяс-

то по едно и също време, 

но обектът трябва да се 

огледа и да се даде писме-

но становище. Възложи-

телят е длъжен по Наред-

ба 2, която е за държавно 

приемане на обектите на 

територията на Бълга-

рия, да предостави всички 

предпазни материали и 

дезинфектанти, когато се 

яви такъв член на комиси-

ята. Не бива да се създа-

ва нито паника, нито пък 

искаме да сме структура, 

която да възпира цялата 

тази икономика, свързана 

със строителния бранш.

Има ли намаляване 

на строителните обек-

ти, за които трябва да 

се произнесат комисии, 

защото се чуват такива 

неща?

Така се говори, но от-

носно обектите, които 

са завършени физически –

намаляване няма, защото 

всеки възложител иска 

да си приключи обекта 

и да го въведе в експло-

атация. Единственото, 

което забелязваме като 

намаляване в Централ-

но управление – това са 

жалбите и сигналите на 

гражданите. Те намаля-

ха драстично. Това озна-

чава, че случаите не са 

толкова важни за самите 

жалбоподатели и те са 

си направили сметката 

и са проявили разум, че е 

по-добре да не заливат 

държавната администра-

ция с преписки, свързани с 

проверки, а това може да 

изчака.

Какъв съвет бихте 

дали към нашите чита-

тели, които са основно 

представители на стро-

ителни фирми, но и на 

институциите и на всич-

ки общини?

Съветът ми към общи-

ните е един – тъй като 

има спад в издаването 

на разрешения за стро-

еж, да бъдат така добри, 

когато се издават разре-

шенията за строеж и се 

обявяват на нашите коле-

ги, вкл. и на нас, да бъдат 

окомплектовани съгласно 

изискванията на закона. 

Има един текст член 149, 

ал. 5, където е записано 

как трябва да бъде оком-

плектована преписката, 

тъй като ние в 14-дневен 

срок трябва да потвърдим 

или отхвърлим даденото 

разрешение, ако сме кон-

статирали нарушения. 

Към строителите – да 

не се притесняват, те 

могат да си организират 

целия строителен процес. 

Трябва да се предприемат 

всички необходими мерки, 

които касаят работници-

те, и да следят за тру-

довата дисциплина. Все 

още са чести случаите 

на обектите да виждаме 

работници, които ходят 

без каски, необезопасени. 

Това за мен е най-голе-

мият проблем и фирми-

те в бранша трябва да 

окомплектоват своите 

служители и работници с 

необходимите предпазни 

средства и да изискват 

използването им.

Ще има ли засилване 

на проверките в периода 

на извънредно положе-

ние? 

Ние не може да ги за-

силим, защото, както ка-

зах, сме в 50% намален 

състав, както изисква за-

поведта. 50% са на рабо-

та, 50% са вкъщи и всяка 

седмица екипът се върти. 

Относно снабдяване-

то с предпазни средства 

на работещите на обек-

тите – маски и т.н., това 

е отговорност на соб-

ствениците на строител-

ните фирми. Инспекцията 

по труда контролира безо-

пасните условия на труд. 

Ние ще извършваме 

превантивни проверки 

там, където имаме сиг-

нали, че има нередност 

по строителството на 

обекта. Проверките про-

дължават, но няма да са 

така масови, както бяха 

досега. Сега ще работим 

само по сигнали. Рутин-

ните проверки ще ги ос-

тавим за по-добри вре-

мена. Това касае не само 

обекти в строеж, а всич-

ките 265 общински адми-

нистрации. Защото ние 

ги проверяваме относно 

дейността им по устрой-

ство на територията и 

поради тази причина ще 

коригираме и нашите гра-

фици, съобразявайки се с 

епидемията. Ще намалим 

контактите между наши 

и общински служители до 

момента, в който отмине 

тази зараза.

Арх. Иван Несторов, началник на ДНСК:

Снимки в. „Строител“
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Целта е запазване на заетостта в засегнатите от извънредното положение предприятия

Страницата подготви
Емил Христов

На извънредно заседание на 

Министерския съвет (МС) беше 

прието Постановление за опре-

деляне на условията и реда за 

изплащане на компенсации на 

работодатели с цел запазване 

на заетостта на работниците и 

служителите при извънредното 

положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 

2020 г. В него се посочва, че раз-

мерът на компенсацията е 60 на 

сто от осигурителния доход за 

януари 2020 г. за всяко лице, за 

което е приложен режимът за 

преустановяване на работа или 

е установено непълно работно 

време. Във втория случай ком-

пенсацията се изплаща пропор-

ционално на неотработеното 

време, но за не повече от четири 

часа. 

Работодателите ще могат 

да получат средствата при ус-

ловие, че запазят работните 

места на служителите си за 

период, не по-малък от този, за  

който получават компенсации. Те 

ще трябва да заплатят и пълния 

размер на трудовото възнаграж-

дение на лицата за съответния 

месец, и дължимите осигурител-

ни вноски. 

От МС уточняват, че за из-

плащане на компенсации ще може 

да кандидатства работодател, 

който поради обявено извънредно 

положение въз основа на заповед 

на държавен орган е преустано-

вил дейността на предприяти-

ето, на част от предприятие-

то или на отделни работници и 

служители. Средствата ще се 

изплащат, когато работата е 

преустановена за целия период 

или за част от времето на из-

вънредното положение, но за не 

повече от 3 месеца. 

С решението на Минис-

терския съвет се цели да бъде 

подкрепена заетостта на ра-

ботници и служители в сфери-

те търговия на дребно, която 

не включва тази с автомобили 

и мотоциклети, пътническия 

транспорт, хотелиерство, рес-

торанти и заведения за бързо 

обслужване, култура, спорт и 

развлечения, както и туристиче-

ска агентска и операторска дей-

ност и други, свързани с пътува-

ния и резервации, предучилищно 

образование в частния сектор.

Работодатели от други ико-

номически сектори също ще 

могат да получат компенсации, 

когато със своя заповед са пре-

установили работа или са въвели 

непълно работно време във връз-

ка с извънредното положение. 

Това ще е възможно, ако те удос-

товерят намаление на приходи-

те от продажби с не по-малко 

от 20% през съответния период, 

посочен в постановлението. От 

тази възможност няма да могат 

да се възползват работодатели-

те в секторите - селско, горско 

и рибно стопанство, финансови и 

застрахователни дейности, дър-

жавно управление, образование, 

хуманно здравеопазване и соци-

ална работа, както и дейности 

на домакинства като работода-

тели, недиференцирани дейности 

на домакинства по производство 

на стоки и услуги за собствено 

потребление, екстериториални 

организации и служби.

В документа се посочва още, 

че работодателите, кандидат-

стващи за получаване на компен-

сации, не трябва да са обявени 

в несъстоятелност или да са в 

производство по несъстоятел-

ност или ликвидация. Друго усло-

вие е работодателите да нямат 

задължения за данъци и задъл-

жителни осигурителни вноски и 

да не съкращават персонал през 

периода на получаване на компен-

сациите.

Заявленията за изплащане 

на средствата ще се подават 

в дирекция „Бюро по труда“ по 

месторабота. Към тях ще се 

прилагат документи, необходи-

ми за определяне на размера на 

компенсациите. Комисия, опре-

делена със заповед на директо-

ра на дирекция „Бюро по труда”, 

ще разглежда представените 

документи и в срок до 7 работ-

ни дни от тяхното подаване ще 

се произнася дали работодате-

лят отговаря на критериите за 

получаване на компенсациите. 

Информацията ще се изпраща 

от Агенцията по заетостта по 

електронен път на Националния 

осигурителен институт, който 

ще изплаща средствата.  

Финансовите средства за 

изплащане на компенсациите 

ще бъдат осигурени от фонд 

„Безработица“ на Държавното 

обществено осигуряване.

Пълния текст на Постано-
влението може да намерите на 
сайта на в. „Строител“.

Снимка в. „Строител“

На 14 март в Държавен 
вестник са обнародвани 
изменения и допълнения 
в Наредба №1 от 2007 г. 
за водене, съхраняване и 
достъп до Търговския ре-
гистър и до Регистъра 
на юридическите лица с 
нестопанска цел по от-
ношение обявяването на 
ГФО и ГДД чрез Заявление 
Г2. Промените, приети 
от Министерството на 
правосъдието, касаят до-
лупосочените категории 
предприятия съгласно За-
кона за счетоводството и 
са с незабавен ефект. Ин-
формацията е предоста-
вена от КРИБ. Изготвена 
е от Адвокатско друже-
ство „Данаилова, Тодоров 
и партньори“.

Промяната се отнася 

за:

• микропредприятия;

• малки предприятия;

• средни предприятия;

• предприятия от гор-

ните три групи, които са 

променили своята катего-

рия в друга;

• предприятия от об-

ществен интерес (само 

тези, които са променили 

категорията си).

Те з и  п р е д п ри я т и я 

(търговски дружества или 

ЮЛНЦ) наред с ГФО (Го-

дишния финансов отчет) и 

ГДД (Доклада за дейност-

та) ще прилагат само 

допълнителна декларация 

по образец, която удосто-

верява, че ГФО и ГДД са 

приети от компетентния 

орган на предприятието. 

Т.е. за тях отпада изис-

кването да представят 

други документи, доказва-

щи изпълнение на изисква-

ния за приемане на ГФО и 

ГДД.

Въведен е и образец за 

новата декларация - При-

ложение №3 към чл. 62а, 

ал. 2, т. 2.

Промяната не се отна-

ся за:

• големи предприятия;

• предприятия от об-

ществен интерес (които 

не са променили категори-

ята си).

Тези предприятия не 

подават декларацията, 

описана в Промяна №1. 

За тях се прилага стари-

ят ред и ще представят 

документите, доказващи 

изпълнение на изисквания 

за приемане на ГФО и ГДД.

В обобщение:

С направената и вля-

зла в сила от 14.03.2020 г. 

промяна в Наредбата за 

водене,  съхраняване и 

достъп до Търговския ре-

гистър и до Регистъра 

на юридическите лица с 

нестопанска цел се цели 

облекчаване на админи-

стративната тежест за 

микро-, малките и средни-

те предприятия във връз-

ка с окомплектоване на за-

явлението за обявяване на 

годишен финансов отчет 

и доклад за дейността. 

Вместо досега подавани-

те допълнителни докумен-

ти, доказващи свикването 

и провеждането на общо-

то събрание и приетите 

от него решения, въпрос-

ните предприятия ще 

представят декларация 

по образец.

Очаква се това да до-

веде до облекчаване на 

бизнеса по отношение на 

разходи откъм средства 

и време и едновременно с 

това подобряване и уско-

ряване на работата на ад-

министрацията на Аген-

цията по вписванията.

Измененията в На-

редбата за Търговския 

регистър са валидни за 

тазгодишната кампания 

по подаване на ГФО и ГДД 

в Регистъра на ЮЛНЦ към 

Агенцията по вписвания-

та до 30 юни.

Често задавани въпроси:

1. Какво следва от из-

мененията и допълнения-

та в Наредбата за водене 

на Търговския регистър?

При подаване на Заяв-

ление Г2 за обявяване на 

годишни финансови отче-

ти в Агенцията по впис-

ванията вече няма да се 

изискват документи, кои-

то да доказват, че е била 

спазена процедурата за 

свикване и провеждане 

на заседание на компе-

тентния за приемане на 

отчетите орган в ЮЛНЦ 

(покани за общо събрание, 

списък на актуалните чле-

нове на сдружението, про-

токол от общото събра-

ние и т.н.). Вместо това 

като удостоверение за 

спазената процедура ще 

служи представената Де-

кларация по образец. С нея 

законният представител 

на ЮЛНЦ ще декларира, че 

отчетите са приети от 

компетентния за това 

орган.

2. Облекченият режим 

за деклариране на годиш-

ни финансови отчети и 

доклади за дейността от-

нася ли се за ЮЛНЦ, които 

се категоризират като 

голямо предприятие?

Не. За ЮЛНЦ, които 

отговарят на условията 

за голямо предприятие, 

няма промяна. Продължава 

да важи старият режим, 

при който се задължават 

към Заявление Г2 да при-

ложат пълния набор до-

кументи, доказващи, че 

отчетите са били приети 

от компетентния орган 

на организацията.

3. Какво се разбира 

под „голямо предприятие” 

в случая?

Според чл. 19 от За-

кона за счетоводството 

„големи предприятия са 

тези, които към 31 декем-

ври на отчетния период 

надвишават най-малко два 

от следните показатели:

1.  балансова стой-

ност на  активите  – 

38 000 000 лв.;

2. нетни приходи от 

продажби – 76 000 000 лв.;

3. средна численост 

на персонала за отчетния 

период – 250 души“.
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Държавите с редица мерки за подкрепа на бизнеса по време на пандемията
Емил Христов

На 11 март Светов-

ната здравна организа-

ция обяви епидемията от 

COVID-19 за пандемия. От-

там заявиха, че болестта 

е причинена от нов вид 

коронавирус (SARS-CoV-2), 

който е установен за пър-

ви път в Китай през декем-

ври 2019 г. След това той 

бързо се разпространява и 

в други региони на Китай, 

а и по света – в много дър-

жави в Европейския съюз, 

както и в САЩ, Япония, 

Австралия, Бразилия и др. 

Броят на засегнатите от 

вируса нараства всеки ден, 

а правителствата въвеж-

дат все по-рестриктивни 

мерки за ограничаване на 

поразените хора, което 

вече дава негативен от-

печатък и върху бизнеса и 

икономиките на страните. 

Лидерите от ЕС се 

обедниха, за да търсят 

решения за излизане от 

здравната криза, както 

и да начертаят мерки за 

справяне със създалата 

се стагнация. Членките 

на Г-20 обявиха, че ще ин-

вестират над 5 трилиона 

долара в световната ико-

номика, за да преодолеят 

финансовите последици от 

пандемията. Те се ангажи-

раха да направят всичко 

възможно и да използват 

целия политически инстру-

ментариум, за да сведат 

до минимум икономически-

те и социалните щети. 

Освен общите мерки 

много държави в Европа, а 

и по света взеха индивиду-

ални решения, с които да 

се опитат да се справят 

със създалата се ситуа-

ция.

В 

Италия,

която е една от най-

засегнатите страни, 

правителството още на 

11 март обяви, че ще от-

пусне 25 млрд. евро като 

част от икономическите 

мерки за борба с епидеми-

ята. Предвижда се тази 

сума да бъде разпределе-

на в няколко направления 

- във Фонд за гарантира-

не на кредитите за малки 

и средни предприятия;  за 

отпускане на безвъзмезд-

ни средства на фирми в 

най-засегнатите секто-

ри; ще се подпомагат хора, 

останали без препитание 

в извънредната ситуация; 

както и за компенсации 

за компании със съкратен 

оборот в размер на повече 

от 25%.

„Парите ще бъдат 

използвани и за бъдещи 

мерки при необходимост“, 

съобщиха властите в 

Италия, като допълниха, 

че правителството въ-

вежда мащабен моратори-

ум върху изплащането на 

задълженията на населе-

нието и бизнеса, за да им 

се окаже помощ. Всички 

плащания по ипотеки ще 

бъдат замразени, както 

и плащания на лихви по 

малки кредити и револви-

ращи кредитни линии. В 

допълнение италианското 

правителство обмисля да 

стопира и изплащането 

на осигурителни вноски 

(удържани от заплати), за 

да противодейства на ико-

номическите последици от 

пандемията.

Германия

на свой ред предоста-

ви неограничена помощ 

за ликвидност на немски-

те фирми, които търпят 

загуби заради COVID-19, 

като например компании 

със засегнати доставки 

или със спряно производ-

ство. Пакетът от мерки, 

предложен от тамошното 

правителство, предвиж-

да масово увеличение на 

кредитите, предоставени 

от Германската банка за 

развитие – KfW, за чиито 

размери няма да има горен 

лимит. Според анализато-

ри  с тези мерки Германия 

отива много по-напред от 

всяка друга европейска 

държава. Понастоящем 

бюджетът на страната 

гарантира на KfW финан-

сов ресурс от 460 млрд. 

евро, но бе оповестено, че 

той може да бъде увеличен 

с 93 млрд. евро, което ще 

осигури на банката повече 

от 550 млрд. евро налични 

средства. 

Правителството пла-

нира също и предоставя-

нето на кредитни гаран-

ции да бъде разширено. 

Финансовата помощ ще 

бъде достъпна както за 

най-малките като такси-

метрови шофьори, само-

наети лица, така и за го-

лемите фирми с десетки 

хиляди работници. Друга 

стратегическа мярка е 

съкращаване на работно-

то време, за да се намалят 

производствените разхо-

ди. Разликата в заплатите 

на служителите ще бъде 

компенсирана частично от 

правителството. Въвежда 

се и социална подкрепа за 

хората с временна зае-

тост. 

Австрия

също е от държавите, 

които предприеха свое-

временни мерки в помощ 

на бизнеса – 4 млрд. евро 

ще бъдат предоставени 

незабавно за справяне с 

последиците от панде-

мията. Отделно община 

Виена и Виенската сто-

панска камара осигуриха 

социален пакет за под-

крепа на малкия и средния 

бизнес в града. „Целта е да 

се помогне бързо и без из-

лишна бюрокрация, за да се 

предотвратят фалити на 

компаниите и уволнения на 

техните служители“, заяви 

кметът на австрийската 

столица Михаел Лудвиг. 

Мерките на местната 

власт предвиждат отпус-

кането на 12 млн. евро га-

ранции за осигуряване на 

ликвидността на малкия и 

средния бизнес във Виена. 

Създава се и спешен фонд 

за едноличните търговци, 

който ще разполага с 20 

млн. евро. От него фирми-

те с под десет служители 

ще могат да получат фи-

нансиране в случай на спад 

на оборота с над 75%, а 

при понижение на оборота 

до 50% могат да кандидат-

стват за съфинансиране 

на наема.

Предвидено е и уве-

личение с 3 млн. евро на 

Виенския фонд за насър-

чаване на заетостта, 

тъй като местните ком-

пании вече се сблъскват 

с проблема за временно 

съкращаване на персонал. 

Виенският фонд за насър-

чаване на заетостта за-

едно с Виенската агенция 

по заетостта предлагат 

различни възможности за 

подкрепа, като например  

включване на работници-

те в курсове за повишава-

не на квалификацията или 

въвеждане на намалено ра-

ботно време за определен 

брой служители.

Франция 

позволи на фирмите да 

обявят форсмажорни усло-

вия, ако поради кризата не 

успеят да изпълнят дого-

вори в публичния сектор, 

като в същото време се 

оказва натиск върху голе-

мите компании да проявят 

подобно отношение към 

подизпълнителите. Френ-

ското правителство също 

така разреши на компа-

ниите да преустановят 

плащанията на някои соци-

ални такси и данъци и ак-

тивира схеми за държавна 

субсидия за краткосрочна 

работа.

Наскоро властите в 

Дания 

обявиха, че ще отпус-

нат около 26 млрд. евро на 

банките за осигуряване на 

ликвидност за фирмите. 

Според финансовия минис-

тър това е много важна 

подкрепа за датската 

работна сила, за да има 

по-малко съкращения на 

служители. Средствата 

ще бъдат осигурени от 

натрупания в последните 

години бюджетен изли-

шък. Правителството ще 

гарантира 70% от стой-

ността на всички нови 

банкови заеми, дадени на 

големи фирми и МСП, при 

които оперативните пе-

чалби спадат с над 50%. 

Разходите на работодате-

лите за болнични и каран-

тина на служители с коро-

навирус ще бъдат изцяло 

възстановени от прави-

телството.  Компаниите 

могат да намалят работ-

ното време, а по-ниските 

доходи на служителите ще 

бъдат компенсирани от 

фонд за обезщетение при 

безработица.

В допълнение прави-

телството на Дания се 

споразумя с бизнеса за 

около 17 млрд. евро данъч-

ни облекчения за фирмите, 

които включват временно 

отлагане на крайния срок 

за плащане на данъци, 

включително ДДС. 

Във 

Великобритания 

малките и средни пред-

приятия ще могат да въз-

становят разходите за 

14 болнични дни – малко 

под 222 евро на служител. 

Правителството обаче 

предупреди, че може да се 

наложи чакане с месеци 

Банките в 

Испания

предлагат краткосроч-

на ликвидност за бизнеса 

и засегнатите сектори, 

като те ще анализират 

необходимостта от спе-

циално финансиране на 

всички свои клиенти. На-

пример банка „Сантан-

дер“ предлага на МСП и 

самонаети работници 

предварително одобрени 

кредити за смекчаване на 

възможното въздействие 

от коронавирус епидеми-

ята.

Правителството в 

САЩ 

реши да удължи срока 

за плащането на данъци 

без неустойки за опреде-

лени лица и предприятия, 

които са пряко засегнати 

от кризата. Властите 

обявиха още, че ще се пре-

достави капитал на засег-

натите малки и средни 

предприятия под формата 

на заеми с ниски лихви, 

като решението влиза в 

сила незабавно. Президен-

тът Доналд Тръмп заяви, 

че ще бъдат инжектира-

ни 1 трилион долара в на-

ционалната икономика за 

справяне с пандемията.

Не закъсня и реакция-

та на 

Япония, 

к ъ дето  правител -

ството реши да въведе 

програма за субсидиране 

на фирми, които ще полу-

чават пари, за да осигуря-

ват заплатите на служи-

телите си, принудени да 

отсъстват от работа. 

От своя страна Нацио-

налната банка на Япония 

обеща да изкупи част от 

държавните облигации и 

да налее допълнителни 

средства при двуседмични 

заеми. Ще бъде създадена 

и програма за безлихве-

ни и обезпечени заеми за 

малки предприятия, вклю-

чително еднолични фирми, 

търпящи загуби от епиде-

мията.

Австралия 

обяви стимулиращи 

мерки в размер на 18 млрд. 

долара в отговор на кри-

зата, фокусирани върху 

бизнеса. Предвижда се до 

21 000 долара да получат 

фирмите, които работят 

със стажанти, чрез суб-

сидии за заплати. Малки-

те и средни предприятия 

ще бъдат подпомогнати с 

между 2000 и 25 000 дола-

ра при нужда.  Австралий-

ският премиер Скот Мо-

рисън заяви, че като цяло 

властите възнамеряват 

да отделят близо 1,56 ми-

лиарда долара за борба с 

коронавируса.
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Евродепутатите приеха законодателство за облекчаване на последствията, 
ЕК ще предложи промени в проекта за МФР

Мирослав Еленков

Опр е дел я т  пан де -

мията от COVID-19 като 

най-голямата криза след 

Втората световна вой-

на. В момента повечето 

европейски икономики са 

изправени пред сериоз-

ни предизвикателства, а 

много малки и средни ком-

пании на територията на 

Съюза вече са на прага на 

фалита. Затова Европей-

ският парламент (ЕП) се 

ангажира да помогне на 

държавите от ЕС да се 

справят с коронавируса и 

със социално-икономиче-

ските негативи от него. 

Организирането и предос-

тавянето на здравни гри-

жи е в изключителните 

правомощия и отговорно-

сти на страните членки, 

но въпреки това ЕС бързо 

се включи с мерки за под-

помагане на държавите да 

ограничат разпростране-

нието на COVID-19, да бъ-

дат осигурени наличности 

на медицинско оборудване 

и подпомогнати изслед-

ванията за изработка на 

ваксина. Като част от 

съвместната реакция на 

ЕС на извънредна пленар-

на сесия евродепутатите 

приеха с почти пълно еди-

нодушие и три спешни за-

конодателни предложения 

на Комисията за облекча-

ване на последствията 

от кризата. Одобрените 

мерки са:

Инвестиционна 

инициатива в отговор на 

коронавируса

„Кризата с коронави-

руса засегна държавите 

от ЕС по внезапен и дра-

матичен начин и ще има 

голямо потенциално въз-

действие върху техните 

общества и икономики. Тя 

възпрепятства растежа в 

страните, тъй като ико-

номическата активност 

рязко намалява. Това по-

ложение може да се влоши 

вследствие на ликвидни 

ограничения, тъй като 

предприятията изпитват 

затруднения да плащат на 

своите доставчици и слу-

жители. В същото време 

са необходими допълни-

телни публични ресурси за 

подпомагане на здравните 

системи и други дейности, 

пряко свързани с епиде-

мичния взрив“, посочват 

от ЕК.

Изпълнителният ор-

ган на ЕС счита, че за 

преодоляването на из-

вънредната ситуация са 

нужни конкретни мерки 

за подкрепа и защита на 

икономиките, предприя-

тията и работниците на 

държавите членки. Напри-

мер значителни по размер 

и своевременни намеси в 

здравните системи, които 

да им позволят да функ-

ционират под значителен 

стрес, стимули за малки-

те и средни предприятия, 

които често имат по-ни-

ски маржове, за да бъдат 

смекчени отрицателните 

последици върху пазарите 

на труда, и подпомагане на 

други уязвими направления 

на техните икономики. 

Според ЕК проблемът 

засяга целия Съюз и из-

исква мобилизиране на 

всички налични ресурси на 

равнището на ЕС и на дър-

жавите членки за преодо-

ляване на безпрецедент-

ните предизвикателства, 

свързани с епидемичния 

взрив на COVID-19. С ог-

лед на това Комисията 

предлага Инвестиционна 

инициатива в отговор на 

коронавируса. Тази мярка е 

насочена към насърчаване 

на инвестициите чрез мо-

билизиране на наличните 

резерви от парични сред-

ства в рамките на Евро-

пейските структурни и 

инвестиционни фондове 

за незабавна борба със 

стагнацията. Вложения-

та ще бъдат значителни 

и бързо ще достигнат над 

37 млрд. евро. За да се по-

стигне това, Комисията 

предложи на ЕП и на Съве-

та да бъде освободена ин-

вестиционна ликвидност 

в размер на около 8 млрд. 

евро.

За осигуряването на 

тези европейски публични 

инвестиции в размер на 

37 млрд. евро Комисията 

предлага да се откаже 

от задължението за тази 

година да изиска възста-

новяване на неизразходва-

ното предварително фи-

нансиране за Европейския 

фонд за регионално разви-

тие (ЕФРР), Европейския 

социален фонд (ЕСФ), Ко-

хезионния фонд и Европей-

ския фонд за морско дело 

и рибарство (ЕФМДР) до 

приключването на програ-

мите.

Това предложение беше 

прието с 683 гласа „за“, 1 

„против“ и 4 „въздържал 

се“.

Разширяване на обхвата на 

фонд „Солидарност” 

В рамките на съвмест-

ни координирани усилия за 

справяне с последиците 

от пандемията важна 

роля може да изиграе фон-

дът „Солидарност“ на ЕС 

(ФСЕС) като проява на съ-

причастност с държавите 

членки. От ЕК са убедени, 

че само с помощта на 

действащия понастоящем 

инструмент е невъзможно 

да се даде адекватен от-

говор на равнището на 

ЕС при тежки извънредни 

ситуации в областта на 

общественото здраве, ка-

квато е предизвиканата 

от COVID-19. Поради това 

се разширява полето на 

действие на ФСЕС, за да 

може да обхване възниква-

нето на тежки извънред-

ни ситуации в областта 

на общественото здраве 

и да се дефинират спе-

цифични операции, които 

отговарят на условията 

за отпускане на помощ.

ФСЕС бе създаден през 

2002 г. с цел подкрепа на 

членките на ЕС и присъ-

единяващите се държави 

при големи бедствия, при-

чинени от природни явле-

ния като наводнения, бури, 

земетресения, вулканични 

изригвания, горски пожари 

или суша. Фондът може 

да бъде мобилизиран по 

искане на засегнатата 

страна, ако мащабите 

на бедствието налагат 

намеса на европейско 

равнище. Той е израз на 

силната сплотеност на 

Съюза и дава възможност 

на държавите членки да 

си оказват взаимопомощ 

чрез предоставянето на 

допълнителни финансови 

ресурси от бюджета на 

ЕС. При сегашния си об-

хват на действие обаче 

ФСЕС може да бъде за-

действан само при природ-

ни бедствия, причиняващи 

физически щети. На стра-

ните, които отговарят на 

условията, той може да 

предостави годишна фи-

нансова помощ от макси-

мум 500 млн. евро.

Целта на направеното 

предложение на ЕК бе да 

се измени Регламент (EО) 

№2012/2002 на Съвета 

от 11 ноември 2002 г. за 

създаване на фонд „Соли-

дарност“ на Европейския 

съюз, за да се разшири не-

говият обхват.

Основните характе-
ристики, както и разлики-
те по същество, са след-
ните: 

– Географският обхват 

остава непроменен - той 

е ограничен до държавите 

членки и страните, воде-

щи преговори за присъеди-

няване към ЕС. 

– Тематичният обхват 

обаче се разширява, за да 

включва тежки кризисни 

ситуации, възникнали в 

резултат на заплахи за 

общественото здраве.

При преразглеждането 

на Регламента за ФСЕС 

през 2014 г. е въведена 

възможност за авансови 

плащания, която е запо-

чнала да се прилага от 

2015 г. Основното съобра-

жение за въвеждането на 

такива плащания е била 

твърде дългата (обикно-

вено до една година) про-

цедура по задействането 

на Фонда и изплащането 

на цялата помощ, както 

и необходимостта от по-

бърза реакция при сери-

озна кризисна ситуация. 

Освен това е преценено, 

че дългите срокове за пре-

доставянето на помощта 

накърняват имиджа на ЕС.

Размерът на авансови-

те плащания е определен 

на 10% от очаквания при-

нос (финансови вноски) на 

ФСЕС, като максималната 

стойност е била 30 млн. 

евро. Оказало се е, че това 

равнище не отговаря на 

нуждите. При по-малките 

по мащаб бедствия, при 

които приносът на ФСЕС 

се равнява на няколко ми-

лиона евро, авансовото 

плащане е от порядъка 

на няколкостотин хиляди 

евро, което на практика 

не е от особена полза. Съ-

ответно при много тежки 

бедствия авансово пла-

щане от максимум 30 млн. 

евро би било крайно недос-

татъчно.

Затова предложението 

на ЕК бе и за увеличаване 

на авансовите плащания 

за отделните бедствия 

от всички категории до 

25% от очаквания принос 

на ФСЕС при максимален 

размер от 100 млн. евро.

Също така Комиси-

ята поиска в годишния 

бюджет общият размер 

на бюджетните кредити 

за авансови плащания за 

ФСЕС да се увеличи от 50 

млн. евро на 100 млн. евро.

Мярката се прие от 

евродепутатите с 671 

гласа „за“, 3 „против“ и 14 

„въздържал се“.

Временно суспендиране на 

правилата на ЕС за летищ-

ните слотове 

е  третото  важно 

предложение на Коми-

сията. Чрез него ще се 

предотврати опериране-

то на празни полети от 

въздушните превозвачи в 

рамките на пандемията. 

Това временно суспенди-

ране означава, че авиоком-

паниите няма да бъдат 

задължени да използват 

слотовете си за излитане 

и кацане, за да ги запазят 

през съответния период 

на следващата година. 

Така нареченото правило 

„използваш или губиш“ ще 

бъде отменено през целия 

летен период, от 29 март 

до 24 октомври 2020 г. 

Мярката бе приета с 

686 гласа „за“ и 2 „въздър-

жал се“.

„Вече знаем със си-

гурност, че епидемията 

на коронавируса ще за-

действа безпрецедентно 

свиване на европейската 

икономика в момент, в 

който тя вече страда от 

малък растеж и прекалено 

ниска инфлация. Не можем 

да си позволим тежката 

здравна криза, която пре-

живяваме, да се развие във 

финансова, икономическа, 

социална и политическа 

криза“, посочи председа-

телят на ЕП Давид Сасо-

ли. Той изтъкна важните 

мерки, които ЕС предпри-

ема, но добави, че е нуж-

но да се приемат и нови 

инструменти. Сасоли се 

застъпи за увеличаване на 

капитала на Европейска-

та инвестиционна банка, 

за да може тя да окаже по-

голяма подкрепа на малкия 

и средния бизнес.

„В момента работим 

върху пълна гъвкавост на 

съществуващите фондо-

ве, например структур-

ните фондове. Това ще 

осигури незабавна подкре-

па на държавите членки“, 

каза председателят на ЕК 

Урсула Фон дер Лайен. „За 

да се осигури възстано-

вяването, Комисията ще 

предложи промени в пред-

ложението за Многого-

дишната финансова рамка, 

които ще позволят на Съ-

юза да се справи с кризата 

от коронавируса. Това ще 

включва пакет от стиму-

ли, който ще гарантира 

поддържането на сближа-

ването в рамките на Съ-

юза чрез солидарност и 

отговорност“, посочи тя.

Снимки ЕП
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Кметът Павел Михайлов: 

Георги Сотиров

Г-н Михайлов, съвсем 

наскоро станахте носи-

тел на приза „Малка общи-

на с принос в развитието 

на бизнеса“. За какво е 

показател това отличие?

Родопи е може би най-

динамично развиващата 

се община в страната. 

Ние от години непрекъс-

нато увеличаваме броя на 

разрешенията за строеж 

и това само по себе си го-

вори достатъчно. Статис-

тиката показва, че ние по 

този показател сме непо-

средствено след столица-

та и Пловдив. За миналата 

2019 г. сме издали 653 визи, 

което, ако го смятаме на 

глава от населението, ди-

ректно ни поставя дори и 

по-напред. Наистина ос-

новно става дума за стро-

ителство на едно- и двуфа-

милни жилища, но пък някои 

от нашите села са на път 

да нараснат двойно. Само 

от началото на 2020 г. 

до средата на март 118 

обекта могат да бъдат 

започнати. Разбира се, към 

този показател трябва да 

приобщим и инвестициите, 

които бизнесът прави в на-

шата община, които също 

са значителни.

Имате 21 села, като 

някои от тях са познати 

далеч извън общината и 

областта. Например Кру-

мово с международното 

летище, Марково, из-

вестно като пловдивския 

Бевърли Хилс, Цалапица – 

най-многолюдното село 

и с единствените Френ-

ско-български разсадници 

за овошки, рози и тополи, 

Белащица - с действащия 

девически манастир „Св. 

Георги Победоносец“.

Всичко това е вярно. 

Ние сме голяма по терито-

рия община, която е съста-

вена само от села, а Вие 

пропуснахте, че при нас се 

намира и първият и един-

ствен интермодален тер-

минал в село Златитрап. 

С построяването му 

се намали и ограничи вли-

янието на вредните еми-

сии върху околната среда. 

Той е съфинансиран от 

Европейския фонд за реги-

онално развитие чрез ОП 

„Транспорт” и е разположен 

на площ от 71 450 кв. м в 

района на жп гара Тодор 

Каблешков като част от 

възел Пловдив. Изграден е 

на трасето на жп магис-

трала Калотина – София 

– Пловдив – Димитров-

град – Свиленград, част 

от европейския коридор, 

свързващ нашя континент 

и Азия.

Ние също както съсе-

дите от община Марица 

създадохме и развиваме 

индустриални и логистич-

ни зони. Твърдя, че Родопи е 

най-подходящата за живее-

не територия на Пловдив-

ска област, включително 

и за много от жителите 

на областния център. И 

това става в доста от 

населените места – Мар-

ково, Белащица, Първенец, 

Брестник. На три км от по-

следното село е манасти-

рът „Св. Козма и Дамян“, 

известен с лечебния си из-

вор и древно оброчище, съ-

ществуващо най-вероятно 

от тракийски времена.

С други думи – хората 

се ориентират страте-

гически, строят си хубави 

къщи, живеят в прекрасна-

та обстановка на Родоп-

ската яка на чист въздух, 

тишина и спокойствие, 

отглеждат децата си в 

нашите детски заведения 

и училища.

Да разкажете за Ваша-

та програма за управле-

ние, с която спечелихте 

изборите?

Амбициран съм да пре-

върна нашата община в 

една от най-добрите за 

живеене в България. Пла-

нирам да изградим индус-

триални зони, които да са 

привлекателни за бизнеса с 

развитата ни транспорт-

на инфраструктура. По 

този начин ще осигурим 

работни места на хората 

на територията на общи-

ната, а и на жителите на 

Пловдив.

Една от икономически-

те територии, която сега 

се развива и е изцяло в 

община Родопи, е южната 

част на Пловдивското око-

ловръстно шосе, другата е 

в землището на Белащица 

и Брестник. Международ-

ното летище в Крумово, 

както споменахте, е към 

нас, където също има сво-

бодни терени за логис-

тични и производствени 

дейности. А самото лети-

ще има всички шансове да 

стане най-големият карго-

терминал на България.

Възможности за раз-

витие има и в района на 

село Цалапица до автома-

гистрала „Тракия“. Всичко 

това като визия за разви-

тие е залегнало в стра-

тегията, с която нашият 

екип има намерението и 

възможностите да упра-

влява този прекрасен кът 

на България. С други думи 

– селата в Родопската яка 

да се превърнат в уютни 

места за живеене, а тези 

в равнината да предоста-

вят терени за индустри-

ални и логистични паркове, 

без това в никакъв случай 

да ги лишава от възмож-

ността да строят нови 

домове, да развиват малки 

бизнеси, да отварят обек-

ти от туристическата 

инфраструктура.

Стана ясно, че има-

те знакови села, в кои-

то строителството на 

едно- и двуфамилни къщи 

или индустриални парко-

ве се развива изпревар-

ващо. Но там още е необ-

ходима инфраструктура 

в нейните най-различни 

проявления.

Въпросът Ви попада 

Павел Михайлов е роден през 1973 г. Завършил е „Право” 

в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

Почти 19 години работи като адвокат по граждански, 

търговски и застрахователни дела. Преди 10 години 

поема обществен ангажимент за различни дейности 

извън адвокатурата и на последните избори се 

кандидатира за кмет, които печели на втория тур.

Снимки авторът и Община Марица
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сред големите проблеми на 

общината. Ако говорим за 

подземната инфраструк-

тура, със съжаление тряб-

ва да кажа, че нямаме нито 

едно село със завършена 

канализационна система. 

Единствената програма 

за някакво подпомагане е 

Предприятието за упра-

вление на дейностите по 

опазване на околната сре-

да (ПУДООС). 

Разбира се, с разкопа-

ването за канализацията 

трябва да се подменят и 

водопроводите, защото и 

те са още от „сътворе-

нието на света“ – с етер-

нитовите тръби, които 

са постоянно в аварийна 

„готовност“. А иначе хора-

та решават проблемите 

си със септични ями, но в 

равнината при едни обилни 

валежи те се препълват и 

да не си стопанин на та-

къв дом в някои дни. Иначе 

имаме проекти за решава-

не на канализационните и 

водопроводните проблеми 

във всяко от селата, но 

всичко опира до финанси-

рането. През последните 

осем години не е работено 

в тази насока.

В северните склонове 

на Родопите проблеми 

с питейната вода не би 

трябвало да имате. И все 

пак?

Ооо, проблеми има. 

Например с мангана във 

водата на с. Брестови-

ца. От това село впрочем 

тръгва спортната карие-

ра на Ваня Гешева в кану-

каяка – първия български 

олимпиец с три медала от 

една олимпиада.

От разговорите ми с 

ВиК специалистите стана 

ясно, че е необходимо пре-

чиствателно съоръжение, 

което да може да улавя 

мангана. За целта обаче 

трябва да се мине през об-

ществена поръчка и това 

може да забави строител-

ството с месеци. В об-

щинския бюджет за 2020 г. 

предвиждаме при ремонти 

на улиците преди това да 

се подмени подземната ин-

фраструктура.

В какво състояние са 

улиците в селата?

Голям проблем имаме 

с пътищата между на-

селените места. Те са в 

ужасяващо състояние. А и 

вътре в селата мрежата е 

разбита, на много места, 

където някога е имало ас-

фалтово покритие, вече го 

няма. Имаме и такива, къ-

дето никога не е полагана 

подобна настилка. Затова 

декларирам, че през целия 

ми мандат реконструкци-

ята на пътната инфра-

структура ще бъде осно-

вен приоритет.

Добре, как изглежда 

едно средностатисти-

ческо село в община Ро-

допи?

Ами, центърът е при-

личен, една-две от глав-

ните улици - относително 

добре, страничните изця-

ло в дупки.

Но пък имате хубави и 

поддържани основни учи-

лища. Да коментирате 

тяхната достатъчност. 

Детските градини. Гри-

жата за младите хора.

Преди девет години об-

щинската администрация 

спечели към 6 000 000 лв. 

по една програма, с кои-

то бяха реновирани почти 

всички училища. В стра-

тегията за работа през 

мандата предвиждаме ос-

новен ремонт и на детски-

те градини, за което от-

деляме пари от общинския 

бюджет. За пример ще дам 

предстоящото рехабили-

тиране на сградата в с. Ус-

тина. Ще припомня, че рим-

ският път, минаващ близо 

до това село, е третият 

трансконтинентален път, 

който бил окончателно из-

граден при император Тра-

ян (98 - 117).

Извършваме строи-

телно-монтажни дейнос-

ти на детските заведения 

в Ягодово и Марково. Ще 

бъдат обследвани отоп-

лителните инсталации 

навсякъде, където се из-

ползва газьол или дърва 

и въглища за горенето. 

Това вече по много причи-

ни не може да се толери-

ра. Искаме да построим 

чисто нова градина в село 

Браниполе, за която сме 

изготвили идеен проект, 

като количествено-стой-

ностната сметка е за 

около 4 600 000 лв. Имахме 

две срещи с министъра на 

образованието и наука-

та Красимир Вълчев и се 

надяваме от програмите 

на МОН да получим финан-

сиране. Само ще кажа, че 

това е отколешна мечта 

на жителите на това го-

лямо село, които се горде-

ят с намерената оброчна 

плочка на тракийски кон-

ник в местността Св. 

св. Константин и Елена. 

Според братята Шкорпил 

– основоположници на бъл-

гарската археологическа 

наука, тя датира от 76-а 

година преди новата ера. 

Позволете ми да обърна 

внимание и на един много 

сериозен строителен про-

блем, който трябва да на-

мери адекватно решение в 

най-близко време – мостът 

в с. Първенец. Припомням, 

че конструкцията му е вре-

менна и бе изградена през 

2014 г., след като предиш-

ният рухна при наводнение. 

Пътят свързва Първенец с 

Брестовица и ежедневно 

се използва от стотици 

граждани. Преди няколко 

месеца хората сигнализи-

раха, че съоръжението е 

останало на арматура, а 

преминаването по него е 

опасно. 

Какви средства са Ви 

нужни, за да спасите по-

ложението?

Прогнозната  сума 

за изграждането на нов 

мост е 2 млн. лв., но към 

момента заделянето им 

е невъзможно, а действия 

по проектирането на по-

стоянно съоръжение не са 

предприети от предходно-

то управление. В бюджета 

за 2020 г. сме предвидили 

100 000 лв. за целта. Разчи-

таме обаче на подкрепа от 

държавата. Иначе не виж-

дам друго решение, освен 

да сложим знак, че пътят 

е затворен. А това ще оз-

начава част от местно-

то население да остане 

изолирано. На практика за 

хората, които живеят на 

отсрещния бряг на реката, 

ще се окаже невъзможно да 

се придвижват до центъра 

на селото. 

Компрометираното 

съоръжение е понтонен 

мост на армията и зая-

веният експлоатационен 

срок е до края на 2020 г. 

Имах среща с министъра 

на вътрешните работи 

като председател на Меж-

дуведомствената коми-

сия за възстановяване и 

подпомагане към МС и се 

надявам правителството 

да направи необходимото, 

за да построи новия мост. 

По сегашния постоянно 

и ежедневно преминават 

тежки камиони със строи-

телни отпадъци, които се 

депонират на сметището 

в Първенец, и това допъл-

нително влошава състоя-

нието му. 

Старите римски пъ-

тища, светилищата, ис-

торическите забележи-

телности и всичко онова, 

с което общината се гор-

дее, дава ли възможност 

на хората да печелят от 

него? 

Добре  формулиран 

въпрос. Нашите хора на-

истина се стремят да 

печелят от различни ту-

ристически услуги. Стро-

ят къщи за гости,  но 

според мен това не е дос-

татъчно. Общината ни се 

намира на т.нар. Път на 

Дионисий, а виненият ту-

ризъм е една от най-бър-

зо развиващите се форми 

на специализиран такъв и 

бележи значителен ръст в 

националния туристиче-

ски продукт през послед-

ните години. Неслучайно 

българските производи-

тели предлагат своята 

продукция все по-успешно 

на международния пазар. 

Голяма част от тях от-

криха дегустационни зали 

и възможности гостите 

им да се насладят на пре-

възходните качества, вкус 

и аромат на българските 

червени и бели вина. Всич-

ко това, съчетано с бога-

тата култура и прекрасна 

природа, създава неповто-

рими преживявания. 

Столица на лозята 

и виното е нашето село 

Брестовица. Там почти 

всички жители се занима-

ват със земеделие и всеки 

един стопанин прави вино. 

Красивата природа, чис-

тите води и природни да-

дености са предпоставка 

за създаването на вилна 

зона Бряновщица, намира-

ща се на 12 км от селото 

и на 930 м надморска ви-

сочина. Районът предлага 

богато растително разно-

образие от бор, ела, габър, 

леска, дъб и др. Днес там 

има около 250 новопостро-

ени вили и през нея цело-

годишно преминават около 

5000 почиващи и туристи. 

Така впрочем е и в другите 

села на община Родопи.

Как върви усвояване-

то на европейски сред-

ства?

Разчитаме на проекти 

по Програмата за разви-

тие на селските райони, 

по Оперативна програ-

ма „Околна среда“ и по 

ОП „Региони в растеж“. 

Собствените средства 

приоритетно ще насочим 

към улиците в селата, 

за което сме предвидили 

600 000 лв, към нуждите 

на училищата, детските 

градини и спортните съ-

оръжения. Всичко това, 

наред с поетапното рено-

виране на ВиК системата, 

трябва да доведе до един 

по-приятен делник за хора-

та, съизмерим и с време-

то, в което живеем. 

Основното училище в с. Цалапица

Реновираното училище в с. Устина

Кметството в с. Марково

Привечер на международното летище Крумово
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Подготвени за асфал-

тиране са голям брой ули-

ци в силистренските села 

Айдемир и Калипетрово и 

над 20 на територията 

на града. Това е устано-

вил ресорният зам.-кмет 

на Силистра инж. Тихомир 

Борачев при проверка на 

обектите. За ремонтите, 

които ще обхванат насе-

лените места от цялата 

община, ще се разходват 

2 млн. лв., отпуснати от 

Министерския съвет в 

края на 2019 г.

Инж. Борачев е извър-

шил обход на всички насе-

лени места в общината, за 

да се определи работата 

по изкърпването на най-

компрометираните улици и 

пътни участъци след зим-

ния сезон. Асфалтирането 

се извършва по договор от 

„Пътперфект-Т“ ЕАД.

Местната власт има одобрение от ЕС за реализация на 9 обекта от градската инфраструктура

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Общинският съвет в 

Бургас е одобрил решение 

за поемане на дългосрочен 

дълг за съфинансиране на 

спечелени големи евро-

пейски проекти, чиято 

стойност е десетки ми-

лиони левове, съобщават 

от пресцентъра на кмета 

Димитър Николов. 

Планираният макси-

мален размер на заема е 

до 14 784 885 лв. и няма 

да се обезпечи с недви-

жимо имущество на об-

щината, а с настоящи и 

бъдещи приходи. Срокът 

за погасяване ще бъде 

до 12 години, а възможни-

те източници на парите 

са „Фонд за органите на 

местното самоуправление 

в България – ФЛАГ“ ЕАД и 

ДЗЗД „Фонд за устойчиви 

градове“ (ФУГ), създаден 

с цел изпълнение на „Фонд 

за градско развитие“, фи-

нансиран със средства 

от Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 

2020“. 

По закон се изисква 

провеждането на общест-

вено обсъждане, което се 

e състояло на 27 март при 

спазване на строги мерки 

за безопасност в услови-

ята на епидемиологична 

обстановка, уточняват 

от местната админи-

страция. 

Проектите, които ще 

бъдат съфинансирани, са 

9 на брой. С одобрение 

на европейските фондо-

ве местната власт ще 

може да реализира жела-

нието си за изграждане на 

специализиран пристани-

щен обект за обслужване 

на риболовни дейности 

-място за временно укри-

тие на риболовни кораби 

в кв. „Крайморие“. Ще се 

осъществят и мерки за 

енергийна ефективност в 

сграда на общината на ул. 

„Александровска“ 26, ще се 

реализира и идеята за из-

граждане на социални жи-

лища - студентски блок в 

жк „Меден рудник“.

Администрацията на 

Димитър Николов е успя-

ла да убеди европейските 

институции и в необходи-

мостта от модернизация 

на системата за улично 

осветление на 22 зони, 

включващи главните път-

ни артерии на Бургас, 

както и за изграждане 

на Интегриран модел за 

управление на градската 

мобилност.

Другите проекти са: 

„Създаване на Младеж-

ки международен център 

Бургас“; „Подобряване ка-

чеството на атмосферния 

въздух в община Бургас 

чрез модернизация на об-

ществения транспорт“; 

„Реконструкция, ремонт и 

обновяване, внедряване на 

мерки за енергийна ефек-

тивност в Културен дом 

на Лукойл Нефтохим“; „Ре-

конструкция и преустрой-

ство на съществуваща 

сграда в културно-обра-

зователен център (музей) 

за съвременно изкуство и 

библиотека“; „Реконструк-

ция на ул. „Цариградска“ 

- част от проект „Обно-

вяване на градска жизнена 

среда в ЦГЧ, жк „Възраж-

дане” и жк „Меден рудник 

- етап II“.

Европейската  инвес -

тиционна банка е отпусна-

ла заем от 109 млн. евро за 

строителството на газова-

та връзка между Гърция и Бъл-

гария. Строителството от 

двете страни на границата 

продължава успешно въпреки 

извънредната ситуация. На 

пристанището в Александру-

полис е пристигнала първата 

партида от тръбите, които 

са необходими за трасето на 

гръцка територия. Те се про-

извеждат в тамошния завод 

„Коринт Пайпуъркс“.

Природен газ ще се пренася меж-

ду двете страни чрез свързване на 

националната газопреносна мрежа 

на „Булгартрансгаз“ ЕАД в близост 

до Стара Загора с тази на „ДЕСФА“ 

С. А. – Гърция, в района на град Ко-

мотини. Проектът се реализира от 

смесено инвестиционно дружество 

„Ай Си Джи Би“ АД с акционери 

„Български енергиен холдинг“ 

ЕАД (50%) и гръцкото инвести-

ционно дружество IGI Poseidon 

(50%). Акционери с равни дялове 

в IGI Poseidon са гръцката DEPA 

и италианската Edison.

Газовата връзка на българ-

ска територия е с дължина 

140 км. Предвиденият първо-

начален капацитет на интер-

конектора е 3 млрд. куб. м/го-

дишно, а максималният - до 5,5 

млрд. куб. м/годишно на следващ 

етап. Интерконекторът Гърция 

– България е от първостепенно 

значение за диверсификация на из-

точниците на природен газ както 

за страната ни, така и за региона 

на Централна и Югоизточна Европа.

Община Шабла под-

писа договор за безвъз-

мездна финансова помощ 

по Стратегия за Водено 

от общностите местно 

развитие на Местна ини-

циативна рибарска група 

Шабла – Каварна – Балчик 

по Програмата за морско 

дело и рибарство (ПМДР). 

Проектът „Изграждане на 

Морски клуб в рибарско 

селище Кария, община Ша-

бла“ е на обща стойност 

315 837 лв. без ДДС. Сро-

кът на изпълнение е до 18 

месеца, ако не се забави 

във връзка с извънредни-

те мерки.

Предвижда се да бъде 

изградена и оборудвана 

двуетажна сграда, в която 

да се провеждат обучения, 

срещи, информационни съ-

бития и други мероприя-

тия, пряко свързани с мор-

ските спортове, целящи 

привличане на млади хора 

към рибарството. Инвес-

тицията е насочена и към 

рибарите – за подобряване 

условията за бранша, как-

то и за популяризиране и 

съхранение на морското 

дело и рибарство, специ-

фично за региона.
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Рестартираха търга за 
11 500 000 лв. за пробива 
„Модър – Царевец“

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Отворен за движение 

е най-новият булевард в 

Пловдив –„Северен“, пох-

валиха се от общината. 

Пътната артерия е широ-

ка 34,50 м - с по три ленти 

по 3,50 м в посока, средна 

разделителна ивица 2 м и 

тротоари с велоалея. Тра-

сето, свързващо моста 

на Адата директно с ул. 

„Брезовско шосе“, е част 

от вътрешния ринг на 

Пловдив, който има за цел 

да облекчи трафика в цен-

тралната част на града. 

Стойността на обекта е 

10 млн. лв. без ДДС. Той е 

един от финансирате от 

заема на общината от Ев-

ропейската банка за въз-

становяване и развитие, 

възлизащ на 30 млн. евро.

Бул. „Северен“, който 

е с дължина близо 1,5 км, 

трябва да бъде напълно за-

По новия булевард „Северен“ остават само довършителни 

работи

Прави тел с твото 

обяви за публична об-

щинска собственост 

част от републикански 

път III-107 Рилски мана-

стир - Кирилова поляна. 

Трасето е с дължина 7 км 

и е на територията на 

община Рила. Промяна-

та се извършва по пред-

ложение на местната 

власт. Пътният участък 

е единствената транс-

портна връзка до архи-

тектурни, исторически 

и художествени компле-

кси от национално зна-

чение.

„По този начин общи-

на Рила ще има по-голяма 

самостоятелност в ре-

шенията за подобряване 

достъпа на населението, 

работещите в туристи-

ческите обекти лица, 

както и на посетите-

лите, тъй като админи-

страцията ще може да 

кандидатства по програ-

ми на Европейския съюз 

за осигуряване на сред-

ства за възстановяване 

на технико-експлоата-

ционното състояние на 

пътния участък“, съоб-

щават от пресцентъра 

на Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството.

Излети са основите 

на многофункционалната 

спортна зала в Несебър 

и предстои издигане на 

металната конструкция. 

Съоръжението на градския 

стадион ще е едноетаж-

но, като само залата въ-

тре в него ще е с размери 

34х46 м, подходяща за бас-

кетбол, волейбол, хандбал, 

тенис, тренировки по ху-

дожествена гимнастика, 

футбол на малки врати. 

Проектът предвижда 

възможност за обособя-

ване на 2 игрални полета 

чрез специална разде-

лителна завеса. Новият 

обект ще бъде снабден с 

качествени съоръжения, 

които ще са подвижни. За-

лата ще бъде оборудвана 

с мобилни трибуни с 200 

седалки с автоматично 

задвижване. Те ще се при-

бират при провеждане на 

тренировъчна дейност.

В Тервел подготвят 

началото на проект по 

„Красива България“. Той е 

за разширяване на физи-

отерапията в Медицин-

ския център. Общината 

е обявила тръжна проце-

дура за строителните 

дейности. 

Предвижда се седем 

помещения от сградата 

да бъдат преустроени в 

два кабинета за процеду-

ри на пациентите, кухня 

за парафин и луга, събле-

калня, зона за изчакване и 

почивка, складове, офис за 

персонала и други. Ще се 

подменя дограма и ще се 

изградят преградни сте-

ни, топлоизолация. Освен 

това ще се направят 

нови облицовки, както и 

ще се ремонтира част от 

електрическата и ВиК ин-

сталация и други.

Общината може да за-

дели до 67 300 лв. за преу-

стройството. Офертите 

на кандидатите ще бъ-

дат отворени на 7 април.

вършен през април. Стро-

ителите от „Щрабаг“ АД 

изпълняват дребни довър-

шителни работи на някои 

места по тротоарните 

настилки, които са с чер-

вен асфалт. Междувремен-

но в община Пловдив са 

започнали отчуждителни 

процедури за изпълнение-

то на втори етап на съ-

щия булевард, който ще е 

от ул. „Брезовско шосе“ до 

ул. „Карловско шосе“. 

Администрацията обя-

ви и рестарт на проекта 

„Модър – Царевец“. Стар-

тираната обществена 

поръчка за проектиране и 

строителство е на стой-

ност 11 500 000 лв. с ДДС.

„ Ко му н и к а ц и о н н о -

транспортният възел ще 

гарантира бърза връзка 

между районите „Южен“ 

и „Западен“ и ще разтова-

ри трафика в центъра на 

града. Реализирането му 

е свързано с предстоящо-

то изграждане на проби-

ва под Централна гара. В 

проекта е предвидено още 

разширение на двете ули-

ци – „Царевец“ и „Модър“, 

в участъка до ул. Кома-

тевско шосе“, се посочва 

в прессъобщение на общи-

ната.

Припомняме, че в пър-

вите седмици на манда-

та си кметът на Пловдив 

Здравко Димитров спря 

предишната поръчка с 

мотива, че в бюджета за 

миналата година нямаше 

осигурено финансиране.

В Тервел се прави под-

готовка за предстоящи-

те строителни работи 

в най-голямото училище 

в общината - СУ „Йор-

дан Йовков“, както и в ОУ 

„Христо Ботев“ в с. Зърне-

во, съобщават от кмет-

ската управа. Предвижда 

се да бъдат ремонтирани 

покривните конструкции 

на двете сгради. Община-

та вече обяви обществени 

поръчки за изготвянето на 

технически проекти.

Покривът на четири-

етажната сграда на СУ 

„Йордан Йовков“ е претър-

пял множество малки СМР, 

защото при всеки по-силен 

вятър плоскостите му се 

отделят от дървената 

конструкция. Повечето от 

отводнителните тръби 

са паднали и дъждовните 

води се стичат по фаса-

дата на зданието, пояс-

няват от общината. Об-

щата площ на покривните 

скатове, които трябва да 

бъдат обновени, достига 

1625 квадратни метра. 

За ремонта на СУ „Йордан 

Йовков“ местната адми-

нистрация е планирала 

65 000 лв.

Дървената конструк-

ция на покрива на трие-

тажната училищна сграда 

в с. Зърнево е прогнила, а 

покритието от ламарина 

е корозирало, като е на-

рушено и отводняването, 

посочват от общината. 

Прогнозната цена за ин-

женеринга за ОУ „Христо 

Ботев“ е 51 666 лв. 

Офертите на кандида-

тите за двете обществе-

ни поръчки ще бъдат отво-

рени публично на 7 април.



18 СОФИЯÑòðîèòåë петък, 3 април 2020

Елица Илчева

Над 70 души се присъединиха 

към онлайн представянето на 

обявения от Столичната об-

щина (СО) конкурс за концепция 

за развитие и управление на за-

немарените северно и източно 

крило на Централната минерал-

на баня. Срещата се проведе 

виртуално заради извънредното 

положение, в което е страната.

Условията за състезанието 

на идеи са разработени от об-

щинското предприятие „Софпро-

ект“, а целта е да се търси ре-

шение за това как да се използва 

рушащата се част от сградата, 

която е паметник на културата. 

Според директора на „Софпро-

ект“ Любо Георгиев, който е и 

ръководител на инициативата 

„Визия за София“, щом досега СО 

не си е отговорила на въпроса за 

функцията на сградата, то зна-

чи в момента няма добър план. 

„Целта на отворената покана 

е заинтересованите страни 

да предложат визии, финансова 

обосновка и идея за управление, 

а в зависимост от избраните 

варианти ще се направи и гра-

фик за изпълнение. Всяка идея, 

ако е добре обоснована, може да 

оформи мнението и решението 

на общината за това какво да 

се случи с Централна минерална 

баня“, каза той.

Припомняме, че възстановя-

ването на емблематичната за 

София сграда започва още през 

1996 г. и с различни източници 

на финансиране продължава и до 

днес. 

Западното крило беше 

превърнато в Музей за 

историята на София, 

който се радва на изключи-

телно голям интерес, а източ-

ното откъм ул. „Екзарх Йосиф“ 

и северното към ул. „Сердика“, 

в което попадат и двата са-

лона с голям и малък басейн, 

се рушат, като междувремен-

но се ползват за хранилище на 

музея, макар да не отговарят 

на необходимите изисквания за 

съхранение. След неколкократ-

ни неуспешни опити на Сто-

личната община да отдаде на 

концесия тези части зам.-кме-

тът на София по направление 

„Култура, образование, спорт и 

младежки дейности” доц. д-р То-

дор Чобанов предложи обектът 

да стане музей. Сред аргумен-

тите на доц. Чобанов беше и 

този, че значително е намалял 

дебитът на топлата вода и 

сградата трудно ще функцио-

нира като минерална баня или 

СПА център. Беше изготвен и 

идеен проект, но неформални 

сдружения на граждани настоя-

ха частите да запазят функция-

та на баня и столичани и гости 

на София да се възползват от 

природното богатство. 

Сега в подготвеното от 

„Софпроект“ задание се иска от 

бъдещите участници в конкурса 

да предложат как да се използва 

водата и да се направи разпре-

деление на помещенията в зане-

марените крила. 

Иска се и бизнес план за развитие-

то и устойчивостта на проекта.

Предстои в следващите две 

седмици заданието за конкурса 

да бъде подложено на обсъжда-

не. След това евентуално ще 

бъде преработено и обявено на 

23 април. Първият му етап ще 

включва резюме на идеите и биз-

нес плановете за развитието на 

Централната минерална баня. Те 

ще бъдат разгледани и оценени 

от 7-членно жури, което ще по-

кани трите най-добри екипа да 

изготвят и цялостна визия.

Победителите от първото 

класиране ще бъдат обявени на 

22 юни. Всеки от екипите ще 

получи по 10 000 лева, за да дора-

звие идеите си, както и договор 

със Столичната община, която 

ще откупи плановете. В цялост 

концепциите трябва да бъдат 

представени на 5 октомври. СО 

ще може да избере една от тях, 

за да я реализира, или пък да под-

бере най-добрите предложения 

от всяка от трите разработки, 

както и да покани хора от раз-

личните екипи, за да участват 

в реализирането на проекта. 

Вероятно 

средства за осъществяването 

му ще се търсят впоследствие.

Задължително условие ще 

бъде идеите за развитието на 

тази част от сградата да бъ-

дат съобразени със статута 

й на недвижима културна цен-

ност от национално значение. 

Мненията на включилите се в 

представянето на проекта се 

въртяха около това, че предло-

женията за източното и север-

ното крило на зданието трябва 

да бъдат за баня. Според главния 

архитект на столицата Здрав-

ко Здравков е необходимо в зада-

нието на отворената покана да 

бъдат заложени възможности за 

повече гледни точки не само за 

бъдещата функция на разглеж-

даната част от обекта, но и на 

околното пространство на ба-

нята. „След като журито избе-

ре трите най-добри концепции, 

Столичната община ще търси 

начин за реализация, но с рабо-

тещ бизнес модел и аргументи-

рани предложения за ползване-

то на минералната вода“, каза 

арх. Здравков. 

Росица Георгиева

Столичната община обя-

ви търг за 12 млн. лв. за ново 

строителство, ремонт, ре-

конструкция, рехабилитация и 

възстановяване на обекти от 

социалната инфраструктура, 

сградния фонд, техническата и 

пътна инфраструктура в район 

„Триадица“. Поръчката е разде-

лена на 2 обособени позиции – 

едната за 8 млн. лв., другата за 

4 млн. лв. 

Техническата последова-

телност и организация на из-

пълнението ще носи 60 т. на 

участниците, а предложената 

цена - 40 т. Оферти могат да се 

подават до 4 май, а спечелилите 

ще имат 48 месеца за осъщест-

вяване на дейностите.

До 5 октомври трябва да има завършена визия за рушащите се източно и северно 
крило на паметника на културата
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В настоящия брой ще 

се спрем на две изключения, 

които касаят поведението 

на възложителя, което може 

да възпрепятства изпълне-

нието на договора от стра-

на на изпълнителя.  

Важно! За разлика от 

други изключения, предста-

вяни досега в рубриката „На-

шият консултант“, това са 

изключения, които са нару-

шения, те могат да доведат 

до санкции, принудителни 

административни мерки, на-

казания или престъпления по 

Наказателния кодекс (НК). 

Двете изключения, които 

ще разгледаме, идват ди-

ректно от правната рамка 

на страната и затова ще ги 

анализираме през призмата 

на правото, защото по прин-

цип застраховането е мате-

матика, облечена в правни 

норми, т.нар. Общи условия.

Нека да погледнем всяко 

едно изключение поотделно:

1. Неизпълнението на 

договорните отношения 

от страна на изпълнителя 

е възникнало вследствие 

на изпълнение на наказа-

ния, имуществени санкции 

или принудителни админи-

стративни мерки, наложе-

ни на възложителя с влязъл 

в сила акт на компетентен 

държавен орган за извър-

шени нарушения или прес-

тъпления.

Определянето на адми-

нистративното наказание 

се свързва с избиране на 

посоченото в правната нор-

ма наказание, предвидено за 

даден вид административни 

нарушения за всеки конкре-

тен случай. Необходимо е 

още наказателната мярка 

да се съобрази с конкретно-

то неправомерно деяние на 

всеки нарушител, т.е. адми-

нистративното наказание 

следва да се индивидуали-

зира. 

При определяне на адми-
нистративното наказание:

а/ не се допуска замяна 

на една санкция с друга – по-

лека по вид, ако се приеме, че 

административното нару-

шение е с по-малка общест-

вена опасност и не може да 

се квалифицира като мало-

важно;

 б/ не се допуска слизане 

под определения минимум, 

когато предвидената санк-

ция търпи степенуване, гло-

ба или лишаване от право 

да се упражнява определена 

професия или дейност.

При определяне на нака-

занието се вземат предвид 

тежестта на нарушението, 

подбудите за неговото из-

вършване и другите смекча-

ващи и отегчаващи вината 

обстоятелства, както и 

имотното състояние на на-

рушителя. Смекчаващите 

обстоятелства обуславят 

налагането на по-леко нака-

зание, а отегчаващите – на 

по-тежко наказание.

Определянето на адми-

нистративното наказание 

става върху основата на 

вярна квалификация на из-

вършеното администра-

тивно нарушение и държа-

не сметка за законовите 

разпоредби относно всички 

възможни административ-

ни наказания и начините за 

тяхното реализиране за все-

ки отделен случай.

Важно! Каква е ролята 

на принудителни админи-

стративни мерки (ПАМ)?

Относно естеството 

на принудителните мерки 

господстващо е мнение-

то, че те се различават 

съществено от принуда-

та, изразена като админи-

стративно наказание, че 

те не са административни 

наказания. Принудителните 

административни мерки са 

действия на администраци-

ята по прилагане на диспо-

зицията на съответната 

правна норма, докато адми-

нистративните наказания 

– по прилагане на нейната 

санкция. 

За разлика от админи-

стративните наказания, 

които могат да се налагат 

само ако е извършено адми-

нистративно нарушение, 

то принудителните адми-

нистративни мерки могат 

да се прилагат не само при 

извършени закононарушения, 

но и при непосредствена 

опасност от такива законо-

нарушения, в това число и за 

предотвратяване вредните 

последици от юридически 

събития. 

ПАМ е вид администра-

тивна принуда. Другата 

административна принуда 

е административното на-

казание. 

При административно-

то наказание трябва да има 

виновно извършено адми-

нистративно нарушение и 

тъкмо като реакция на дър-

жавата за това противо-

правно поведение се налага 

административната санк-

ция. При ПАМ правното осно-

вание е от друго естество 

– това наистина е правно-

то нарушение, но прилага-

нето им е само във връзка 

с правното нарушение. Дори 

когато нарушението е нали-

це, ПАМ се предприемат не 

заради извършеното нару-

шение, а заради евентуални 

щети от него с оглед да бъ-

дат те възстановени.

Освен изброените ад-

министративното право 

познава и други администра-

тивни наказания, които не 

са изброени в Закона за ад-

министративните наруше-

ния и наказания (ЗАНН), но 

са предвидени в редица спе-

циални нормативни актове, 

като Закона за движението 

по пътищата, Закона за ус-

тройство на територията 

(ЗУТ), Закона за МВР и др.

В специални закони са 

предвидени и други размери 

на глоби и други наказания.

Пример: ЗУТ - отнемане 

правото на строеж; по За-

кона за защита на конкурен-

цията - до 300 000 лв. глоба, 

по Закона за защита на по-

требителите - до 50 000 лв. 

глоба и др.

Второто изключение, 

което касае НК, е:

2. Възложителят или 

лице, което го управлява 

или представлява, или не-

гов служител е извършил 

действие или бездействие, 

което съставлява престъ-

пление по Наказателния 

кодекс.

Нека да разгледаме някои 

видове престъпления, които 

са предвидени в НК и които 

могат да касаят възложи-

теля:

• престъпления против 
републиката – измяна, пре-
дателство и шпионство, 
диверсия и вредителство, 
тероризъм;

• престъпления против 

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.

собствеността – кражба, 
грабеж, присвояване, изма-
ма, изнудване, вещно укри-
вателство, унищожаване и 
повреждане на собственост, 
злоупотреба на доверие;

• престъпления против 
паричната и кредитната 
система – фалшификация на 
пари, ценни книжа и докумен-
ти;

• престъпления по служ-
ба – подкуп, нарушение на 
служебните задължения, 
превишаване на служебните 
пълномощия, злоупотреба с 
власт, злоупотреба със слу-
жебно положение;

• компютърни престъ-
пления – хакерство;

• общоопасни престъ-
пления – взривяване, палеж, 
злоумишлено наводнение;

• престъпления против 
народното здраве и околна-
та среда – отровителство, 
заразителство, увреждане 
на околната среда.

Престъплението е на-

рушение на правилата на 

закона, то е действие, нака-

зуемо от закона и което дър-

жавата санкционира (чрез 

механизми като правните 

системи), като преследва и 

осъжда неговия извършител. 

Това е деяние, което 

е несправедливо и затова 

санкционирано чрез правни 

механизми от обществото. 

В правен смисъл престъпле-

нието е действие (или без-

действие), което нарушава 

наказателен закон и подлежи 

на наказателно преследване. 

Според теорията на на-

казателното право престъ-
плението е онова общест-
вено опасно деяние, което е 
извършено виновно и е било 
обявено за наказуемо от 
закона към момента на из-
вършването му. 

Престъплението като 

деяние

Деянието представлява 

съзнателен и волеви човеш-

ки акт, проявен външно чрез 

действие, бездействие или 

съвкупности от действия и 

бездействия, осъществено 

в определено време, място и 

обстановка, с което се цели 

приспособяване на същест-

вуващата действителност 

към нечии потребности. 

Деянието цели да се 

предизвикат определени 

промени в така възприе-

тата действителност, за 

да се приспособи тя към 

потребностите на извър-

шителя или към нечии други 

потребности – затова то 

е целенасочен акт. Външно 

деянието се проявява чрез 

действие или бездействие 

(форми на деянието), осъ-

ществени при определено 

време, място и обстановка.

Обществената опас-

ност на престъплението е 

негов обективен, неюриди-

чески и определящ признак. 

То е деяние, което се нами-

ра в разрез с определени 

обществени интереси от 

особено важно значение. 

Поради това законодате-

лят е счел за необходимо 

да даде засилена защита 

на тези интереси, като 

предвиди реализация на 

наказателна отговорност 

спрямо лицата, които са 

ги засегнали отрицателно. 

Обществената опасност 

се изразява чрез застра-

шаване или увреждане на 

определени обществени 

отношения. 

Противоправността е 

обективен юридически при-

знак на престъплението. То 

се изразява в противоречие 

между деянието и устано-

вена правна забрана за из-

вършването му. Наказател-

ната противоправност се 

установява чрез предвиде-

ните в особената част на 

НК престъпни състави. 

Наказуемостта също е 

обективен юридически при-

знак на престъплението. 

Тя се изразява в това, че за 

извършване на забраненото 

деяние в НК е предвидено 

налагане на определено на-

казание. 

Вината е субективен 

елемент на престъпление-

то. Тя представлява пси-

хическото отношение на 

дееца към собственото му 

деяние, обществено опас-

ните последици, които то 

причинява, изразява се чрез 

конкретното деяние, полу-

чава отрицателна оценка 

от обществото и се изра-

зява във формата на умисъл 

или непредпазливост. 

Важно! Всички тези 

елементи са заложени от 

застрахователя като съв-

купност за изключение по 

бонд гаранциите, които ка-

саят поведението на въз-

ложителя, което може да 

създаде предпоставка за 

неизпълнение на проект от 

изпълнителя.

Заключение

Разгледаните две из-

ключения са важни, защо-

то касаят възложителя, а 

практиката показва, че ви-

наги може да се стигне до 

казус, в който да има някое 

от посочените изключе-

ния, които да попречат на 

изпълнителя да реализира 

проекта качествено и в 

срок.

Трябва да се има пред-

вид, че изключенията са 

доста на брой при всеки 

застраховател и затова 

ще им обръщаме периодич-

но внимание в следващите 

статии в рубриката „На-

шият консултант“ наред 

с другите важни теми от 

семейството на бонд га-

ранциите.

П.П. Ако имате нужда от 
оферта, казус или проблем с 
гаранциите, пишете ни на 
stroitel.bonds@ttins.eu или се 
обадете на 0882 400 071, за 
да го обсъдим с препоръка и 
становище.

Снимка Румен Добрев



20 Ñòðîèòåë НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ петък, 3 април 2020

Проф. д-р инж. Петър Павлов, ръководител на „УАСГ - Национален 
център по сеизмично инженерство“:

Георги Сотиров

Проф. Павлов, през 

ноември 2019 г. съседна 

Албания се разлюля сери-

озно. Твърди се, че това 

е най-силното земетре-

сение, засегнало тази 

страна за последните 

40 г., и най-смъртонос-

ното за последните 99 г. 

там. Какви са поуките за 

строителите?

Фактите, които съ-

общавате във въпроса 

си, са абсолютно верни. 

Непосредствено след 

бедствието по молба на 

МВнР и със съдействие-

то на регионалното ми-

нистерство (МРРБ) екс-

пертна група от УАСГ бе 

командирована в Албания 

за подпомагане работата 

по оценка състоянието на 

сградния фонд в столица-

та Тирана. В екипа, ръково-

ден от проф. д-р инж. Бого-

мил Петров – директор на 

Центъра за научни изслед-

вания и проектиране към 

университета, участваха 

хабилитирани преподава-

тели с компетенции в об-

ластта на сеизмичното 

инженерство и хора от 

специализираните лабо-

ратории в университета. 

Екипът бе разпределен в 

5 работни групи за оцен-

ка на различни по харак-

тер жилищни постройки 

– общо 120. Работата се 

контролираше от Коорди-

национно звено за прео-

доляване на последстви-

ята от земетресението. 

Изследвани бяха сгради с 

безскелетни и скелетни 

конструкции, сред които 

и такива с необрамчени 

зидани стени, скелетни с 

пълнеж, стари с гредоред, 

едропанелни, модерни със 

стоманобетонов скелет 

и др. 

Можем ли да направим 

някаква съпоставка със 

софийски сгради?

Да, например зиданите 

конструкции, които бяха 

предмет на огледи в Тира-

на, имат прилики с тези в 

София от периода преди 

Втората световна война. 

Проблемът с премахване-

то на стени по първите 

етажи, регистриран там, 

е актуален и сега в стра-

ната ни. 

За много от посете-

ните обекти в Албания 

може да се даде определе-

нието „законни строежи с 

незаконни достроявания“. 

Наличието на множество 

надграждания, овладява-

не на площи от тераси 

е много типично там и е 

настъпило в периода след 

90-те години. Подобни „по-

добрения“ , макар и в дос-

та по-малък процент, се 

наблюдават и в България, 

особено активни по също-

то време, и те поставят 

под риск всички живущи в 

дадената кооперация.

Доста голям процент 

от жилищните блокове в 

Тирана, както и в София 

са едропанелни. Мнение-

то на експертните групи, 

изследвали състоянието 

им след земетресението 

от 26 ноември, е, че при 

тях се наблюдава добро 

конструктивно реагиране. 

В рамките на Вашето 

участие сте посетили 

и най-засегнатия град 

Дуръс. Каква е причина-

та за големия брой раз-

рушения там?

Бурното развитие в 

строителство на хоте-

ли, което е характерно 

за района, в комбинация с 

недостатъчен контрол и 

„спестяване“ на средства 

за адекватно на геолож-

ките условия фундиране 

са основните фактори, 

довели до пълно разру-

шение на няколко здания. 

Надделяването на функ-

ционалните нужди, без да 

се вземат задължителни-

те конструктивни мерки, 

води до малка коравина 

на първите етажи. Тук 

да не забравим и неотче-

теното взаимодействие 

между стоманобетонови-

те скелети и пълнежната 

зидария. Множеството 

повреди в ограждащите 

стени на този тип сгради 

се дължат на използване 

на двупластови кухи тела 

с големи размери и с липса 

на обрамчване.

Голяма част от про-

блемите, свързани със 

сеизмичната осигуре-

ност на сгради и ин-

фраструктура, са били 

разисквани на организи-

раната в София кръгла 

маса на тема „Развитие 

на националната полити-

ка за намаляване на сеиз-

мичния риск чрез изграж-

дане на научноприложна 

инфраструктура по се-

измично инженерство“. 

Разкажете за събитие-

то.

Там беше представе-

но вече десетилетното 

развитие на сеизмичното 

инженерство в България с 

неговите традиции и на-

трупан опит в областта 

на образованието, прак-

тическите приложения 

и научното творчество. 

Споделени бяха някои ос-

новни проблеми в тази 

област при сградите и 

съоръженията, обектите 

на техническата и кри-

тична инфраструктура и 

опазването на културното 

наследство на страната. 

На основата на завършен 

през лятото на 2019 г. из-

следователски проект се 

посочиха характерни осо-

бености на индустриално 

изградените жилищни ком-

плекси у нас и свързаните 

с тях опасности за насе-

лението при евентуален 

силен трус. 

Дискутирани бяха въз-

можните решения за на-

маляване на риска и бяха 

маркирани стъпки за раз-

витие на инженерството 

в тази насока. Една от це-

лите бе да се обоснове и 

дискутира необходимост-

та и целесъобразност-

та от построяването и 

оборудването на модерен 

Експериментален лабора-

торен център по сеизмич-

но инженерство, който да 

стане и инкубатор на ка-

дри, знание, технологии и 

нормативна основа. 

Твърдите, че лабо-

раторният комплекс ще 

бъде уникален за Бълга-

рия, като в него ще се 

провеждат експеримен-

тални изследвания на 

конструкции на сгради 

и съоръжения, както и 

на технологично оборуд-

ване при статични и ди-

намични натоварвания и 

въздействия. 

Точно така. Чрез на-

учноприложна дейност 

институциите и  обще-

ството ще могат да кон-

тролират и постоянно да 

се развива сеизмичната 

осигуреност на значими-

те нови и съществуващи 

строежи в страната. Длъ-

жен съм да кажа, че един-

ствено България от стра-

ните в Балканския регион 

няма такъв център. В тази 

връзка ние предложихме да 

бъде сформирана работна 

група, която да обедини 

професионалния ресурс, 

като изготви необходими-

те документи за старти-

ране на дейности по раз-

витие на националната 

политика за превенция и 

изграждане на комплекса и 

да ги внесе в оторизирани-

те институции.

Имаше ли интерес 

към проведената кръгла 

маса?

Разбира се. Основно 

към изказванията на ос-

новните презентатори 

– доц. д-р инж. Цветан Ге-

оргиев и проф. д-р инж. Ди-

митър Кисляков от „УАСГ 

- Национален център по 

сеизмично инженерство“.

Първият защити те-

зата, че новите сгради 

трябва да отговарят на 

съвременните изисквания, 

които са дефинирани в 

нормите за проектиране, и 

че старите здания трябва 

да се усилват адекватно. 

Професор Кисляков пък 

направи кратка ретрос-

пекция на развитието на 

сеизмичното инженерство 

у нас. Специално внимание 

той отдели на индустри-

ално изградените жилищ-

ни комплекси.

Вие на 5 и 6 март тази 

година отново посети-

хте Албания, като бяхте 

включен в делегацията, 

съпровождаща президен-

та Румен Радев. Какво 

видяхте сега?

Смея да твърдя, че Ал-

бания стъпка по стъпка, 

месец след месец започ-

ва да се справя с послед-

ствията от природното 

бедствие. Успоредно с 

това експертите от „УАСГ 

– Национален център по 

сеизмично инженерство“ 

считат, че сеизмичната 

осигуреност се нуждае 

от трайна политика, ос-

новаваща се на системен 

научноприложен подход.

В тази връзка универ-

ситетът ни предложи по-

мощ на заинтересованите 

институции в Албания в 

три направления – обра-

зователно, научноизсле-

дователско и експертно. 

Предложението бе връче-

но лично на президента 

на република Албания г-н 

Илир Мета.

Как във времето виж-

дате построяването на 

комплекса, който каза-

хте е изключително ва-

жен?

Разбира се, с оглед 

ситуацията в момента в 

България и Европа това 

е извън дневния ред. Но в 

скоро време, след преодо-

ляване на санитарната 

криза и рецесия държа-

вите в Съюза трябва да 

преразгледат своите на-

учни приоритети, особено 

тези, свързани с бедствия 

и аварии. За България, коя-

то е разположена в особе-

но опасен район, това би 

следвало да бъде основен 

приоритет. Това бе спо-

делено и пред Съвета за 

намаляване на риска от 

бедствия към МС в края на 

януари, ще информираме и 

българския еврокомисар 

Мария Габриел.

Национална кръгла маса по сеизмично инженерство – София Тех Парк, 28 ноември 2019 г.

Екипът български инженери получава задачи преди поредния труден ден – Албания, 6 декември 

2019 г.
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Нетните въглеродни емисии на зданието ще са на практика нулеви 
Елица Илчева

Иновативни  стро-

ителни методи ще бъ-

дат приложени  в  из -

граждането на изцяло 

дървена пететажна сгра-

да в Бостън, проектирана 

от стартъп компанията   

Generate Architecture and 

Technologies, която е съз-

дадена от възпитаници 

на Масачузетския техно-

логичен институт и Хар-

вардския университет. 

Зданието ще бъде толко-

ва енергийно ефективно, 

че нетните му въглеродни 

емисии ще бъдат практи-

чески нулеви. 

То ще се сглобява на 

място основно от пред-

варително произведени 

фабрични единици от дър-

вени компоненти с голе-

ми размери. Елементи от 

този тип потенциално 

могат да се използват за 

изграждането на струк-

тури, високи до 18 етажа, 

твърдят проектантите.

Въпреки че това не е 

първата по рода си ма-

сивна дървена постройка, 

тази в Бостън ще бъде 

сред най-големите жи-

лищни структури в САЩ, 

направени от дървесина. 

Generate Architecture 

and Technologies моделира 

девет различни прототи-

па на подобна масивна дър-

вена сграда, както и една 

стоманена и една бетон-

на версия в същия мащаб 

и спецификация. Анализът 

показва, че материалите, 

необходими за построява-

нето на тази от стомана, 

генерират най-голямото 

количество парникови га-

зове. Бетонната е с 8% 

по-ниски емисии, а една от 

осемте версии на масивна 

дървена сграда генерира 

53% по-малко парникови 

газове.

Най-често срещаният 

контрааргумент срещу 

строеж от дърво е стра-

хът от пожар. Тестовете 

обаче показват, че ма-

сивните дървени сгради, 

вместо да изгорят, запаз-

ват своята структурна 

здравина по-дълго от съ-

поставимите стоманени 

конструкции. Това е така, 

защото големите дървени 

елементи, често с дебе-

лина 30 cм или повече, са 

направени чрез залепване 

на отделни пластове дър-

вен материал с нормални 

размери. Дървесината се 

овъглява отвън и този нов 

външен слой защитава 

сърцевината за по-дълъг 

период от време. Стома-

нените пък могат внезап-

но да се срутят, когато 

температурата на огъня 

се приближи до точката 

на топене на стоманата.

Тъй като дебелите 

дървени компоненти са 

много добри естествени 

топлоизолатори, необхо-

димостта да се използват 

допълнителни системи за 

отопление и охлаждане 

е значително намалена 

в сравнение с конвен-

ционалните структури. 

Сградата е проектирана 

с фотоволтаични панели 

на покрива, което ще по-

могне за компенсиране на 

консумацията на енергия. 

Дървото осигурява и мно-

го добра акустична изола-

ция за обитателите.

Варшавското архитектурно студио 

FAAB Architektura проектира „Вертикален 

оазис“ – екологично прогресивна сграда, 

която е прототип за устойчив пасивен 

небостъргач, подходящ за гъсто насе-

лени градове. Производство на елек-

тричество от слънцето, намаляване на 

консумацията на енергия, геометрия на 

фасадата, създаваща сянка там, където 

е необходимо, са сред основните харак-

теристики. Главната цел обаче е да се 

промени средата в непосредствена бли-

зост до зданието, като същевременно се 

ангажират обитателите в процеса на 

контролиране, управление и подобряване 

на локалния климат. 

„Вертикален оазис“ всъщност е идея 

за нов тип градска зона, в която техноло-

гиите и биотехнологиите ще неутрали-

зират негативното въздействие на хора-

та върху околната среда. Геометричната 

форма помага за постигане на екологич-

ните цели. Проектът е замислен като 

сграда със смесена употреба, включваща 

хотелска и жилищна част, офис помеще-

ния и търговски обекти.

Всеки от компонентите от външния 

слой има критична роля. Белите непро-

зрачни елементи на фасадата са актив-

ни фотоволтаични панели. Остъклената 

част използва тех-

нологията ClearView 

Power –  невидимо 

покритие на стъкла-

та, което превръща 

ултравиолетовите 

и инфрачервените 

лъчи в електричест-

во и в същото вре-

ме осигурява добра 

прозрачност за впе-

чатляващи гледки. 

Наземни термопомпи 

превръщат зданието 

в локален център за 

подаване на топлин-

на енергия към съсед-

ните сгради.

Вертикалната зелена градина, разпо-

ложена в специално проектирани ниши по 

цялата височина на кулата, е комбинация 

от внимателно подбрани растения и ми-

кроорганизми. Интегрирана в затворена 

циркулационна климатична система, тя 

пречиства въздуха вътре от въглеродни 

и азотни окиси, прахови и твърди части-

ци. Естественият процес на транспира-

ция помага за овлажняване и охлаждане 

на въздуха. Съставът и подредбата на 

избраните растения спомага за намаля-

ване на шумовото замърсяване поради 

поглъщащите и отклоняващите им зву-

ковите вълни свойства. 

Зеленият слой е жизненоважен еле-

мент от управлението на дъждовните 

води както във „Вертикален оазис“, така 

и в непосредствена близост. Той е дом на 

различни форми на живот. Като подобри-

тел на биоразнообразието дори помага 

за опазването на застрашени видове. 

Зелената градина е проектирана да вза-

имодейства с мобилно приложение, което 

показва състоянието на всяко растение 

в матрицата. Обитателите ще могат 

да следят системата в реално време и 

наред с други неща, да проверяват колко 

СO
2
 произвеждат самите те. Тя, поддър-

жана от изкуствен 

интелект и машинно 

обучение, ще бъде в 

състояние да се по-

добрява.

Фасадата на ку-

лата е проектирана 

да издържа на сурови 

метеорологични ус-

ловия. Зеленият слой 

намалява потреб-

ността от охлажда-

не до 66% (изчислено 

за района на Персий-

ския залив) и топли-

на до 30% (изчислено 

за Швеция).

Проектирана от DSP 

Design,  корпоративна-

та офис сграда на I-Flex 

Solutions в Бенгалуру, Ин-

дия, е класически пример 

за пълното съобразяване с 

желанието на клиента да 

създаде култова сграда. 

Разположена на площ от 

18 600 кв. м, структурата 

плавно прелива в околния 

пейзаж, отразявайки хо-

листичния подход на архи-

тектите. Разделянето на 

зданието на два съставни 

модула, „Развитие“ и „Кор-

поративен“, комуникиращи 

чрез обща зона за вход и 

рецепция, е умишлен опит 

да се осигури свързаност 

и в същото време да се 

спазва необходимата дис-

танция между тях.

Прозрачните стъклени 

фасади поддържат хармо-

нията с външния свят и 

осигуряват продължение 

на интериорните прос-

транства в пейзажа навън. 

Водното тяло, обгражда-

що двете структури, е 

свързващият елемент с 

природата. Намиращото 

се в близост до кампуса 

естествено езеро заедно 

с обкръжаващото водно 

тяло засилва концепция-

та за прозрачност и оси-

гурява корелация между 

естествената среда и 

изкуствените форми.

Иранската архите-

ктурна компания Studio 

Eiraji представи предложе-

нието си за изграждането 

на нова фасада за стара 

сграда в центъра на Техе-

ран. Тя ще функционира 

като търговски център, 

наречен „Диба“. Реновира-

нето на цялата външна 

структура е вдъхновено от 

традиционните постройки 

от ерата на династиите 

Каджар и Пахлави.

Архитектите ще при-

ложат иновативен метод 

на опаковане с модерни 

пластове като колани 

около нея, с характерни 

ислямски мотиви и форми, 

срещани в стари тухлени 

градежи. Студиото ще из-

ползва орнаменти с извити 

модерни форми, които оф-

ормят стените. Сградата 

ще има градина и кафене с 

балкон на покрива.

 „Мястото е изпълнено 

с традиционни здания от 

ерата на Каджар и Пахла-

ви. Затова целта на проек-

та е да съчетае традиция 

и модерност в новата фа-

сада“, споделят от Studio 

Eiraji.
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Work of acceptance committees 
will not be terminated

"Stroitel" Newspaper celebrates 
11 years of publication

Eng. Penko Stoyanov, Chairman 
of the RO of BCC – Varna:  

Arch. Ivan Nestorov, Head of DNCC:

In the present state of 

Eng. Stoyanov, what is the 

impact of the current state of 

emergency on the builders in 

the region?

The companies from Varna 

Province continue working in the 

state of emergency. This is very 

important and they must keep 

operating. To earn salaries and 

to guarantee revenues for the state budget, in our opin-

ion, has a more key role than the redistribution of avail-

able money from the treasury. We, the builders, do re-

alise our high responsibility to the society and continue 

working on all the sites, that have not been closed by the 

contracting authorities, but unfortunately, there are quite 

many closed ones. The restrictive regulation related to 

travelling cause us additional difficulties. Also, it is a 

burden for the executive staff, which has to spend in the 

traffic jam between 1 and 2 hours, without getting paid 

for this time, and this is a kind of sacrifice they make. I 

could proudly state, that all our colleagues with absolute 

calmness accept the difficulties and had never, even 

for a single moment, have been expressing discontent 

about that. I had communication with the leadership of 

the Varna Municipality and I expressed my explicit posi-

tion, that construction works should not stop.  

Which are the areas of activity of the RO of BCC, 

where you see  opportunities for cooperation with 

„Stroitel“ Newspaper? 

We are having a wonderful collaboration with the 

edition of BCC at present too. By using „Stroitel“ News-

paper, we are successfully shedding light on both our 

problems and our achievements The Regional Office, 

thanks to this  excellent cooperation, has established a 

very good communication both with the municipal and 

the regional authorities of Varna. 

On 3rd April „Stroitel“ Newspaper – the edition of 

the Bulgarian Construction Chamber (BCC) marks 

11 years since its establishment. In 2020 the media 

celebrates its birthday in a work atmosphere and with 

limited number of staff in accordance with the pre-

scribed protective measures to prevent the spread of 

coronavirus disease. Traditionally, 3rd April is not only 

a holiday for the team, but also it is a time to make 

an outcome assessment of what has been achieved, 

and to draw plans for its future development. It is a 

matter of fact, that media will face many challenges 

in the period of the state of emergency, and after 

that, but it is going have new opportunities as well. 

Despite the difficulties, the edition remains devoted 

to the aspirations to presenting up-to-date and accu-

rate information and to uphold the ethical journalism 

principles. The team will continue pursuing its priority 

№ 1 – to be of use mainly to the representatives of 

the construction sector, but also to the institutions 

and the society. 

For 11 years already now the newspaper has 

been the Voice of Bulgarian Builder. „Stroitel“ is a 

recognizable brand, which is associated with the 

quality and the fairness in media, receives numerous 

awards  and is a wanted partner. „Stroitel“ Newspa-

per has become known also as an excellent event 

organizer. 

Over the past time the team has been developing 

not only the print edition, but also the internet site 

www.vestnikstroitel.bg. At certain periods of time the 

website is being updated according to the neces-

sities of the readers and nowadays it is one of the 

most modern in Bulgaria, supporting mobile applica-

tions specially developed for „Stroitel“ Newspaper.

On its birthday, „Stroitel“ Newspaper expresses 
its cordial gratitude for support to the MB of BCC 
and to its Chairman, to the honorary chairpersons, 
to the Executive Director, to the regional offices of 
BCC and their Chairmen, to the Control Council and 
to its Chairman, to the Commission for the CRPB and 
to its Chairman, to the partners and advertisers! We 
express also our appreciation for the multiyear fruitful 
cooperation with the institutions and local authorities.

Mr. Nikolov, what is the 

situation in construction sec-

tor in the present day? How 

does the state of emergency 

affect the industry?

Construction sector is one 

of the hardest hits, regardless 

of the fact that formal restric-

tion of works is not imposed. It 

is affected because it involves 

work of many people, who 

in general case, do not work 

where they live. This results 

in considerable movement, which, as well 

known, is a serious problem. Deliveries 

are in second place. Situation with sup-

plies is very complicated. If we exclude 

the common goods, which are being pro-

duced in Bulgaria, deliveries of everything 

that involves equipment, machinery, finish-

ing materials, tiles, etc., is very difficult. 

All this results in difficulties in work, and 

respectively – to raising the cost of ac-

tivities. This, undoubtedly, 

will have impact on the re-

sults. On one hand – on the 

cost price of construction 

product, and on the other 

hand – on the companies. 

According to a very rough 

and inexact calculation, the 

losses of the sector are at 

least BGN 150 – 180 Mil-

lion. 

What would you like 

to tell to the builders from the pages of 

„Stroitel“ Newspaper?

The most important thing I would like 

to say is, that we should not lose our self-

control. We should not get into a panic. We 

should work, as our rescue is our own job. 

Bulgarian economy has an essential spe-

cific compared to many other countries 

across the world. Our salvation, the res-

cue from this situation, goes through work.

Eng. Kachamakov, the Euro-

pean construction sector came 

out with a common position 

about measures in respond to 

the crisis. You are a Vice Presi-

dent of FIEC, which is the lead-

ing side in this initiative. What 

is the main idea?

The main idea is that it is a 

must to find the way how to con-

tinue construction. Of course, 

this involves to observe all the 

regulations. Several discussions 

have been held at the Board of FIEC, that were 

run online through video conferencing, and fi-

nally, despite of differing opinions, unanimously 

by all federations was supported the position, 

which I, from the very beginning, have been de-

fending as a Vice President and a representative 

of BCC, namely – to prevent any suspension of 

construction. 

Our colleagues from France, Spain and It-

aly, who at the moment are really suffering the 

most, have initially expressed position 

of limiting and temporary suspending 

of activity, but I have been advocat-

ing the explicit position of BCC that 

suspension would have a harmful 

influence and would lead to extraor-

dinary serious economic problems 

for the sector not only in Bulgaria, 

but for the economic of all countries, 

notwithstanding how powerful they 

are. The German federation, as well 

as some other federations, with rep-

resentatives at the FIEC Board, have 

supported BCC’s position. I think that our argu-

ments have been convincing enough and in the 

present situation all member states have ma-

tured and realized what will happen after the 

crisis is over, and thus now all are united that 

construction and investments must continue. I 

consider the decision adopted as pragmatic one 

and with a vision for the future, and of course, 

as a recognition of the authority of the Bulgar-

ian Chamber.

Arch. Nestorov, what 

is the impact of the state 

of emergency on the ac-

tivities related to accept-

ance of the construction 

works?

I would like here, from 

the pages of edition of 

the BCC, to make an an-

nouncement to our col-

leagues and to all super-

visory companies within the sector. 

I have talked to Minister Avramova 

and we both think that the work of 

acceptance committees should not 

stop, as this would impact a large 

part of our economy. Our will is not 

to stop working, but to contribute for 

state economy. There are some sites, 

which are state or municipal, like for 

instance gas pipelines and water-

conduits. They are to be put into ex-

ploitation soon, and this is the reason 

for all colleagues from the Regional 

DNCC to reach agreement that the 

acceptance related activities should 

be continued. The Head of the Re-

gional DNCC has to consider and 

decide how to organize the activities 

of the acceptance committees. One 

option is to do it, avoiding gathering at 

one place – the Order to be handed 

over to all members of the committee 

in charge, and in a specified (one- or 

two-day) period of time, each one of 

them to inspect the construction site, 

and after that to take to the Regional 

DNCC his written statement and to 

sign Act 16. This is the most contact-

less possible option, which we agreed 

with Minister Avramova, 

as we are obliged to take 

into consideration the Or-

ders issued by Minister 

Ananiev, together with 

the stipulated by the Na-

tional Operations Center 

instructions – more than 

2 persons not to gather at 

the same place at same 

time. Our opinion is that 

is the most optimal alternative for the 

work of any acceptance committee.

The important message to con-

structors is that the Acceptance 

Committees will not stop working, 

is this right?

Yes, that is right, and the other 

thing is that DNCC also keeps work-

ing, as has been doing until now – 

with some small exceptions – that the 

acceptance committees will not gath-

er together at one place, but will have 

to inspect the site – each participant, 

listed in the order, one at a time – in 

accordance to the order, endorsed by 

the Chair of the committee, and sub-

sequently – to submit to the Chair of 

the Committee his written statement, 

within a period of one or two day pe-

riod. In case the statement of all the 

participants are positive, the Act 16 

is to be signed at situ. Signing itself, 

could happen but not at same time 

for all, but within a specified period 

of time, and the permission for use 

will be issued.

BCC: Construction should not stop
The Chamber intends to hold a series of meetings with the institutions

„Const ruc t i on  works 

should not stop. We repeat 

this and will continue to do 

so. At the same time the 

public procurement proce-

dures should not be ceased. 

Procurement process must 

continue – new ones are to 

be launched and contrac-

tors to be selected. Another 

not less important thing, but 

even a kind of a priority is, 

the state to undertake steps 

and by using the paying 

agencies and the municipali-

ties to disburse the amounts 

due for already executed 

and accepted work“. This 

was stated by the Execu-

tive Director of the Bulgar-

ian Construction Chamber 

– Valentin Nikolov in an in-

terview for „Stroitel“ News-

paper. He has emphasized 

that BCC had circulated to 

the construction companies 

specific instruction for work 

in the conditions of the state 

of emergency, as well as that 

the BCC’s leadership keeps 

permanent communication 

with the members and with 

the chairmen of the regional 

offices.

„We receive many sig-

nals, and even some discrep-

ant ones – about actions or 

lack of actions of administra-

tion of the different authori-

ties and agencies, which in 

their attempt to take some 

measures, lead to restric-

tions for executing construc-

tion works“, said Nikolov. He 

has announced that BCC 

envisages to hold a series of 

meetings with the institutions 

– with the Public Procure-

ment Agency, with Sofia Mu-

nicipality, with the Ministry of 

Regional Development and 

Public Works, with the Vice 

Premier Tomislav Donchev, 

with the  National Associa-

tion of Municipalities in the 

Republic of Bulgaria.

Valentin Nikolov, Executive Director of BCC: Eng. Lyubomir Kachamakov, FIEC Vice President:

Rescuing from this situation 
goes through work

FIEC explicit position is that should be found 
a way the construction works to continue

Превод Радостина Иванова
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ КСБ – АНАЛИЗИ 

Инж. Любомир Качамаков, 
вицепрезидент на FIEC и 

председател на ОП на КСБ – 

София

Инж. Тони Петров, 
председател на ОП на 

КСБ – Враца

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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„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 

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

Регионалният исторически му-

зей – София, предлага срещи с въл-

нуващата хилядолетна история на 

града чрез възможностите на диги-

талните технологии, съобщават от 

институцията. „Лишени от прекия 

досег с музейната съкровищница, 

можем да се насладим на творческия 

талант на нашите предци и да се 

върнем в отдавна отминалите вре-

мена и по друг начин благодарение 

на съвременните информационни 

технологии“, посочват от музея.

З а  цел т а  н а  о ф и ц и а л н и я 

сайт на  РИМ –  Софи я ,  www .

sofiahistorymuseum.bg има две нови 

рубрики – „5 минути София“ и „Исто-

рии от София“. От тях могат да се 

научат интересни факти за ембле-

матични сгради, събития и лично-

сти, свързани със столицата.

На официалната Facebook стра-

ница на Регионалния исторически 

музей – София, www.facebook.com/

regionalhistorymuseumsofia може да се 

следи онлайн поредицата „Софийски 

пъзел“, в която са преплетени мес-

та с данни, случки, ретро снимки от 

фонда на РИМ, както и емблематич-

ни експонати.

„Регионалният исторически му-

зей призовава „Останете вкъщи!“ 

Можете да споделите интересните 

истории, за да могат любопитни фа-

кти да достигнат до повече хора“, 

апелират от институцията.

Агенция „Пътна 

инфраструктура” 

(АПИ) подкрепя ини-

циативата за пови-

шаване на пътната 

безопасност и се 

включва в популяри-

зирането на твор-

бите на младите 

таланти от Нацио-

налния конкурс за 

плакат „Пази семей-

ството си на пътя”. 

До  1  юни  -  Меж-

дународния ден на 

детето, на интер-

нет страницата на 

Агенцията www.api.

bg в специално съз-

даден банер ще може да 

се разгледат отличените 

през 2019 г. проекти.

Конкурсът е организи-

ран от Държавната аген-

ция за закрила на детето 

в партньорство с Дър-

жавната агенция „Безо-

пасност на движението 

по пътищата” и в него са 

участвали деца, младежи 

и студенти. Той е част 

от Националната кам-

пания, в която 2019 г. бе 

определена за година на 

активна работа по опаз-

ване живота и здравето 

на участниците в движе-

нието под мотото „Пази 

семейството си на пътя“. 

Целта е чрез изкуството 

децата и младежите да 

изразят своето послание 

за повече внимание и то-

лерантност на пътя, за-

щото всеки човек е важен 

и всеки е част от живо-

та на някой друг. Затова 

и обществото трябва да 

е единно в усилията за 

повишаване на пътната 

безопасност.

Председател на жури-

то на конкурса е худож-

никът Иван Яхнаджиев, 

а отличените творби са 

„Пешеходната пътека не 

е щит”, „Пазете децата, 

те са бъдещето на Бъл-

гария”, „Колелото на съд-

бата е в твоите ръце! 

Шофирай с разум!”, „Спри, 

изчакай, нека всеки стиг-

не!” и др.

„Създадохме официална Viber 

група за COVID-19 на София. В нея 

ежедневно ще споделяме важна ин-

формация, новини за обстановка-

та в града и текущи мерки, които 

засягат жителите му“, съобща-

ват от Столичната община (СО). 

Всеки може да се включи в групата 

през https://vb.me/COVID-19_Sofia и 

да покани и свои приятели.

Официалната Viber общност 

за COVID-19 на София е открита 

с безвъзмездното съдействие на 

столичния екип на Rakuten Viber 

и от звеното по „Дигитализация, 

иновации и икономическо разви-

тие“ в СО.

Информацията, която ще по-

лучават потребителите на Viber 

групата, е:

- Съвети как да предпазваме 

себе си и околните от заразяване;

- Новини относно мерките, 

предприети за борба с COVID-19;

- Информация за нови правила, 

засягащи жителите на София.

„От началото на извънредното 

положение много софийски техно-

логични компании активно предла-

гат идеи в помощ на гражданите 

и на управлението на града в кри-

зисната ситуация“, посочват още 

Столичната община.

Две нови рубрики в сайта на РИМ показват интересни факти, събития и личности

Икономически отчет 
на строителния 
сектор за 2019 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:


