
Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД:

Инж. Иван Моллов, член на УС и на ИБ на КСБ:

Владимир Кехайов, председател 
на ОП на КСБ – Смолян:

Достъпността е необходима 
и е важно да се изгради

Трябва да преодолеем 
препятствията и да 
ограничим щетите, 
нямаме алтернатива

Фирмите подкрепят 
становището на 
ръководството на КСБ 
работата по обществените 
поръчки да продължи

ИНТЕРВЮ

КСБ

ОП НА КСБ

 стр. 6-7

 стр. 8-9

 стр. 10

Брой 16, година XII, 17 април 2020

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

www.leo-bg.com

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Христос 
воскресе!
Екипът на вестник 
„Строител“ 
пожелава Светъл 
Великден на своите 
читатели, партньори 
и рекламодатели! 
Благодарим Ви за 
подкрепата. Бъдете 
здрави и благословени!
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След като постигна 
по-висок от очаквания 
ръст на Брутния вътре-
шен продукт (БВП) през 
2019 г., българската ико-
номика в синхрон с оста-
налите страни от ЕС ще 
изпадне в рецесия през 
2020 г. в резултат от 

пандемията от COVID-19 и 
нейното отражение върху 
износа и вътрешната ак-
тивност. Очаква се спа-
дът на БВП да достигне 
3,7% през 2020 г. според 
пролетната икономическа 
прогноза на Световната 
банка (СБ) за регион Евро-

па и Централна Азия. 
В допълнение на ана-

лизите за региона в ре-
довния доклад на СБ се 
настоява за решителни 
политически мерки, кои-
то дават приоритет на 
инвестициите в здравни 
системи и осигуряват 

Страницата подготви
Мирослав Еленков

Европейската комисия одобри 
схема за публични гаранции в размер 
на 500 млн. лв. (приблизително 255 
млн. евро) в подкрепа на малките и 
средните предприятия (МСП) в кон-
текста на избухналата пандемия от 
коронавирус и съгласно Временната 
рамка за държавната помощ, приета 
от ЕК. 

С това действие на Комисията 

капиталът на Българската банка за 
развитие се увеличава чрез държав-
но финансиране с 500 млн. лв. ББР 
ще осигурява публични гаранции за 
инвестиционни заеми и кредити за 
оборотен капитал за микро-, малки-
те и средните предприятия.

Схемата има за цел да ограни-
чи риска, свързан с отпускането на 
заеми на МПС, които са най-силно 
засегнати от икономическите по-
следици от настоящата криза. Тя 
ще помогне на предприятията да 

покрият непосредствените си нуж-
ди от оборотен капитал и инвести-
ции и ще гарантира, че разполагат 
с достатъчно ликвидни средства, за 
да продължат дейността си.

Комисията установи, че българ-
ската схема отговаря на условията, 
посочени във Временната рамка. 
Поради това ЕК стига до заключе-
нието, че схемата е необходима, 
целесъобразна и пропорционална за 
преодоляването на трудностите в 
икономиката на държавата. 

13 април
Андрей Цеков, член на КС на КСБ

18 април
Кирил Домусчиев, председател на УС на КРИБ

социална защита за насе-
лението и особено за най-
уязвимите, за да се смекчи 
въздействието на панде-
мията COVID-19 в региона 
на Европа и Централна 
Азия.

Прогнозите за иконо-
мическите последици от 
вируса се основават на 
множество неизвестни и 
значителна несигурност. 
Предвид това докладът 
включва симулации, има-
щи за цел да илюстрират 
част от последиците 
върху растежа, които мо-
гат да се реализират в 
резултат на пандемията. 
Сценариите предполагат, 
че регионът ще изпадне в 
рецесия през 2020 г., като 
спадът на икономиката 
ще бъде между -4,4 и -2,8%. 
Възходящ тренд се очаква 
през 2021 г. благодарение 
на предприети политиче-
ски мерки, постепенно въз-
становяване на световни-

те цени на суровините и 
засилване на търговията. 
Прогнозата на 2021 г. за 
България е растежът да 
достигне 3,9%.

„През тези изключи-
телно трудни времена е 
наложително политиците 
да действат решително“, 
казва Сирил Мюлер, вице-
президент на Световна-
та банка за Европа и Цен-
трална Азия. 

В доклада на СБ се 
настоява за мерки в под-
крепа на уязвимите групи 
и сектори, като например 
парични помощи или суб-
сидии за здравеопазване, 
както и временни кре-
дити и данъчни облекче-
ния за бизнеса, които ще 
имат решаваща роля за 
намаляване на икономиче-
ския спад и запазване на 
работните места.

„Сега повече отвсякога 
е необходимо да се обърне 
внимание на бедните, тъй 

като те са най-уязвимата 
група от населението при 
здравни кризи и е много 
по-вероятно те първи да 
пострадат от загуба на 
доходи в резултат от ка-
рантината и нарушената 
икономическа активност в 
страната“, заявява Фабри-
цио Дзарконе, постоянен 
представител на Светов-
ната банка за България, 
Чешката република и Сло-
вакия. 

Световната банка 
предприема мащабни и 
бързи действия, за да по-
могне на развиващите се 
страни да се справят с 
настоящата пандемия, да 
подобрят здравните мер-
ки и да помогнат на част-
ния сектор да продължи 
дейност и да поддържа 
работните места. През 
следващите 15 месеца ин-
ституцията ще осигури 
до 160 млрд. долара финан-
сова подкрепа.
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Десислава Бакърджиева

„Строителството е един от секто-
рите в България, които продължават да 
работят на пълни обороти дори в усло-
вията на епидемия от коронавирус. В 
момента се прави основен ремонт на 5 
виадукта на АМ „Тракия“ за първи път от 
десетилетия насам.“ Това заяви премие-
рът Бойко Борисов по време на проверка 
на напредъка на СМР на съоръженията в 
платното за столицата при 13-и, 15-и, 17-
и, 18-и и 20-и км на автомагистралата, 
които започнаха на 13 март.

„Използваме момента, докато по-го-
лямата част от хората са си вкъщи, да 
ремонтираме пътищата. Така, като пад-
нат ограниченията и тръгнат да пъту-
ват – ще карат по хубави пътища“, каза 
още Борисов и добави, че ако работата 
върви по план, до началото на юни въз-
становителните дейности по виадукти-
те на АМ „Тракия“ трябва да приключат.

Извършва се ремонт на пътните пло-
чи, греди, дилатационни фуги и трото-
арни блокове, хидроизолация, асфалтова 
настилка, маркировка, нови предпазни па-
рапети и мантинели. Мостът при 13-и км 
е с дължина 254 м, при 15-и км – 322 м, при 
17-и км – 322 м, при 18-и км – 242 м, а при 
20-и км – 404 м. Продължава и ремонтът 
на долното строене на съоръженията.  

Премиерът установи още, че на стро-
ителните обекти на автомагистралата 
се спазват както мерките за безопас-
ност на труд, така и тези за предпазва-
не от заразяване с коронавирус. „По 5-те 
виадукта на АМ „Тракия“ работят стоти-
ци български граждани. Работниците ми 
казаха, че получават възнагражденията 
си редовно, без забавяния, имат осигуров-
ки и могат да хранят семействата си в 
този труден момент“, подчерта Борисов.

Министър-председателят инспек-
тира и дейностите по разширението на 
Южната дъга на Софийския околовръс-
тен път, където също отчете сериозен 
напредък. „За много кратко време е свър-

шена много работа по 6-километровия 
участък от жк „Младост“ до АМ „Тракия“, 
заяви Бойко Борисов. Началото на стро-
ителството на обекта бе дадено в края 
на октомври м.г. Инвестицията е за 
142,7 млн. лв., като средствата са от ре-
публиканския бюджет. Участъкът трябва 
да е готов в края на 2021 г. Отсечката 
ще бъде с две платна с по 3 ленти за 
движение в посока, или общо 6, средна 
разделителна ивица, разделителни ивици 
между локалите и директното трасе, 2 
локални платна и тротоари. Ще бъдат 
изградени 3 пешеходни надлеза и мостове 
над р. Искър и р. Кална. Предвидена е ре-
конструкция на водопроводи, канализация 
и газоразпределителна мрежа, и др.

Премиерът провери и строителство-
то на АМ „Струма“. Борисов бе катего-
ричен, че напредъкът по изграждането на 
важната пътна артерия е съществен, 
като на места вече се монтират ман-
тинели, поставят се укрепителни мрежи 
и се завършват канавки. Изпълнени са 
около 600 м от северния и южния портал 
на тунел „Железница“. Миналата година 
предсрочно беше пусната за движение 
отсечката от автомагистралата от 
Благоевград до подхода към тунела. В мо-
мента се довършват останалите близо 
6 км след „Железница“ в посока Гърция.

    Честит Великден!
    Уважаеми колеги, 

В навечерието на светлия празник – Възкресение Христово, за мен е 
удоволствие от мое име и от името на УС на КСБ да се обърна към Вас с 
пожелания за здраве и професионални успехи, за благоденствие и проспе-
ритет, за светлина в домовете Ви и лично щастие. 

Настоящият момент е изключително сложен за строителния сектор и 
изпълнен с предизвикателства, затова трябва да продължим да бъдем все 
така обединени около общите ни каузи и заедно да преминем през кризата, 
защитавайки интересите на бранша и допринасяйки за запазването на 
икономическата стабилност на страната. 

Великден е празник на надеждата, че идва едно по-добро и по-благо-
датно време. Нека денят на Възкресението ни изпълни със сили, енергия 
и целеустременост не само да продължим да работим в тази извънредна 
ситуация и да запазим своите кадри, но и да открием новите възмож-
ности, които се появяват във всяка криза – да насочим усилията си за 
дигитализация на бранша, за дистанционно обучение и др.

Благодаря Ви, че независимо от всички трудности отстояваме името 
на  българския строител, който винаги е помагал при бедствени ситуации, 
дарявал е за благородни каузи и е пазил духа на традициите. Убеден съм, че 
след овладяването на пандемията ще можем да се поздравим за отлично 
изпълнените от нас обекти и по-силни отвсякога ще продължим напред. 

Скъпи колеги, нека на Възкресение Христово, празника на всички праз-
ници, на който се прекланяме пред  саможертвата на  Исус Христос за 
спасението на човешкия род, да проявим отговорност, да подкрепим уси-
лията на държавата и на всички борещи се срещу пандемията COVID-19. 
Нека да останем вкъщи, да запалим свещичка пред иконата и да се помо-
лим за здравето на семействата си, своите близки и приятели. 

 „И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.“ 
(От Матея свето Евангелие  21:22)
„Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се 
отвори; защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на 
тогоз, който хлопа, ще се отвори“. (От Матея свето Евангелие 7:7, 7:8)

Желая Ви здраве и късмет, любов и вдъхновение за добри дела! 
Светъл празник!

 Инж. Илиян Терзиев, 
Председател на УС на КСБ 
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

На обходния път на Поморие 
се работи изключително мо-
билизирано, спазвайки всички 
мерки за борба с COVID-19, за да 
може движението по близо 6-ки-
лометровото трасе да се пусне 
през лятото. Това е установил 
председателят на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) Георги Терзий-
ски при инспекция на напредъка 
на строителството.

От АПИ съобщиха, че в мо-
мента на обекта се извършват 
насипи, реконструкция на во-
допроводи, колекторна систе-

ма, довършителни дейности по 
водостоците, а на кръговото 
кръстовище за с. Каменар при 
218-и км предстоят асфалтови 
работи. Ще се изградят и до-
пълнително два селскостопан-
ски подлеза, с които ще се уле-
сни достъпът на земеделските 
стопани до нивите им. 

Строителството на обход-
ния път на Поморие, което за-
почна в средата на май минала-
та година, е последният етап 
от модернизацията на пътя Бур-
гас – Слънчев бряг. С построява-
нето му транзитното движение 
ще се изведе извън града, ще се 
повиши безопасността на дви-
жението и ще се намали замър-

Допълнителни отсечки от 
второкласната и третоклас-
на републиканска пътна мрежа 
ще бъдат ремонтирани, след 
като Управляващият орган на 
Оперативна програма „Регио-
ни в растеж“ (ОПРР) публикува 
изменение на Насоките за кан-
дидатстване по процедурата 
„Регионални пътища“ по Прио-

ритетна ос 7 „Регионална път-
на инфраструктура“, съобщиха 
от пресцентъра на МРРБ. Бе-
нефициент по процедурата е 
Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ). Увеличеният размер 
на средствата предоставя 
възможност да бъдат рехаби-
литирани до 6 допълнителни 
пътни отсечки от приорити-

зирания списък на АПИ, които 
са с обща дължина 664 км. 

Предоставянето на допъл-
нителен ресурс е след решение 
на Комитета за наблюдение 
на ОПРР, с което размерът 
на безвъзмездната финансо-
ва помощ по процедура „Реги-
онални пътища“ е увеличен с 
40 млн. лв.

6 нови разрешения за стро-
еж са издадени от министъра на 
регионалното развитие и благо-
устройството от 13 март т.г. 
до сега, информираха от ведом-
ството. МРРБ продължава адми-
нистративното обслужване по 
Закона за устройство на тери-
торията при условията на обя-
веното извънредно положение, 
се казва в съобщението.

Статистиката сочи, че от 
началото на годината общият 
брой на издадените разрешения 
за строеж от МРРБ е 22. За съ-
щия период на миналата година 
те са били 25.

Две от издадените сега 
разрешения са за подобекти от 
проекта за удвояване и елек-
трификация на участък от жп 
линия Карнобат – Синдел на те-
риторията на община Аврен и за 
рехабилитация на две отсечки 
от третокласния път Провадия 
– Дъскотна – Айтос с обща дъл-
жина 33,4 км. Другите разреше-
ния за строеж са за изграждане 
на офисни помещения и учебна 
зала в сградата за управление, 
персонал и учебно-тренировъ-
чен център на площадката на 
АЕЦ „Козлодуй“, за подмяна на 
високоволтови разединители на 
площадката на централата, ре-
конструкция и модернизация на 
рибарско пристанище Мичурин 
в Царево и за строеж и за укреп-
ване на свлачище на първоклас-
ния път Кюстендил – Радомир 
– Перник.

„Очаква се да бъде допълнена 
от възложителите проектната 
документация за още 6 обекта, 
след което инвестиционните 
проекти ще бъдат одобрени и 
ще бъдат издадени разрешения 
за строеж и за тях“, посочват 
още от МРРБ. Те са за изграж-
дане на постоянна жп линия и 

съоръжение за пресичането й, 
както и за временна жп отсечка 
във връзка с модернизацията на 
пътя Калотина – Софийски око-
ловръстен път. „Предстои изда-
ване на разрешение за строеж 
също за два участъка с обща 
дължина близо 13 км от проекта 
за модернизация на Калотина – 
СОП, участък с дължина 0,5 км 
от лот 3.1 на АМ „Струма“, мо-
дернизация на жп участъка Елин 
Пелин – Ихтиман, нови гарови 
здания, спирки и сгради, присъ-
единителни проводи и пътни 
връзки към тях в Столичната 
община и в землището на Сли-
вница, станция за очистване на 
газопровода и кранов възел от 
проекта за разширение на газо-
преносната инфраструктура на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД“, се казва 
още в съобщението на ведом-
ството. От него става ясно и 
че е презаверено разрешението 
за строеж за основен ремонт 
на близо 8 км от второкласния 
път Костинброд – Берковица – 
Монтана.

През периода на извънредно 
положение със заповеди на зам.-
министър на регионалното раз-
витие и благоустройството е 
разрешено изработване на ком-
плексен проект за инвестицион-
на инициатива за модернизация 
на жп линията София – Перник 
– Радомир, изменение на плано-
вете за застрояване на позем-
лени имоти в община Елин Пелин 
във връзка с изпълнението на 
проекта за жп линията София 
– Пловдив и изработване на про-
ект за изменение на подробен 
устройствен план – парцеларен 
план за реконструкцията на съ-
ществуващи инженерни мрежи 
при модернизацията на близо 
31,5-километров участък от Ка-
лотина – СОП.

и четирилентовия път в учас-
тъка между Поморие и Ахелой с 
обща дължина над 9 км. Те също 
бяха финансирани от бюджета с 
близо 45 млн. лв.“, припомнят от 
Агенцията.

Георги Терзийски е преминал 
и по бъдещото трасе на север-
ния обходен път на Бургас, за 
който в момента АПИ провежда 
обществена поръчка за избор 
на строител, с дължина 4,7 км. 
Индикативната стойност на 
проекта е 52 910 000 лв. без 

ДДС, а средствата са отново 
от републиканския бюджет. С 
изграждането му транзитният 
трафик, идващ от Варна по път 
I-9 и продължаващ на юг по I-6 
София – Бургас, ще се изнесе 
извън центъра на града. Ще се 
повиши безопасността на дви-
жение за пътуващите от Запад-
на и Северна България. 

Трасето на северния обход 
ще започва при 230-и км на I-9 
Сарафово – Бургас, непосред-
ствено след Атанасовското 
езеро и в близост до насто-
ящото кръстовище. Ще пре-
минава на запад, заобикаляйки 
езерото, а след това ще се на-
сочва към I-6 Ветрен – Бургас и 
ще завършва при 493-ти км на 
първокласния път при селско-
стопанския надлез. Отсечката 
ще бъде с две платна, разделени 
със средна ивица, с по две лен-
ти за движение в посока и бан-
кети, както и локални платна. 
Връзката на новото трасе със 
съществуващата мрежа ще се 
осъществява чрез 4 пътни въ-
зли. Срокът за изпълнение на 
строителните работи е 18 ме-
сеца.

сяването на въздуха. Проектът 
се изпълнява със средства от 
републиканския бюджет. Инвес-
тицията е за около 20,6 млн. лв. 
„На 15 юни 2018 г. беше пуснато 
движението по обхода на Ахелой 

Строителството на обхода е последният етап от 
модернизацията на пътя Бургас – Слънчев бряг
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Мирослав Еленков

Фонд на фондовете ще 
продължи както и досе-
га да финансира общини 
и други проекти, насоче-
ни към облагородяване на 
градската среда, с ресурс 
от 418 млн. лв., наличен 
през фондовете за град-
ско развитие. Това съобщи 
Светослава Георгиева, изп. 
директор на „Фонд мени-
джър на финансови инстру-
менти в България“ ЕАД, по 
време на пресконференция. 
„Тази подкрепа в помощ на 
българските общини за 
инфраструктурни проек-
ти, спортни съоръжения, 
културни и туристически 
обекти, развитието на 

икономически зони е клю-
чова за икономиката в 
момент на криза предвид 
липсата на алтернативи 
за пазарно финансиране. 
Стремежът е обхватът 
на този инструмент да 
бъде разширен в посока на 
възможност за оборотно 

финансиране, включител-
но и към най-засегнатите 
сектори от кризата като 
туризъм и транспорт“, за-
яви тя.

Светослава Георгие-
ва обясни, че се работи в 
три основни направления. 
На първо място ще се 

структурира изцяло нов 
гаранционен продукт за 
предоставяне на ликвидна 
подкрепа на малки и средни 
предприятия. Фонд на фон-
довете ще предостави на 
банките гаранции на стой-
ност 170 млн. лв., с които 
ще се обезпечи портфейл 
от нови кредити в размер 
до 850 млн. лв. в рамките 
на 2020 г. Те ще послужат 
предимно за оборотни 
средства под формата на 
дългосрочни кредити до 
10 г. Достъпът до това 
финансиране ще бъде улес-
нен. Обмислят се също 
така и безлихвено креди-
тиране, както и гратисни 
периоди по лихвите. 

Фондът е в прегово-

ри с търговските банки и 
все още няма яснота какви 
точно условия за кредити-
ране ще бъдат договорени. 
Затова не може да се пре-
цени и колко фирми ще бъ-
дат подпомогнати по този 
начин, обясни Георгиева. По 
думите й финансирането 
ще стане достъпно в след-
ващите седмици.

На второ място Фонд 
на фондовете има вече 
действаща програма за 
подпомагане на самонаети 
лица и малки стартиращи  
предприятия с много крат-
ка или почти никаква биз-
нес история, включително 
такива, създадени от уяз-
вими групи. И този инстру-
мент е за предоставяне 

на кредити с облекчени 
условия.  Наличният към 
момента ресурс е 24 млн. 
лв. с възможност за оси-
гуряване на допълнителни 
средства при бързото му 
изчерпване. Максималният 
размер на кредита ще е до 
50 000 лв.

На трето място усили-
ята на Фонда на фондове-
те са насочени към актив-
ните в момента финансови 
инструменти. Те са за ино-
вативни фирми с дейности 
с висока добавена стой-
ност. Ресурсът в сферата 
на рисковите инвестиции 
чрез дялове в стартиращи 
и иновативни предприятия, 
който е наличен на пазара, 
възлиза на 150 млн. лв.

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

3 КОФИ 
БЪРЗОСМЕННИК

Десислава Бакърджиева 

На редовното си заседание 
правителството прие промени в 
постановлението за изплащане 
на компенсации на работодате-
ли с цел запазване на заетост-
та на работниците и служите-
лите по време на извънредното 
положение. От пресцентъра на 
Министерския съвет съобщиха, 
че съгласно новите разпоредби 
размерът на компенсациите ще 
бъде 60 на сто от осигурителния 
доход за януари 2020 г. и от дъл-
жимите осигурителни вноски на 
работодателя на всеки работник 
или служител, за когото е прило-

жен режимът за преустановява-
не на работа или е установено 
непълно работно време.

„В случаите на преустановя-
ване на работа работодателите, 
получили компенсации, следва да 
изплатят пълния размер на тру-
довото възнаграждение на лица-
та и дължимите осигурителни 
вноски за съответния месец. При 
непълно работно време работо-
дателят изплаща пълния размер 
на трудовото възнаграждение, 
определено като за работа при 
пълно работно време, и дължи-
мите осигурителни вноски за 
съответния месец“, поясняват 
още от ведомството.

Мирослав Еленков

Европейската комисия (ЕК) 
одобри схема в България за суб-
сидиране на заплатите на стой-
ност 770 млн. евро, имаща за цел 
да бъде запазена заетостта в 
секторите, които са най-силно 
засегнати от мерките за изола-
ция, въведени поради пандемията 
от коронавируса. Това посочват 
от пресцентъра на институция-
та. Схемата е одобрена съгласно 
Временната рамка за държавна-
та помощ, приета от Комисията 
на 19 март 2020 г. и изменена на 
3 април 2020 г.

България  е уведомила ЕК, 
като се е позовала на Временна-
та рамка, за схема за помощ под 
формата на субсидии за заплати-
те, която ще позволи на българ-
ските органи да финансират 60% 
от разходите за заплати (вкл. 
социалноосигурителните вноски, 
плащани от работодателите) на 
предприятията, които поради 
пандемията без помощта ще съ-
кратят своя персонал. Мярката 
е ограничена до предприятията 
с дейност в областта на об-
щественото здраве, търговията 
на дребно, туризма, пътническия 
транспорт, културата, спорт-
ните дейности, дейностите за 
развлечение и отдих и др.

Комисията е установила, че 
българската схема отговаря 
на Временната рамка, и поради 
това е стигнала до заключение-
то, че тази мярка е необходима, 
целесъобразна и пропорционална 
за преодоляването на сериозни 
затруднения в икономиката на 
държавата членка.

„В тези трудни времена е 
изключително важно да бъде за-
пазена заетостта в секторите, 
които са особено силно изложени 
на икономическите последици от 
пандемията от коронавируса“, е 
заявила изп. зам.-председател на 
ЕК Маргрете Вестегер, която 
отговаря за политиката в об-
ластта на конкуренцията. 
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           Разчитаме на подкрепата на в. „Строител"  за популяризиране на  кампанията        

Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация:

Ренета Николова 

Г-жо Джумалиева, 
как се развива Национал-
ната кампания на КЗД 
„Достъпна България“? 
Какви са резултатите, 
които отчитате?

Комисията за защита 
от дискриминация (КЗД) е 
всекидневно ангажирана 
с проблемите на хората 
с увреждания. Твърдения 
за неравното третиране 
в различни сфери на об-
ществения живот преоб-
ладават в оплакванията 
им до нашата институ-
ция. Бариерите, които 
стоят пред тези хора в 
ежедневието им, са много 
и трудни за преодоляване 
и закрилата от дискрими-
нация е един от инстру-
ментите за борбата сре-
щу тях. 

Проблемите на хората 
с увреждания са проблем 
на цялото общество. Ос-
вен това съгласно Закона 
за защита от дискрими-
нация ние имаме право-
мощия да започнем реша-
ването на този проблем 
с достъпната среда за 
хората с увреждания. 

Комисията за защита 
от дискриминация в из-
пълнение на едно от пра-
вомощията си в края на 
2017 г. на Международния 
ден на хората с уврежда-

ния – 3 декември, постави 
начало на своята Нацио-
нална кампания „Достъп-
на България“. Кампанията 
бе оповестена чрез сред-
ствата за масово осве-
домяване и на нарочна 
пресконференция на КЗД 
и се подкрепи от поли-
тици, медии и популярни 
личности. 

Същинската работа 
по Националната кампа-
ния „Достъпна България“ 
на КЗД започна в начало-
то на 2018 г., продължава 
и сега и се реализира с 
усилията на членовете и 
администрацията на КЗД. 

В рамките на кампани-
ята „Достъпна България“ 
членове на КЗД и служи-
тели от дирекция „Регио-
нални представители“ на 

Комисията извършиха ре-
дица проверки на различни 
обекти в цялата страна 
за наличие на достъпна 
архитектурна среда за 
хора с увреждания. В ре-
зултат на тези проверки 
по кампанията досега се 
изготвиха над 1550 кон-
стативни протокола в 
столицата и страната за 
нарушения на императив-
ната разпоредба на чл. 5 
от ЗЗДискр, изразяваща 
се в поддържането на ар-
хитектурна среда, която 
не затруднява достъпа 
на лица с увреждане на 
публични места. Самосе-
зиранията на Комисията, 
свързани с кампанията, 
са над 1000. Броят на об-
разуваните преписки по 
кампанията от нейното 

начало е също над 1000. 
Стотици са постанове-
ните решения, някои от 
тях обжалвани и вече по-
твърдени от съда.

Дейностите по Нацио-
нална кампания „Достъп-
на България“ продължават 
както с установяването 
на нередности, така и с 
показването на добрите 
примери за осигурена дос-
тъпна среда. 

Кои са отличниците, 
къде остават най-сери-
озните проблеми?

Два са основните при-
оритета на кампанията: 
първо – КЗД да провежда 
самостоятелно оценка 
на достъпната среда, да 
образува производства 
и налага предвидените в 

закона санкции и принуди-
телни административни 
мерки, за да се гарантира 
създаването и поддър-
жането на достъпна за 
хората с увреждания об-
ществена среда; и второ 
– да се покажат добрите 
примери за осигурена дос-
тъпна среда.

В рамките на отчет-
ния период Комисията ус-
тановява с тревожност, 
че независимо от публич-
но оповестената кампа-
ния „Достъпна България“ 
и установените множе-
ство случаи на нарушения 
на нормите за достъпна 
архитектурна  среда, 
този проблем все още не 
е преодолян. Въпреки на-
личието и на положителни 
примери, свързани с град-
ска среда в голяма част 
от областните центро-
ве, общото впечатление 
е, че множество частни и 
немалко публични обекти 
продължават да бъдат 
недостъпни за хората с 
увреждания. Никой не ос-
порва, че достъпността 
е необходима и трябва 
да се изгради. Спори се 
относно методите и спо-
собите за реализиране на 
тази достъпност, спори 
се и за отговорността, 

кой е правно задълженият 
субект, но не и относно 
това, дали трябва да я 
има, защото законът е 
категоричен – изгражда-
нето и поддържането на 
недостъпна среда е фор-
ма на дискриминация. 

Друга тревожна тен-
денция засяга дружества 
от частния сектор, пре-
доставящи свои услуги, 
които се квалифицират 
като публични: търгов-
ски банки, мобилни опе-
ратори, доставчици на 
пощенски/куриерски ус-
луги, които не отчитат 
обстоятелството, че те 
именно с оглед предоста-
вянето на конкретните 
услуги на граждани също 
имат ангажимент и за-
дължение да осигурят и 
да поддържат достъпна 
архитектурна среда до и 
в своите обекти.

Като обобщение може 
да се каже, че въпреки 
голямата чуваемост за 
проблемите на хората с 
увреждания решенията в 
сферата на достъпност-
та закъсняват. Недос-
тъпността е навсякъде 
– и в големите областни 
центрове, и в по-малките 
населени места. Тя е об-
щонационален проблем, за 

чието решение са необхо-
дими съвместните усилия 
на всички заинтересовани 
страни.

Има разбира се и до-
бри примери. В случаите, 
в които при даден обект 
с обществено значение 
е изградена и поддържа-
на архитектурна сре-
да, той е сертифициран 
от КЗД със съответния 
специално изработен за 
кампанията сертификат. 
Плакети и сертифика-
ти за постигнати добри 
резултати в рамките на 
кампанията „Достъпна 
България” за достъпна 
архитектурна среда бяха 
връчени на редица обекти 
в София, Варна, Велико 
Търново, Силистра и дру-
ги градове на страната.

Има ли строителни 
компании, които са по-
лучили сертификат за 
осигуряване на достъпна 
среда?

В рамките на кампани-
ята бяха връчени поздра-
вителен адрес и плакет 
на „Водно строителство“ 
АД – Силистра, във връзка 
с финансирането, изграж-
дането и поддържането 
на  достъпна архите-
ктурна среда в жилищен 
апартамент на младеж с 
увреждане.

Как гледате на иде-
ята да популяризираме 
кампанията „Достъпна 
България“ сред строи-
телните фирми заедно 
– КЗД, КСБ и в. „Стро-
ител“ и на специално 
събитие да връчим сер-
тификатите на заслужи-
лите ги компании?

Тук е мястото да под-
чертая, че именно вест-
ник „Строител“ е един 
от медийните партньори 
на нашата институция 
в посока реализиране на 
кампанията от самото 
й начало. Така че подобна 
идея е чудесна и реализи-
рането й би било от взаи-
мен интерес както за нас 
като партньори, така и 
за строителните фирми, 
които ще се запознаят с 
провежданата от Комиси-
ята кампания за достъп-
на архитектурна среда. 
И най-важното – ще по-
лучат своя сертификат 
заради резултатите, плод 
на умения и професио-
нализъм. Несъмнено пол-
за и удовлетворение от 
подобна инициатива ще 
има и за хората с увреж-
дания заради достъпната 
архитектурна среда, коя-
то ще бъде реализирана 
от можещите ръце на 
хората от строителния 
бранш.

Доц. д-р Ана Джумалиева е магистър по право, доктор и доцент по научна 
специалност „Международно частно право“. Преподавател във Варненския 
свободен университет „Черноризец Храбър“ и Правно-исторически факултет 
на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Член на Съюза на учените – клон Варна. Член на 
Научния съвет при Института по морско право и логистика към Варненския 
свободен университет „Черноризец Храбър“. Има завършен специализиран 
обучителен курс по права на човека на Женевската академия за международ-
но хуманитарно право и права на човека. Издала е монографиите „Договор 
за наем на кораб” и „Морска ипотека и привилегии върху кораба“. Има над 60 
научни публикации в областта на международното морско право, правата 
на човека и антидискриминацията. От 2012 г. е председател на Комисията 
за защита от дискриминация. През 2017 г. е преизбрана на поста за втори 
мандат.
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Какво сочи статис-
тиката в КЗД за отми-
налата 2019 г.? 

С огромно удовлетво-
рение искам да отбележа, 
че 2019 г. стана година 
на рекордите за наша-
та институция. Така е с 
образуваните преписки 
в Комисията за 2019 г. – 
те са 921, като рекордът 
досега беше през 2018 г. 
– 721.

Постановените реше-
ния също бележат своя 
връх през 2019 г. – 627, 
като в рекордната преди 
това 2018 г. те бяха 511. 

Без аналог за инсти-
туцията от нейното съз-
даване до сега са и само-
сезиранията – 601, при 
рекордните 386 бр. през 
2018 г.

Подобна статистика 
е както удовлетворение, 
така и резултат от цело-
годишния труд на можещи 
и знаещи хора, които ра-
ботят в институцията 
и доизграждат доброто 
й име. 

Да поговорим и за 
другите сфери на дей-
ност на КЗД. Какви са 
тенденциите,  кои са 
най-честите случаи на 
дискриминация?

Като единствения 
български орган по рав-
нопоставеност през го-
дините КЗД ефективно 
изпълнява целите, поста-
вени пред нея, с ангажи-
мент и стремеж към едно 
бъдеще без дискримина-
ция. Целта е повишаване 
чувствителността на 
обществото към небла-
гоприятното и нетоле-
рантното отношение и 
дискриминацията чрез 
конкретни мерки и дейст-
вия. Това е необходимо 
за преодоляване на сте-
реотипите, предотвра-
тяване и санкциониране 
на всички форми, видове 
и конкретни случаи на 
дискриминация, както и 
обхващане и защита на 
лица или групи физически 
лица, особено уязвимите 
социални групи, които 
най-често са обект на 
дискриминация. Тук ме-
диите са най-добрият 
съратник на нашата ко-
мисия в общото дело за 
недискриминация. Тяхна е 
привилегията да посочат 
отговорностите на дър-
жавата, на институции-
те и на хората в борбата 
с нетолерантността, за 
да могат различните да 
бъдат себе си.

Тенденция, повтаряща 
се през годините в КЗД, е 
преобладаващи да бъдат 
оплакванията на хората 
с увреждания. Повод за 

тези жалби най-често са 
недостъпната архите-
ктурна среда или недос-
тъпността в градския 
транспорт, която затруд-
нява лицата с уврежда-
ния, ползващи услугите 
му. Обект на дискримина-
ция хората с увреждания 
често са и в сферата на 
заетостта, като стре-
межът на недобросъ-
вестни работодатели е 
да създадат враждебна 
и застрашителна среда 
на работното място за 
тези хора. Тенденциозно 
се създава и недостъп-
на архитектурна среда, 
като целта е те да бъдат 
принудени да напуснат. 

Има оплаквания в КЗД 
за дискриминационен ха-
рактер на нормативна и 
поднормативна уредба. В 
други оплаквания се твър-
ди за нееднакво отноше-
ние в сферата на здра-
веопазването. Сигнали и 
жалби има за диференци-
ран подход при предоста-
вянето на социални услуги 
и при кандидатстване за 
работа. Твърди се за дис-
криминация в областта 
на образованието – про-
блеми в обучението на 
деца със специални об-
разователни потребно-
сти или с хиперактивно 
поведение, наложен кво-
тен принцип при прием 
на ученици момчета и мо-
мичета. Има сигнали за 
ограничаване на достъпа 
на лицата до определени 
стоки и услуги. Налице 
са оплаквания с твърде-
ния за сексистки реклам-
ни послания, излъчвани 
в електронните медии. 
Срещат се оплаквания за 
недобросъвестно отно-
шение към хора висшисти 
от друг етнос. 

Тенденцията от годи-
ни в КЗД е да преоблада-
ват оплакванията от дис-
криминация в сферата на 
заетостта.

Оплакванията за мно-
жествена дискриминация 
– тогава, когато твърдя-
ното неравно третиране 
е извършено по няколко 
защитени признаци, също 
са доста много.

В образуваните пре-
писки в КЗД през 2019 г. 
преобладават признаците 
увреждане, лично положе-
ние, обществено положе-
ние, етническа принад-
лежност, образование, 
възраст и пол. Тук е необ-
ходимо да се подчертае, 
че българският Закон за 
защита от дискримина-
ция поради големия брой 
посочени в него защитени 
признаци – 19, е уникален 
в Европа, сравнено с дру-
гите европейски страни. 

Това предполага и голяма 
всеобхватност на произ-
водството пред Комиси-
ята. 

Посочете някои Ваши 
постановени общозна-
чими решения или реше-
ния, потвърдени от съда 
през 2019 г.

Постановените реше-
ния от КЗД изискват из-
вършването на действия, 
разностранни по своето 
естество от страна 
както на правно задълже-
ните субекти, така и на 
субектите по упражнява-
нето на контрол по изпъл-
нението на тези решения. 
С постановяване на свое-
то решение заседател-
ният състав установява 
извършеното нарушение, 
както и нарушителя и за-
сегнатото лице. 

Ще дам няколко приме-
ра с постановени или по-
твърдени наши решения.

Върховен администра-
тивен съд през 2019 г. от-
хвърли жалбата на НЗОК 
срещу решение на КЗД, с 
което се установява, че 
пациентите със сколиоза 
са дискриминирани. Това 
решение на съда е окон-
чателно, не подлежи на 
обжалване и задължава 
здравната каса да запла-
ща лечението и имплан-
тите на тези пациенти.

КЗД установява със 
свое решение, че с лип-
сата  на  нормативна 
възможност, която да 
определи допълнително 
възнаграждение към ос-
новното трудово възна-
граждение на държавни 
служители, придобили на-
учна степен от естест-
во, свързано с изпълнява-
ната работа, се създава 
непряка дискриминация по 
признак „обществено по-

ложение“. Препоръчва се 
промяна на нормативна-
та уредба.

В друго свое реше-
ние КЗД дава препоръка 
на две министерства да 
изготвят проект, който 
да предвиди законова въз-
можност лица, които пре-
ди своето инвалидизиране 
са придобили автомобил, 
да могат да се възполз-
ват от законовата въз-
можност за освобождава-
не от винетни такси без 
значение от мощност и 
кубатура на този авто-
мобил. 

А как работите в об-
ластта на превенцията? 

Превенцията е съ-
ществен фактор за ус-
пех в продължителната 
борба срещу дискримина-
цията. Предотвратява-
нето на всякакви прояви 
на дискриминация е онзи 
основен акцент в между-
личностните отношения, 
който би дал силата и 
увереността на наше-
то общество, че всичко, 
което е направено, прави 
се или ще се реализира 
в бъдеще за гарантира-
не на недопускането на 
прояви на дискриминация, 
всъщност е проекция не 
на някакъв служебен анга-
жимент, а ясно осъзнат 
обществен дълг.

КЗД организира реди-
ца събития и реализира 
свои инициативи, свърза-
ни с превенцията в борба-
та срещу дискриминация-
та, като международното 
сътрудничество и коорди-
нираната национална по-
литика са със съществен 
дял в дейността на ин-
ституцията. Продължа-
ва взаимодействието с 
национални органи, както 
и с органи на международ-

ни организации със сходни 
компетенции или сфери на 
дейност. 

В посока превенция 
и недискриминация през 
2019 г. КЗД подписа спо-
разумения за сътрудни-
чество със Сдружение 
„Национален съвет на 
религиозните общности 
в България“, с Иракската 
върховна комисия за пра-
ва на човека, с омбудсма-
на на Република Турция, с 
учебни заведения и непра-
вителствени организа-
ции в страната. Общата 
кауза за гарантиране на 
човешките права и за по-
вече толерантност обу-
славя всички тези спора-
зумения. 

Не на последно място 
искам да посоча, че в края 
на ноември 2019 г. КЗД 
беше официално посете-
на от комисаря по права-
та на човека в Съвета на 
Европа Дуня Миятович, 
като това е първото ней-
но официално посещение 
в България.

Както в национален, 
така и в международен 
план Комисията продъл-
жава да се утвърждава 
като фактор в изграж-
дането и прилагането на 
политики в областта на 
равенството и борбата 
срещу дискриминацията. 
В страната КЗД успешно 
изпълнява част от по-
етите международни за-
дължения относно утвър-
ждаването на човешките 
права и гарантирането 
на ефективни процедури 
за тяхната защита.

Анализът на практика-
та на КЗД през годините 
води до извода, че защи-
тата от дискриминация 
при упражняване правото 
на труд е със съществе-
на част в дейността на 

Комисията за защита от 
дискриминация. Предвид 
този факт Комисията ло-
гично изпълнява проект 
„Противодействие на 
дискриминацията на паза-
ра на труда“, финансиран 
от Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“, съфинансиран 
от Европейския  съюз 
чрез Европейския социа-
лен фонд.

Дейностите по проек-
та имат за цел изготвяне 
на изследване за дискри-
минацията на пазара на 
труда. По проекта Коми-
сията проведе обучител-
ни семинари за работо-
датели и синдикати, на 
които чрез обучителни 
пакети бяха представени 
стандартите за недис-
криминация в сферата на 
заетостта и примерни 
вътрешни правила за ра-
ботодатели.

Искам да завърша с ду-
мите, че Комисията за за-
щита от дискриминация 
продължава работата си 
за изпълнение на отговор-
ностите, свързани с при-
лагане на Закона за защи-
та от дискриминация при 
спазване на принципите 
за независимост, ефек-
тивност и прозрачност. 
Всичко това сочи и сте-
пента на значимост на 
институцията в борбата 
срещу всички форми на 
дискриминация и за ней-
ното предотвратяване.

В навечерието на 
светлия празник Велик-
ден какво ще пожелаете 
на нашите читатели?

Искам от страниците 
на вестник „Строител“ да 
поздравя читателите Ви 
с настъпващите светли 
великденски празници и 
да им пожелая преди всич-
ко здраве и благополучие. 
Нека тази пандемична 
криза не бъде криза на 
духа, нека излезем от нея 
по-добри, по-облагороде-
ни, преодолели стерео-
типи и предразсъдъци, 
осъзнали изконната ис-
тина, че всичко на света 
е преходно. Дано дните 
на изолация ни накарат 
да прозрем, че другият до 
нас е също човешко съще-
ство със своите собст-
вени радости, стремежи 
и тежнения. Всеки един 
човек е обречен на пра-
вото да бъде себе си, да 
бъде различен по един или 
друг начин и чрез това 
свое различие да покаже 
на света, че може да го 
направи по-разнообразен 
и по-добър. 

Още веднъж – нека 
светлината бъде с всички 
Вас по Великден!

 Доц. д-р Ана Джумалиева открива обучителен семинар по проекта „Противодействие на 
дискриминацията на пазара на труда“



Ренета Николова

Г-н Моллов, НС прие 
промените в Закона за 
мерките и действията 
по време на извънредно-
то положение. Сред най-
дискутираните тексто-
ве бяха тези, свързани с 
обществените поръчки. 
Какво финално бе прие-
то?

Всъщност най-про-
блемните текстове, ако 
мога така да ги нарека, 
бяха тези, свързани със 
спирането на сроковете 
по процесуалните произ-
водства, по изпълнението 
на административни ука-
зания, давностните сро-
кове, както и сроковете, 
с които се погасяват или 
прекратяват права или 
се пораждат задължения, 
и въобще почти всички 
срокове като цяло с много 
малки изключения. Отдел-
но, съгласно чл. 4 от Закона 
за мерките и действията 
по време на извънредното 
положение (ЗМДВИП) се 
отлагаха и удължаваха с 
един месец след отмяната 
на извънредното положение 
практически всички сроко-
ве, изтичащи в периода на 
извънредното положение, 
както и действието на 
всички административни 
актове, чийто срок изтича 
по време на извънредното 
положение. На практика 
това доведе до пълна па-
рализа на обществените 
поръчки, тъй като всички 
срокове спряха да текат 
и единственото, което бе 
възможно, бе да се публику-
ват обявленията. От дру-
га страна тези текстове 
спряха частично и строи-
телния процес, тъй като 
сроковете, регламентира-
ни в ЗУТ, също спряха. 

Тези текстове се ока-
заха проблемни по отно-
шение на обществените 
поръчки и строително-ин-
вестиционния процес не 
толкова поради възмож-
ността за нееднозначно 
тълкуване, а по-скоро пора-
ди това, че всъщност бяха 

изцяло в противоречие с 
желанието на законодате-
ля. И това именно доказаха 
депутатите с приетите в 
началото на седмицата и 
публикувани на 9.04.2020 г. 
в бр. 34 на Държавен вест-
ник изменения и допълне-
ния в закона. По-конкретно 
– всички срокове, свързани 
с обществените поръчки 
и регламентирани в ЗОП, 
бяха извадени от прилож-
ното поле на ЗМДВИП, а 
ограниченията по отноше-
ние на сроковете, регла-
ментирани в ЗУТ, също бяха 
премахнати. 

С чл. 6а се създаде из-
рична възможност всички 
държавни и местни органи, 
съвети, комитети, коми-
сии, включително органи 
на управление или контрол 
на фондове, сметки и други, 
да провеждат заседания от 
разстояние, както и да при-
емат решения неприсъст-
вено. Същата възможност 
се дава и за откритите 
съдебни заседания и засе-
данията на КЗК. 

Моля разяснете прак-
тическото значение на 
промените за бранша?

Значението на тези 
изменения и допълнения 
е, че на практика се дава 
възможност целият процес 
по отношение на възлага-
нията по обществените 
поръчки да не спира и оце-
нителните комисии, коми-
сиите към Управляващите 
органи по оперативните 
програми, Комисията за 
защита на конкуренцията 
(КЗК) и Върховният адми-
нистративен съд (ВАС) да 
продължат работата си 
в условията на извънред-
ното положение при спаз-
ването на необходимите 
противоепидемични мерки. 
Изключително важно е и 
че пречките по отноше-
ние на изпълнението на 
строителството също са 
премахнати, разрешения 
за строителство могат 
да се издават и да влизат 
в сила след изтичане срока 
на обжалване, могат да се 

правят неминуемите изме-
нения по време на строи-
телството при условията, 
регламентирани в ЗУТ.

От съществено значе-
ние е също така прецизи-
рането на текста в чл. 6, 
според който до отмяната 
на извънредното положение 
при забава за плащане на 
задължения не се начисля-
ват лихви за забава и неу-
стойки само по отношение 
на длъжници по договори за 
кредит и други форми на 
финансиране, предоставе-
ни от банки и финансови 
институции. За съжале-
ние част от възложите-
лите, пък и някои колеги, 
решиха, че могат да спрат 
или забавят безпричинно 
търговските плащания, 
каквато възможност им 
бе предоставена с първо-
началния текст в закона, 
което естествено може 
да се окаже пагубно за цял 
един структуроопределящ 
отрасъл, какъвто е стро-
ителството. С новата 
редакция в ЗМДВИП тази 
възможност е премахната 
и ние, разбира се, ще раз-

читаме, че изпълнената ра-
бота ще бъде разплащана 
своевременно.

КСБ приема положи-
телно промените, но счи-
та, че са необходими и 
още. Какви са и защо?

Безусловно ние подкре-
пяме направените промени 
и допълнения в ЗМДВИП, 
но считаме, че една та-
кава кризисна ситуация 
следва да се разглежда не 
само като съвкупност от 
проблеми и ограничения, 
но и като възможност 
тези сфери и дейности на 
социално-икономическия 
живот, които могат да се 
развиват, да получат тла-
сък и да променят баланса 
за сметка на тези, които 
обективно не могат да се 
извършват в тази обста-
новка. И такива дейности, 
които могат и трябва да 
се развиват, са именно ин-
вестициите в инфраструк-
тура, строителството въ-
обще, дигитализацията. В 
тази посока са и нашите 
предложения – да се въз-
ползваме от ситуацията 

и да насочим фокусирани 
усилия в развитие на тези 
сфери. Специално по отно-
шение на ЗМДВИП предла-
гаме допълнително:

– На първо място да се 
даде възможност на всич-
ки възложители по ЗОП, 
които имат готовност, да 
се включат в електронна-
та платформа за възлага-
не на обществени поръчки. 
Срокът за преминаване към 
тази система и на втора-
та вълна възложители бе 
1.04.2020 г., така че пред-
полагам голяма част би 
трябвало вече да са за-
вършили подготовката си. 
За тези, които не са – има 
изключително добри пома-
гала и указания на самата 
платформа, фирмите, кои-
то и досега предоставяха 
обученията, биха могли 
сравнително бързо да ги 
преформатират в подходя-
ща форма за дистанционно 
преподаване и по този на-
чин да не забавяме процеса 
на преход към електронни 
обществени поръчки, кой-
то има редица предимства, 
особено в днешната ситу-

ация на социална изолация. 
Естествено, това не може 
да става безразборно, 
трябва да бъде организира-
но и координирано от АОП, 
но най-важното – необхо-
димо е желание и активна 
позиция.

– На второ място счи-
таме, че в тази ситуация 
е необходимо и възможно 
да се ускори процесът на 
провеждане на обществе-
ните поръчки. Всички зна-
ем, че един от основните 
проблеми е обжалването 
им на всички етапи, което 
отлага възлагането и из-
пълнението в неопределе-
ни срокове. Ако всички сме 
единодушни, че най-добри-
ят инструмент за преодо-
ляване на рецесията, в коя-
то неизбежно навлизаме, е 
инвестицията на публични 
средства в инфраструкту-
ра, то би следвало и орга-
ните, разглеждащи жалби-
те в производства по ЗОП, 
да фокусират усилията 
си и да постановяват ре-
шенията си в по-кратки и 
предвидими срокове. И съв-
сем естествено и законо-
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Инж. Иван Моллов, член на Управителния съвет и на Изпълнителното бюро на КСБ:

Разчитаме, че изпълнената работа ще бъде разплащана своевременно
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образование завършва в Техническия университет - София, специалност 
„Двигатели с вътрешно горене“. Владее свободно руски и английски език. 
Трудовият му стаж започва във втория по големина глобален хранителен 
концерн за бързооборотни стоки, преминава през всички нива в България и 
Русия и достига до регионалния офис във Виена, Австрия, с отговорност за 
всички развиващи се пазари. 
Последните 15 години работи в областта на строителството, като от 
2008 г. е изп. директор на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. Фирмата е от 
първите в бранша след 1989 г. с тясна специализация в областта на ВиК 
инфраструктурното строителство и безизкопните технологии. 
През 2016 г. инж. Моллов е избран за зам.-председател на Областния съвет 
на ОП на КСБ – София, а през 2019 г. – за член на Управителния съвет и член 
на Изпълнителното бюро на КСБ.
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мерно това би могло да се 
случи, ако чрез допълнение 
в ЗМДВИП се регламенти-
ра преклузивен срок от 30 
дни, в който КЗК и ВАС да 
се произнасят по образува-
ните производства.

– Не на последно място 
считаме, че е обектив-
но обосновано и разумно 
да се ускори процесът по 
приемане и разплащане на 
извършените строителни 
дейности. Връщам се от-
ново на това колко е важно 
за всяка строителна фир-
ма бързо да получава изра-
ботените средства, за да 
може с по-голяма честота 
да ги инвестира отново 
и отново в дейността си 
(което всъщност е всеиз-
вестен и основополагащ 
принцип в икономиката). 
Именно в тази посока виж-
даме и една от възмож-
ностите, която ни предла-
га извънредната ситуация 
– неизбежно е натоварва-
нето върху служителите 
от средните нива в дър-
жавната и общинска адми-
нистрация да намалее в ре-
зултат на ограничаването 
на редица дейности и под-
ходящо би било този „осво-
боден“ човешки и времеви 
ресурс да бъде стимулиран 
и насочен към стопански-
те дейности, които могат 
и трябва да се извършват, 
каквато дейност е и стро-
ителството. В тази посо-
ка е и предложението ни 
да се въведе максимален 
срок от 30 дни за текущо 
приемане (с Акт обр. 19) и 
междинно заплащане на из-
вършеното строителство 
по всички договори, сключе-
ни по обществени поръчки, 
за периода на извънредно-
то положение и три месе-
ца след отмяната му. Това 
може да стане с допълне-
ние в чл. 13 на ЗМДВИП. 

Разбира се, има въз-
можности и в други сфери 
и колкото и странно да зву-
чи, добре е наистина да се 
опитаме като общество 
да извлечем и положителни 
резултати, а не само да се 
фокусираме върху пробле-
мите. 

Участвахте във видео 
конферентна среща на Ка-
марата с АОП. Кое беше 
най-важното, което об-
съдихте, и получи ли КСБ 
отговори на въпросите, 
които постави?

Да, в крайна сметка 
успяхме да реализираме 
такава виртуална среща, 
макар и с известно забавя-
не. Сред основните теми, 
които засегнахме, на пър-
во място бе да продължим 
и дори допълнително да ак-
тивизираме конструктив-
ната комуникация между 

Агенцията и Камарата. 
В извънредна ситуация 
са необходими незабавни 
действия и ние много раз-
читаме АОП да излезе на 
първа линия по отношение 
на обществените поръч-
ки – да дава разяснения, да 
публикува указания, да упра-
влява успешно целия процес 
и да не допуска ограничава-
нето и дори спирането му. 
Наясно сме, че на Агенция-
та не е предоставена въз-
можност за законодателна 
инициатива, но активното 
й участие при обсъждане-
то и приемането на нор-
мативните изменения и 
ограничения по отношение 
на обществените поръчки 
според нас е задължително. 

Благодарим на колеги-
те за заявената подкре-
па към голямата част от 
предложенията ни, като 
единствено по отношение 
на по-бързото въвеждане 
на електронните поръчки 
остана да обмислят дали 
и как биха могли да уско-
рят процеса. Признателни 
сме и за експресната им 
реакция по отношение на 
последните изменения в 
ЗМДВИП – в деня след пуб-
ликуване на приетите от 
парламента текстове АОП 
публикува методическо ука-
зание за правилното при-
лагане на разпоредбите по 
отношение на сроковете, 
свързани с провеждането 
на обществените поръчки. 
Сега очакваме в най-кра-
тък срок да издадат та-
кова и по отношение пра-
вилното и законосъобразно 
дистанционно провеждане 
на заседанията на оце-
нителните комисии с цел 
недопускане нарушаване 
принципите на публичност 
и прозрачност на процеду-
рите, както и равнопоста-
веност на участниците.

Участвахте и в среща 
с вицепремиера Томислав 
Дончев. Какви са резулта-
тите от нея?

Срещата при вицепре-
миера Дончев протече в 
телеграфен стил, което 
за нас беше и очаквано – за 
съжаление при повечето 
представители на висшия 
управленски състав в дър-
жавата ежедневните зада-
чи и проблеми значително 
се увеличиха в настояща-
та ситуация, напреже-
нието е голямо, времето 
е крайно ограничено и ние 
естествено се отнасяме 
с разбиране и се стараем 
да се съобразяваме. Ос-
новният проблем, който 
поставихме и по който по-
лучихме пълна подкрепа, е 
незабавното разплащане 
на извършената от стро-
ителните фирми и приета 

работа. Поискахме също 
така всички приети СМР 
по договори с възложител 
общини и общински пред-
приятия в размер над 60 
млн. лв. да бъдат цедирани 
към ББР на стойността на 
вземането по облекчен ре-
жим с държавни гаранции, 
както и незабавно да се 
пристъпи към приемане на 
извършеното, но неприето 
строителство, чиито от-
четни документи и актове 
вероятно отлежават на 
нечие чиновническо бюро 
безпричинно. Поставихме 
на масата и останалите 
предложения, които КСБ 
отправя към управляващи-
те с единствената цел 
- строителният отрасъл 
да бъде подпомогнат на 
административно ниво, за 
да не бъде във финансова 
тежест, а напротив – да 
бъде един от пълноценно 
работещите стълбове на 
икономиката по време на 
извънредното положение, 
както и след неговата от-
мяна. Това между другото 
е и световната и евро-
пейска практика в обста-
новка на пандемия – да се 
подпомогнат всячески от-
раслите, които могат да се 
развиват, за да могат те 
от своя страна да подпо-
могнат възстановяването 
на икономиката поне до 
предкризисните нива. Ес-
тествено на първо място 
е опазването на здравето 
и живота на хората, но не 
трябва нито за момент 
да спираме да мислим и 
работим в посока как ще 
продължи животът ни след 
кризата, след месец, след 
година...

Досегашната ни прак-
тика показва, че срещите 
с г-н Дончев винаги са били 
изключително конструк-
тивни и практични и без 
изключение водят до бър-
зи и конкретни резулта-
ти. Като пример за това 
от последните дни мога 
да посоча прибързаните 
и необмислени действия 
на столичния заместник-
кмет по строителството, 
който прецени, че ограни-
чаването на строителни-
те дейности е удачно в 
настоящата ситуация, но 
благодарение на светка-
вичната реакция от наша 
страна, подкрепена от 
правителството, успяхме 
да предотвратим спира-
нето на строителството 
в столицата. Вместо до-
пълнителни ограничения 
– напротив, търсят се 
възможности за облекче-
ния! Потвърдено бе, че е 
създадена организация и 
са изпратени указания към 
ОДМВР с цел облекчен ре-
жим на придвижване на ра-

ботниците и служителите, 
изпълняващи строителни 
дейности в населени мес-
та, различни от постоян-
ния или настоящия им ад-
рес, което за нас е много 
важно, тъй като това е 
практиката при голяма 
част от строителните 
фирми. Така че като цяло 
изключително много раз-
читаме на резултати от 
срещата и се надявам, че 
съвсем скоро всички ще ги 
усетим. 

Как ще се отрази спо-
ред Вас кризата на водни-
те проекти? Очаквате ли 
проблеми с изпълнението 
на Оперативна програма 
„Околна среда“? Може ли 
КСБ да съдейства по няка-
къв начин на администра-
цията?

Силно се надявам, ако 
има негативно отражение, 
то да е минимално. Мисля, 
че всички прекрасно разби-
раме важността на стра-
тегическата инфраструк-
тура за страната, каквато 
е и водната, даваме си ясна 
оценка какво е състояние-
то й вследствие системно 
недофинансиране на ВиК 
сектора в последните 30 
- 40 години и оценяваме по-
добаващо възможността, 
която ни предоставят ев-
ропейските фондове за фи-
нансиране. Всяко забавяне в 
изпълнението вероятно ще 
доведе до загуба на този 
безценен за нас ресурс, 
което аз бих окачествил 
като престъпление. Недо-
пустимо би било при тази 
повсеместна нужда от фи-
нансови ресурси поради ад-
министративни неуредици, 
немарливост или дори недо-
бросъвестност да загубим 
договорени и вече осигуре-
ни средства. КСБ винаги е 
декларирала готовността 
си за съдействие към дър-
жавната администрация 
чрез своите експерти, 
становища, мнения и пред-
ложения. И това на прак-
тика се случва, въпреки че 
разполагаме с много повече 
възможности и потенциал, 
стига да има желание той 
да бъде използван. За съжа-
ление има и случаи, в които 
ние се оказваме „от дру-
гата страна на барикада-
та“, което е, меко казано, 
погрешно. 

Като член на ИБ и УС 
кои са за Вас основните 
приоритети за КСБ в на-
стоящата ситуация? 

Настоящата ситуация 
е много трудна главно по-
ради това, че е неочаква-
на и никой не е подготвен 
за това, което се случва 
с нас и около нас. Много е 
важно да бъдем фокусира-

ни, гъвкави и бързи. Необ-
ходимо е да се действа без 
отлагане и същевременно 
трябва да сме наясно, че е 
възможно да се допуснат и 
грешки, поради което тряб-
ва да сме адаптивни и да 
се ръководим от малък брой 
ясно дефинирани цели. За 
мен приоритетите са два:

– На първо място тряб-
ва да съхраним изградения 
с годините и с много гри-
жа инженерно-технически 
и производствен потен-
циал, с който строител-
ните фирми у нас разпо-
лагат. Пагубно ще бъде 
за цялата икономика, ако 
си позволим драстично да 
намалим темповете, ако 
загубим работници и спе-
циалисти, ако допуснем 
спиране на дейността на 
строителните фирми. И 
тук даже не визирам нега-
тивния ефект, който това 
ще има върху усвояването 
на европейските средства 
по оперативните програми 
и надвисналата заплаха да 
загубим голяма част от 
тях, тъй като реално сме 
в последната година на 
програмния период, а раз-
платените средства към 
изпълнителите са далеч 
под очакванията ни. Това 
не е конвейер, който можем 
да включваме и изключ-
ваме, инерцията при нас 
е голяма и много дълго и 
трудно ще бъде възстано-
вяването, ако допуснем из-
граденото с кръв и пот да 
бъде разрушено. Несъмне-
но строителните обекти 
са с голяма продължител-
ност, съществуват тех-
нологични ограничения за 
ускоряване на темповете, 
а и в голяма част от слу-
чаите се влияем и от ат-
мосферните условия. Така 
че първият приоритет на 
КСБ и ръководството е да 
подпомогнем нашите чле-
нове да не ограничават или 
спират дейността си - да 
си получават своевременно 
заплащане за извършената 
работа, да нямат админи-
стративни спънки в нито 
един етап от строително-
инвестиционния процес. 
Ако получаваме декларира-
ната подкрепа от страна 
на правителството, би-
хме могли да разглеждаме 
строителния сектор като 
средство и възможност за 
смекчаване на негативния 
икономически ефект и по-
следиците от световната 
пандемия, да осигурим зае-
тост на част от хората, 
които ежедневно се регис-
трират в бюрата по тру-
да, а защо не и да върнем 
обратно амбициозните и 
квалифицирани кадри, кои-
то допуснахме да продават 
труда си извън пределите 

на родината. Това, разбира 
се, важи за всички иконо-
мически отрасли, които в 
тази извънредна ситуация 
при осигуряване на необхо-
димите санитарно-хигиен-
ни норми и при съблюдаване 
на обективно наложените 
ограничения могат да съз-
дават принадена стой-
ност, да осигуряват ра-
ботни места и да носят 
тъй необходимите приходи 
в държавния бюджет – те 
трябва да бъдат гледани 
като писани яйца, от които 
могат да се излюпят злат-
ни за българската икономи-
ка кокошки. 

– Вторият приоритет 
е КСБ със съдействието 
на всички свои членове да 
осигурим необходимата по-
мощ и подкрепа – за обще-
ството, за държавата, за 
правителството. Съвсем 
естествено на първо мяс-
то в полезрението това са 
даренията, които строи-
телите направихме и про-
дължаваме да правим - те 
са вече на стойност над 
1,1 млн. лева, като има мно-
го колеги, които не само не 
желаят да се афишират с 
имената си, но не желаят 
въобще да дават гласност 
на този доброволен акт. 
И това е така, защото 
не търсим нищо в замяна, 
нямаме необходимост от 
публично признание, всеки 
сам усеща необходимост-
та да помогне според въз-
можностите си. Но не само 
в дарените средства, ме-
дицинско оборудване и 
предпазни средства се из-
разява помощта, която се 
очаква и трябва да дадем. 
Тя се изразява и чрез данъ-
ците, които всички фирми 
плащаме своевременно, 
чрез осигурителните внос-
ки и възнаграждения, които 
изплащаме в пълен размер 
независимо от обстоятел-
ствата, но и чрез личния 
пример и поведение, чрез 
спазването на въведените 
правила и ограничителни 
мерки, чрез обезпечава-
нето в пълна степен на 
необходимите извънредни 
противоепидемични мерки, 
чрез личната отговорност 
на всеки един от нас към 
ограничаване разпростра-
нението на заразата и 
предпазването на околни-
те. В трудни моменти се 
познава силата на един-
ството и сега е моментът 
да докажем и на себе си, че 
можем да превъзмогнем 
разногласията в името 
на общото благо. Защото 
е въпрос на оцеляване – и 
физически, и икономиче-
ски. Трябва да преодолеем 
препятствията и да огра-
ничим щетите, нямаме ал-
тернатива! 
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Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян: 

Радваме се на изключително ползотворно сътрудничество с в. „Строител“

Росица Георгиева

Г-н Кехайов, бихте 
ли ни разказали малко 
повече за себе си, как из-
брахте строителната 
професия? Представете 
фирмата, която ръково-
дите, и в каква сфера на 
строителството е спе-
циализирана?

Председател съм на 
ОП на КСБ – Смолян, за 
втори мандат. Професио-
налната ми визитка като 
ръководител на област-
ната структура на Кама-
рата на строителите в 
България носи определен 
акцент, илюстриран най-
добре от картината, коя-
то получих при повторния 
ми избор за председател 
- „Заветът на хан Кубрат“. 
Обединението, солидар-
ността и взаимопомощ-
та са водещи принципи в 
моята работа. 

Кореняк родопчанин 
съм и като такъв изборът 
на строителната профе-
сия съвсем не бе случаен. 
Тук тя е поминък за мно-
го хора. Ръководя фирма 
„Крис-МТ“ ООД от дълги 
години и считам, че съм 
създал една устойчива и 
успешна структура с ши-
рок профил и възможнос-
ти. Работим в областта 
на високо и ниско строи-
телство, инфраструктур-
ни проекти, пътно строи-
телство и др.   

Посочете някои от 
най-интересните обек-
ти, които сте изпълнили.

Ще започна със зна-
кови за страната ни про-
екти – пътя Златоград 
– Заставата (връх Кос-
тадин) от км. 0+000 до 
км. 3+720.10 и с изграж-
дането на комуникацион-
ното трасе - Златоград 
– Термес - Ксанти. Други 
наши обекти в Златоград 
са ремонт на бул. „Бъл-
гария” и  ул. „Ахрида“. На-
правиха се три моста и е 
покрито речното корито, 
за да се оформи голям цен-
трален паркинг. Това са 
обекти от изключителна 
важност за комуникаци-
ите в нашия пограничен 
район. 

Ще спомена и  подо-
брението и разширение-
то на градския площад на 
Неделино, както и строи-
телството на моста над 
р. Черна в Смолян.

Подхождаме към всеки 
проект много отговорно, 
защото реномето на една 
утвърдена фирма е необ-
ходимо да се защитава 
ежедневно.

Какви са особено-
стите на региона, ка-
саещи бранша. Какви са 

проблемите и предизви-
кателствата, с които 
строителите тук се 
сблъскват? 

Строителният бранш 
в Смолянска област е 
добре развит, носи бога-
ти традиции и държи съ-
ществен дял в регионал-
ната икономика. Повече 
от 100 са фирмите в ОП 
на КСБ – Смолян, от раз-
личен мащаб и специали-
зация. 

За съжаление пробле-
мите не са малко. Планин-
ският релеф, периферното 
местоположение и от-
далечеността от голе-
мите градски центрове, 
множеството свлачищни 
процеси и логистични ус-
ложнения винаги са съз-
давали утежнени условия 
пред строителния процес 
и са завишавали неговата 
себестойност. Към тях 
бих добавил и липсата на 
пакет от мерки, целенасо-
чена местна и централна 
политика за съхраняване 
на нашия бранш и строи-
телните компании, които 
от дълги години създа-
ват прехрана на стоти-
ци родопски семейства. 
Тук проблеми като липса 
на квалифицирана работ-
на ръка стоят с особена 
тежест. Инвестициите 

са силно ограничени и не 
се разчита на сериозни 
частни инициативи. Бих 
отбелязал обаче една по-
зитивна тенденция и това 
е излизането на светло 
на част от сивия сектор, 
особено на по-малките 
фирми, които доскоро ра-
ботеха без регистрация.   

Мина отчетното съ-
брание на Областното 
представителство. Как-
ви цели си поставяте за 
настоящата година? 

В ОП на КСБ – Смолян, 
следваме една устойчи-
ва тенденция, продик-
тувана от интереса на 
строителните фирми към 
организираните обуче-
ния, тематични курсове 
и информационни иници-
ативи. Това е нормално, 
защото малките градове 
рядко разполагат с до-
бре развита система от 
специализирани училища, 
университети и обучи-
телни институции. Тук е 
моментът да благодаря 
на колегите от „Строи-
телна квалификация“ ЕАД, 
с помощта на които се 
случват повечето обуче-
ния. Доброто им качест-
во, нивото на лекторите 
и преподаваният матери-
ал привличат все повече 

наши членове да се вклю-
чат в тях. 

Поредното Общо съ-
брание на ОП на КСБ 
– Смолян, се проведе в 
самото навечерие на кри-
зата COVID-19 в България. 
Струва ми се, че с днеш-
на дата, а и след нейния 
край проблематиката 
ще придобие съвсем нови 
измерения. Вероятно ръ-
ководството на ОП КСБ 
– Смолян, заедно с широк 
кръг от най-активните 
фирми ще разгледаме 
ситуацията пред стро-
ителния сектор в нова 
светлина и ще набележим 
адекватни мерки за спра-
вяне с проблемите.

Как се отразява из-
вънредното положение 
на строителите в реги-
она? Какви сигнали от 
тяхна страна постъп-
ват към ОП-то?  

Разбира се, местни-
ят строителен бранш е 
изключително уязвим в 
настоящата ситуация. 
Предвид неяснотата като 
продължителност и дълбо-
чина на кризата COVID-19 
не може да се каже докога 
местните строители ще 
разчитат на своите ре-
зерви, доколкото ги имат. 
Тези, които разполагат с 

добре сключени договори, 
ще успеят да се справят 
по-добре, но за много сто-
пански субекти това няма 
да е факт. 

Фирмите подкрепят 
становището на ръко-
водството на КСБ рабо-
тата по обществените 
поръчки да продължи при 
спазването на всички 
разумни предпазни мерки, 
за да оцелеят и съумеят 
да се справят. За всичко 
това са от изключителна 
важност мерките и зако-
нодателството, които 
държавните институции 
ще приемат. 

К а к  О б л а с т н о т о 
представителство си 
партнира с местната 
власт? В какви направле-
ния от Вашата дейност 
виждате възможности-
те за сътрудничество? 

ОП на КСБ – Смолян, 
търси активен диалог с 
местната власт за об-
съждане на всички сери-
озни проблеми. Като един 
пример бих изтъкнал съз-
даването на паралелка 
„Строителен техник“ към 
местната Смолянска про-
фесионална гимназия по 
туризъм и строителство 
„Н. Й. Вапцаров“, която 
стана факт след съв-
местните ни усилия преди 
две години. 

Очакваме подкрепа по 
отношение напредъка при 
реализирането на всички 
по-значими строителни 
проекти, а днес в услови-
ята на криза ще търсим 
нови допирни точки за 
съвместни действия.

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

В настоящата ситу-
ация отговорът на този 
въпрос е твърде условен.

Посочете кои са 3-те  
основни приоритета 
пред КСБ.

В момента с изключи-
телна актуалност стои 
въпросът за подпомагане 
на фирмите в тази извън-
редно тежка икономическа 
ситуация, и то помощ на 

много фронтове – по от-
ношение на задържане на 
персонала, за изпълнение 
на поетите ангажименти 
и осигуряване, доколкото е 
възможно, на една по-рит-
мична заетост, законода-
телни инициативи и кон-
кретни мерки за справяне 
при бедствено положение. 

Какви препоръки би-
хте дали на ръковод-
ството на Камарата?

Считам, че ръковод-
ството на КСБ работи 
усърдно и адекватно на 
ситуацията. Подкрепям 
мерките, които се пред-
лагат от Камарата, и се 
надявам да бъдат разбра-
ни и възприети от инсти-
туциите. 

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

Радваме  се  на  из -
ключително ползотвор-
но  сътрудничество с 
в. „Строител“. През 2019 г. 
стартира инициативата 
за изнесени приемни на 
вестника в страната с 
първата подобна проява 
в ОП на КСБ – Смолян. Тя 
събра  заедно всички учас-
тници в строителния про-
цес, за да бъдат обсъдени 
най-острите проблеми в 
бранша. 

Изданието винаги е 
отразявало максимално 
обективно, точно и бързо 
всичко, което ни вълну-
ва, затова го нарекохме 
„Гласът на родопските 
строители“ и се надява-
ме на още по-интересни 
и ползотворни съвместни 
събития в бъдеще. 

В навечерието сме на 
Великден, един от най-
светлите християнски 
празници. Какво ще поже-
лаете на своите колеги и 
на читателите на изда-
нието?

На  коле г и те  и  н а 
всички читатели на в. 
„Строител” пожелавам 
на първо място здраве! В 
далечното, а и в по-близ-
кото минало българският 
строител, а и български-
ят народ са се  изправя-
ли пред редица сериозни 
предизвикателства, но с 
вяра и обединени  усилия 
винаги сме  оцелявали. Ще 
се справим и с настоящи-
те трудности! Можем да 
ги преодолеем заедно с 
отговорност и грижа за 
общото бъдеще. 

Нека настъпващият 
празник Възкресение Хри-
стово ни направи по-добри 
и ни даде сили за нови про-
фесионални постижения, 
които да градим с любов 
и вдъхновение. 

В ОП на КСБ – Смолян, стартира инициативата за открити 
изнесени приемни на вестник „Строител“

Снимки в. „Строител“
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Проф. д-р Татяна Червенякова, изп. директор на Специализираната болница за активно 
лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Ив. Киров” ЕАД – София:

Ренета Николова

Проф. Червенякова, 
през изминалата седмица 
КСБ направи дарение към 
ръководената от Вас 
болница. Бихте ли каза-
ли как то ще подпомогне 
усилията на Вас и екипа 
Ви за справяне с епидеми-
ята от COVID-19?

Това дарение беше 
изключително навремен-
но и полезно за нашата 
болница и аз искам да 
благодаря на Камарата 
на строителите за тази 
подкрепа. Ние получихме 
от КСБ два апарата за 
инвазивна и неинвазивна 
вентилация и система 
за дигитално разчитане 
на рентгенови снимки с 
възможност за достъп до 
изображенията от отда-
лечено работно място – в 
или извън болницата. Дос-
тъпът осигурява същата 
функционалност, както на 
работното място – измер-
ване, промяна на контраст 
и др., което позволява об-
разът да бъде разчетен 
от рентгенолог, който се 
намира в съседна болница 
или на друго място. Така 
могат да се обсъждат с 
повече колеги самите ре-
зултати. Епидемиологич-
ната ситуация, в която 
сме в настоящия момент, 
налага бърза рентгеноло-
гична диагноза, тъй като 
COVID-19 протича със за-
сягане на белия дроб под 
формата на пневмонии. 
Можете да си предста-
вите колко необходимо 
е бързото разчитане на 
резултатите от всяко 
изследване. Истината е, 
че тази уредба е задъл-
жителна в стандарта по 
рентгенология и всъщ-
ност ние винаги сме тър-
сили финансиране, за да 
можем да си я осигурим. 

Разполагаме и с Кугел 
рентгенов апарат и опит-
ваме да осигурим и за него 
система за разпростране-
ние и съхранение на обра-
зите, която струва около 
25 000 лв. Това ще даде 
възможност пациентие в 
интензивното отделение 
да се снимат на място и 
да не се смесват с потока 
от другите отделения. А и 
тези пациенти са трудни 
за транспорт.

Така че искам отно-
во да подчертая, че съм 
изключително благодар-
на на КСБ за дарението, 
което много ни помогна. 
Нееднократно сме тър-
сили варианти да получим 
тази технология в нашето 
лечебно заведение. Всяка 

една болница, която след-
ва необходимите стандар-
ти, е длъжна да разполага 
с подобна технология. У 
нас вече почти няма ле-
чебно заведение, което да 
не предлага дигитализира-
не на образите. Споделяй-
ки тази информация с изп. 
директор на Камарата 
г-н Валентин Николов, аз 
разбрах неговото желание 
наистина да се помогне за 
нещо, което е належащо. 
И апаратите за инвазивна 
и неинвазивна вентилация 
и системата за дигитал-
но разчитане на рентге-
нови снимки са монтирани 
и вече функционират.

Така че, ако ми позво-
лите да обобщя, ще кажа, 
че това е едно много до-
бро дело, което показва, че 
Камарата е организация, 
която подхожда с мисъл 
и грижа за лечебното за-
ведение и общественото 
здраве.

Какво е материално-
то състояние на болни-
цата в момента, имам 
предвид сграда, помеще-

ния, апаратура? И какъв 
е капацитетът специал-
но по отношение на зара-
зени с коронавирус?

Централният корпус 
на Инфекциозната болни-
ца започна да приема па-
циенти от 1-ви април тази 
година, когато получи раз-
решение за тази дейност. 
За този период ние успях-
ме да си осигурим някои 
неща, а други предвижда-
ме в движение да набавим 
в най-скоро време. Тук се 
намира и новооткритото 
отделение за интензивно 
наблюдение и лечение, в 
което са монтирани два-
та респиратора за диха-
телна реанимация, полу-
чени от КСБ. Обучен е и 
персонал да работи с тях. 
В Централния корпус в мо-
мента се помещават две 
отделения само за паци-
енти, заразени с COVID-19. 
Общият брой легла, с кои-
то разполагаме, е 70, като 
те са само за пациенти с 
вируса - наши съграждани.

Разбира се, Инфекци-
озна болница не спира да 
осъществява хоспитали-

зация и прием на болни, 
които са с вирусни хепа-
тити, с чревни инфекции, 
със синдрома на придо-
битата имунна недоста-
тъчност, с детски инфек-
циозни заболявания. Така 
че тези 70 легла при необ-
ходимост могат да бъдат 
разширени. 

Вие сте инфекцио-
нист с огромен опит, 
главен координатор на 
Експертния съвет по 
инфекциозни болести. 
Какво е Вашето профе-
сионално мнение по от-
ношение на COVID-19? 
Какво е най-важно да 
знаят хората?

Това, което мисля за 
коронавируса, и нещата, 
които се случват в Бъл-

гария, е сериозно. Забо-
ляването е предвидимо, 
но има много неясни мо-
менти около него. Все 
още лекарите и научната 
общност в България и по 
света търсят най-правил-
ния, най-точен и ефикасен 
метод за лечение на тези 
болни. Ако диагностиката 
е ясна, на нас ни тряб-
ва опит, за да можем да 
изградим стратегия за 
лечението и за терапев-
тичното поведение при 
всеки индивидуален болен. 
Много неща се научиха за 
този период от време, но 
някои остават все още 
проблемни. Трудно и непра-

вилно е да се сравняват 
грип и COVID-19 като за-
болявания. Единственото 
общо е, че са дихателни 
инфекции, предаващи се по 
въздушно-капков път. Раз-
личията включват пато-
физиологичните промени, 
клиничните прояви, разви-
тието на особено тежки 
форми и др. Гледам сери-
озно на нещата, но като 
един оптимист смятам, 
че до началото на юни ние 
трябва да се справим с 
тази ситуация.

Според Вас как се 
справя България, каква е 
оценката Ви за предприе-
тите мерки?

В тази ситуация цели-
ят ресурс трябва да бъде 
използван. Смятам, че 
трябва да има тестване 
- колкото по-широко, тол-
кова по-добре. Първите 
тествания за антитела 
показаха, че в голямата си 
част населението в Бъл-
гария не е имунно. Имат 
място и чувствителните 
тестове, които са т.нар. 
бързи, и PCR – методите, 
които са високоспецифич-
ни. Това е всъщност зла-
тен стандарт за всяко 
едно - особено ново, забо-
ляване. Аз съм консенсусна 
личност и обичам нещата 
да се консултират и всич-
ко полезно да бъде използ-
вано в дадената ситуация, 
защото на здравните сис-
теми им е трудно да по-
емат изведнъж високата 
заболяемост навсякъде по 

света - не само в Бълга-
рия - това е предизвика-
телство. У нас все пак 
темпът, с който се раз-
вива заболяването и хос-
питализирането на паци-
енти, е един умерен темп 
на нарастване. Това дава 
възможност на здравните 
заведения и медицинските 
специалисти да осмислят, 
да направят стратегия. 
Така че предприетите 
мерки от държавата ми-
сля, че са правилни. 

Това, което прави На-
ционалният оперативен 
щаб, са неговите консул-
тации с необходимите 
експерти. Смятам, че до 
този момент нещата се 
развиват правилно. Разби-
ра се, мерките се затег-
наха във връзка с празни-
ците, защото човек така 
е устроен и има нужда от 
комуникация, има нужда 
от споделяне не само на 
болка, но и на радост. Има 
вече определен ред и опре-
делени правила, считам, че 
тези мерки ще се проме-
нят в динамика, защото 
и икономиката трябва да 
заработи.

Предстои един от 
най-големите християн-
ски празници - Великден. 
А и хубавото време като 
че ли води гражданите 
до неспазване на наложе-
ните ограничения. Какъв 
съвет бихте дали от 
страниците на нашето 
издание?

Моят съвет е, че тряб-
ва да изчакаме празници-
те. Няма нищо лошо да 
сме по-изолирани и по-еди-
нични. С тези комуникации 
чрез интернет човек има 
възможност да общува. Аз 
съм за това по време на 
празниците да се запази 
тази изолация, след което 
вече да се даде някакъв 
ход на определени свобо-
ди. Животът трябва да 
продължи. По време на ме-
сеците на извънредно по-
ложение ние изработихме 
едни норми и поведения, 
които ще ни бъдат полез-
ни в бъдеще.

В заключение,  Цен-
тра лн ат а  с г рада  н а 
 СБА ЛИПБ  започна  да 
приема  пациенти  от 
1.04.2020 г. Ифекциозна 
болница разполага с до-
бър персонал, подготвени 
паразитолози и инфек-
ционисти, продължители 
на една голяма школа по 
инфекциозни, паразитни 
и тропически болести. В 
името на опазване на об-
щественото здраве ние 
ще спечелим тази битка.

С дарението на апарати за новооткритото интензивно отделение 
на болницата КСБ извърши едно добро дело, за което благодаря 
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Отец Кирил Попов, енорийски свещеник в катедрален храм „Света Неделя“:

Росица Георгиева

Отец Кирил, в навече-
рието сме на най-свет-
лия християнски празник 
- Великден, но тази годи-
на той ще бъде различен. 
Как църквата се приспо-
соби към ситуацията в 
страната?

Това са изпитания, кои-
то ние трябва да преодо-
леем. Решението на Све-
тия синод Ви е известно, 
а свещениците сме воини, 
които изпълняваме негови-
те разпореждания. Разби-
ра се, и Синодът, и всички 
ние подкрепяме напълно 
усилията на държавните 
институции за запазване 
на живота и здравето на 
българския народ. 

Затова, въпреки че 
всички храмове ще бъдат 
отворени и службите ще 
се провеждат, ние призо-
ваваме богомолния народ 
да си остане вкъщи, макар 
че няма забрана миряни да 
посещават църквите. 

Нашите служители 
ще използват лични пред-
пазни средства - маски, 
ръкавици и дезинфектан-
ти. Подовете ще се мият 
непрестанно, иконите ще 
се бършат, местата за 
сядане също. Влизащите 
в храма  трябва и те да 
бъдат с предпазни маски 
и да стоят на разстояние 
помежду си. 

Да си припомним все 
пак църковните обреди, 
които е редно да се спаз-
ват преди настъпването 
на Пасха?

В дните преди праз-
ника ние съпреживяваме 
кръстните страдания на 
Спасителя. Но в същото 
време сме с надеждата за 
спасение. Времето преди 
Пасха е време за молитви, 
за самовглъбяване. Трябва 
да осъзнаем своята гре-
ховност, да се разкаем. 
Това са моменти, в които 
се изповядваме и се при-
общаваме към тайнство-
то. Въпреки че мнозина 
свързват празника преди 
всичко с подготовката за 

отбелязването му, в Пра-
вославната църква сега се 
проявява ясното съзнание, 
че трябва да мислим не 
само за своето тяло, но и 
за религиозния си живот. 
След Цветница, или Неде-
ля Вая, започва седмица-
та, в която споменаваме 
кръстните самоволни 
страдания на Христос за 
изкупуване на първородния 
грях на човешкия род. На 
Велика сряда Спасителят 
е бил предаден от Юда, в 
четвъртък е бил осъден 
на смърт, а в петък е бил 
разпнат. Затова в сряда и 
в петък се пости и тези 
два дни от седмицата са 
посветени на кръста. На 
Велики четвъртък вечер-
та се четат 12-те еван-
гелия. Те и останалите 
обязаности през цялата 
седмица ни пренасят в 
Йерусалим и всички жи-
тейски грижи се оставят 
на заден план.

Как ще обясните чу-
дото, което се случва по 
време на Света литур-
гия?

Най-голямото чудо е, 

когато хлябът и виното 
се претворяват в Тялото 
и Кръвта Христови и чове-
кът се единява с Него, до-
косвайки се и до Божест-
вената му същност. Това 
е най-големият дар, който 
имаме от Исус Христос. 

На Велики четвъртък 
в специален момент се 
изнася Честният кръст 
Господен за поклонение от 
всички вярващи. На Велики 
петък отново споменава-
ме издъхването на нашия 
Спасител. Това е един-
ственият ден, когато не 
може да има Света литур-
гия, а се правят Царски 
часове и вечерня. Тогава 
обаче излиза Светата 
плащеница и се прави про-
мушване под масата, на 
която е поставена. Тя е 
символ на гроба на Исус 
Христос и ние се покланя-
ме в знак на благоговение. 
В съботата преди праз-
ника в църквата се чете  
молитвата „Да замълчи 
всяка плът човешка”. Ето 
го момента, в който вся-
ка година се случва чудо 
на Божи гроб – слизане 
на Благодатния огън. По 

традиция в неделя, след 
като се изпее тропарът 
(както и кондакът, това 
са песнопения, които ни 
запознават със съдър-
жанието на празника) в 
началото на пасхалната 
утреня, духовникът поз-
дравява всички богомолци 
по случай Великия ден на 
Господа. Тържественият 
пасхален кондак изразява 
с няколко проникновени 
слова завършека на Божи-
ето домостроителство 
за нашето изкупление и 
спасение.

За какво служи съби-
тието в Йерусалим?

За вдъхновение и упо-
вание, че Бог не ни е ос-
тавил. Вярвайте, дори и в 
този труден за цялото чо-
вечество момент. За пър-
ви път от много, много го-
дини наши духовници няма 
да бъдат там сега, за да 
донесат от Благодатния 
огън, но ние сме сигурни, 
че Благодатта ще намери 
начин да стигне но всички 
българи.

А как е определено 
кога да се празнува Ве-
ликден?

Великден е тържество 
на тържествата. По вре-
ме на Първия вселенски съ-
бор през 325 г. се решава 
Великден да се празнува 
отделно от Пасха  една 
седмица след първото пъл-
нолуние след пролетното 
равноденствие. Празникът 
винаги е в неделя. 

При отбелязването на 
Пасха, както и на другите 
християнски празници, 
има традиции, които се 
спазват във всеки дом. 
Откъде идват те?

Да, например на Велика 
сряда се месят козунаци-
те, а в четвъртък се бо-
ядисват яйцата. Всичко, 
което не е свършено в 
тези два дни, се оставя за 
Велика събота. Спазваме и 
едно предание - след Въз-
кресението Света Мария 
Магдалена е поднесла на 
император Тиберий черве-
но яйце с поздрав: „Хрис-
тос Возкресе“. В този 

смисъл яйцето се явява 
символ на зараждащия се 
живот, а живот има само в 
Христос. Червеният цвят 
съответно е символ на 
мъченичеството и кръв-
та, която той е пролял за 
нашето спасение. А също и 
на победата. 

За кого са Вашите 
най-горещи молитви в 
тези трудни дни, отче?

Светият синод изразя-
ва благодарност и отправя 
молитви за правителство-
то, лекарите, медицински-
те сестри и работници, за 
всички останали общест-
вени служители – поли-
цаи, военни, служители в 
транспорта, журналисти, 
магазинери и всички, които 
се излагат на риск, за да 
се съхрани ежедневният 
живот в рамките на въз-
можното. Това е едно из-
питание, но нека всички да 
имаме упование в Бога, че 
то ще отмине.  В дните на 

извънредното положение 
трябва да бъдем дисципли-
нирани и сме длъжни да из-
пълняваме разпоредбите. 

А на читателите на 
в. „Строител“ какво ще 
пожелаете?

Преди празника на праз-
ниците нека всички да сме 
с вяра и упование в Бога. 
Трябва да бъдем благодар-
ни, че Христос заради нас 
е дошъл на света, да ни 
остави своето учение за 
правилен живот, заради 
нас е бил разпнат на кръ-
ста и е изкупил целия пър-
вороден грях на човешкия 
род. Пак заради нас той 
е извършил най-голямото 
чудо в историята - Въз-
кресението. Затова нека 
да бъдем и с радост в Гос-
пода. В тези благодатни 
дни от сърце желая всички 
да имаме ясното съзнание, 
че Бог е всеблаг баща, той 
не иска да страдаме, а от 
трудностите трябва да 
извличаме уроци. 

Бог да благослови всич-
ки нас!

Въпреки че всички храмове ще бъдат отворени и службите ще се провеждат, 
ние призоваваме богомолния народ да си остане вкъщи

Снимки Румен Добрев
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Тихомир Станев

Вече повече от месец 
сме в условия на карантина 
заради COVID-19. Хубавото 
за българската икономика 
и за родния бизнес е, че има 
обществени поръчки (ОП), 
които се изпълняват въ-
преки сложната ситуация 
в страната. Изпълнението 
на ОП подпомага много бъл-
гарски семейства и тех-
ните близки за справяне с 
финансовите предизвика-
телства на днешния ден.

Бонд гаранциите се до-
казват като един от тър-
сените инструменти от 
изпълнителите за подпис-
ване на ОП, с който гаран-
тират своето изпълнение. 
Нека да разгледаме какви 
видове бондове има, тех-
ните срокове и основните 
компоненти на ценообразу-
ването им.

1. Какви видове бондове 
има?

Бонд гаранциите се 
ползват от години в Евро-
па. Те намират приложение 
в много различни сектори 
на икономиките от ЕС. 
Такива са строителство-
то, ИТ сферата, кино ин-
дустрията, транспортът 
и др. Нека да разгледаме 
познатите ни в България, 
които можем да ползваме 
по Закона за обществе-
ните поръчки (ЗОП) и как 
всеки бонд си има своите 
специфики и точно пред-
назначение по договорите 
за изпълнение.

• На първо място е бонд 
гаранцията за участие в 
търг, т.нар. BID BONDS. 
Тази форма на гаранция 
отпадна от процедурите 
на новия ЗОП. Единствено 
е останала при частни въз-
ложители.

• На второ е бонд 
за авансово плащане – 
ADVANCE PAYMENT BONDS.

• На трето място е 
бонд за добро изпълнение - 
PERFORMANCS BONDS.

• На четвърто e бонд 
за следгаранционно об-
служване – MAINTENANCE 
BONDS.

• На пето място е бонд 
за изпълнение на парич-
но задължение – PAYMENT 
GUARANTEES. 

• На шесто са бондове-
те за митнически достав-
ки и гаранция - CUSTOMS 
BONDS.

• На седмо място има-
ме бонд за доставки на 
стоки и услуги – SUPPLY 
AND SERVICE BONDS.

• На осмо място е бонд, 
с който се обезпечават 
гаранциите по европроек-
тите, т.нар. EUROBONDS.

Виждаме, че и в Бълга-
рия има доста голяма пали-
тра от бондове, които се 
използват по различни по-
ръчки. Всеки един от тях  
отговаря на изискванията 
на съответния договор на 
възложителя. Както стана 
ясно от предишни статии 
в рубриката „Нашият кон-

султант“, нито един бонд 
не може да се издаде са-
мостоятелно и когато се 
подписва договорът, той 
става част от него, за да 
може да се отпуснат сред-
ствата.

Практиката ми през 
последните няколко години 
показва, че най-често по 
ОП се ползва бонд за добро 
изпълнение, бонд за авансо-
во плащане и бонд за след-
гаранционен сервиз.

• Бондът за добро из-
пълнение е в рамките на 3 
до 5% от стойността на 
договора и това е заложено 
в самия ЗОП. Това е основ-
ната форма за гарантира-
не на всеки договор. Без га-
ранция за добро изпълнение 
няма подписване на догово-
ра. Често пъти възложи-
телят изисква само тази 
форма на гарантиране без 
другите две – гаранция за 
аванс и за следгаранционно 
обслужване.

• За разлика от бонда 
за добро изпълнение бон-
дът за авансово плащане 
най-често се изисква в ди-
апазона между 20%, 25%, 
30% и 35% от стойността 
на договора. Авансовият 
бонд има едно изключение 
и то е, че при него лими-
тът може да достигне до 
90 - 100% от стойността 
на договора за изпълнение. 
Това изключение обичайно 
се случва само през декем-
ври.

Защо това е така? За-
щото в края на годината 
често се оказва, че има 
неизползвани средства по 
обществените поръчки и 
тогава трябва да се га-
рантира на 100% по дого-
вора. Ако тези средства 
не бъдат усвоени до края 
на календарната година, 
ще трябва да бъдат вър-

нати обратно в бюджета. 
По тази причина възложи-
телите искат гаранция на 
100%, и то за авансовото 
плащане.

• По ЗОП се използва 
и бонд за гаранционно и 
следгаранционно обслуж-
ване. Бонд гаранциите са 
конструирани спрямо фа-
зите, през които премина-
ва строителният процес. 
Всеки един от тях отго-
варя за своята фаза на 
строителството. Бондът 
за следгаранционно обслуж-
ване най-често се движи в 
диапазона на 5% от стой-
ността на договора, като 
някой път може да стигне 
до 10% от стойността на 
договора на съответната 
поръчка. 

При този бонд особено 
актуални са сроковете, 
които нормално са за 5 г. 
Често по някои договори, 
които сме правили, имаме 
и доста по-дълги такива в 
рамките на 7, 10, 12 и дори 
повече години.

2. Какви периоди на по-
критие имат различните 
бондове? 

На семинар в Правец, 
организиран от Областно-
то представителство на 
КСБ в София, след лекция-
та ми бе поставен въпрос 
за сроковете: „Г-н Станев, 
може ли с бонд гаранция да 
се гарантира за 12-годи-
шен период?“

Важно! Типичните пе-
риоди за съответните га-
ранции са:

- За участие в търг е с 
най-малък период от 6 до 12 
месеца;

- За авансовото плаща-
не е в диапазона от 12 до 
24 месеца.

Тук сме имали някои 

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.

изключения. В зависимост 
от документацията  и из-
искванията на конкретния 
възложител обичайният 
срок може да бъде надхвър-
лен. По този повод имахме 
казус, в който полицата 
трябваше да бъде за 782 
дена. Такава практика се 
ползваше от община, така 
се е правило по стария за-
кон, като по същия начин се 
продължава и по новия ЗОП.

Периодът за гаранци-
ята за добро изпълнение 
е в рамките на 60 месе-
ца, което са пет години. 
В повечето случаи това е 
един напълно достатъчен 
период, за да се изпълнят 
планираните СМР.

Нормалният срок на 
покритие при бонда за га-
ранционен сервиз отново е 
60 месеца, или пет години. 
Тук също както при гаран-

цията за аванс сме имали 
изключения – проекти с из-
исквания за доста по-дълги 
срокове. Издавали сме поли-
ци за 7, за 10 и за 12 г. 

Важно! Сроковете се 
определят от условията 
по документацията, която 
идва от възложителя.

3. Как се определя цената на 
бонда?

Това е най-често зада-
ваният въпрос: „Колко ще 
ми струва?“

Важно! Преди да полу-
чим ценова оферта, друже-
ството трябва да има по-
ложителна оценка на риска 
и одобрен лимит.

В сформирането на це-
ната, на която застрахова-
телят е съгласен да носи 
риска към възложителя, има 
множество фактори. Може 
би са около десет-двана-
десет компонента, които 
участват в ценообразува-
нето при котирането.

Най-голяма тежест 
имат три основни факто-
ра, които са задължител-
ни за всяка цена – вид на 
гаранцията, стойност на 
договора и времетраенето.

• На първо място е ви-
дът на гаранцията.

Всяка една гаранция 
следва фазите на строи-
телство и съответно за 
застрахователя това е 
риск, който трябва да кал-
кулира. За него има риск, 
когато се взимат авансо-
вите пари от изпълнителя 
и още нищо не е направено, 
както и рискът е различен 
по време на самото изпъл-
нение на проекта.

• На второ място е 
стойността на самия до-
говор за изпълнение.

Принципът е, че по-
малки договори по-лесно се 
гарантират, докато по-го-
лемите договори имат та-
ван на риск за всеки един 
застраховател. Респек-
тивно и по-малките дого-
вори са с по-ниски премии 
за разлика от големите и 
много големите, стига за-

страхователят да може  да 
ги покрие.

• На трето място е 
времетраенето на догово-
ра за изпълнение на СМР и 
следгаранционния сервиз.

Някой път стойността 
на гаранцията може да не 
е толкова голяма, но да е с 
много дълъг срок на следга-
ранционен сервиз и това да 
доведе до висока цена. За-
щото дългият срок означа-
ва застрахователят да се 
ангажира 7, 10 или повече 
години да носи риска и да 
гарантира проекта.

Тези три компонен-
та – вид на гаранцията, 
стойност на договора и 
времетраене, са основата 
на определянето на цената 
на гаранцията. Цената е 
компонентът, който живо 
ни интересува, преди да 
бъде одобрена ценовата 
оферта.

Важно! Всяка оценка на 
риска за всеки проект и за 
всяко отделно дружество 
е строго индивидуална. За-
това, когато имам запит-
ване, с екипа ми работим 
по стройна процедура, коя-
то следваме за всяка една 
оферта. Винаги искаме да 
видим къде се доближават 
ценовите оферти или къде 
има големи отклонения и 
разлики и кое ги поражда. 
Обръщаме внимание и на 
обезпеченията, ако има 
такива, към всяка оферта.

4. Заключение

Всички фактори, които 
влияят на цената – вид 
на гаранцията, стойност 
на договора, сроковете, 
сложност на СМР, опит на 
дружеството, финансово 
състояние, начин на обез-
печение и др., няма как да 
бъдат абсолютно еднакви 
за всички в даден момент.

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

Снимка Румен Добрев
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Екип на КСБ

ЕВРОПЕЙСКА 
ИКОНОМИКА

Строителна продукция на 
страните членки на ЕС

По предварителни дан-
ни на Евростат за чет-
въртото тримесечие на 
2019 г.  строителната 
продукция в Еврозоната 
намалява с 0,9%, като 
сград ното строителство 
спада с 1%, а инженерното 
се увеличава с 0,2% спря-
мо предходното тримесе-
чие. За периода октомври 
– декември 2019 г. в ЕС 27 
също се наблюдава спад на 
строителната продукция 
с 0,6%, като и при сград-
ното, и при инженерното 
строителство продукция-
та намалява съответно с 
0,6% и с 0,2% спрямо пре-
дходното тримесечие. 

Сред държавите член-
ки на ЕС, за които има 
данни за нарастване на 
строителната продукция 
през октомври – декември 
2019 г. спрямо предходния 
период, са: Швеция с 4,9%, 
Словения - 2,4%, Латвия и 
Чехия - 1,1%, Финландия - 
0,8%. Най-голямо забавяне 
на темпа се наблюдава в 
Полша (-5,4%), Румъния 
(-2,7%) и Германия (-1,9%).

Строителната про-
дукция в Еврозоната, от-
четена за четвъртото 
тримесечие на 2019 г., в 
сравнение с четвърто-
то тримесечие на 2018 г. 
намалява с 0,3% при спад 

от 0,6% на сградното и 
ръст от 1,1% на инже-
нерното строителство. 
В ЕС 27 на годишна база 
има нарастване с 0,3% на 
строителната продукция 
при ръст от 0,5% на сград-
ното строителство и по-
вишение от 0,5% на инже-
нерното.

Сред страните членки 
на ЕС, за които има данни 
за най-висок ръст на стро-
ителната продукция за 
четвъртото тримесечие 
на 2019 г., спрямо същото 
тримесечие на 2018 г., са: 
Румъния с 25,7%, Унгария – 
9,7%, Литва – 6,2%, Шве-
ция – 3,7%, и Чехия – 3,4%. 
Най-голямо забавяне на го-
дишна база се наблюдава в 
Словакия (-5,6%), Словения 
и Испания (-3,8%) и Полша 
(-3,5%). 

СТРОИТЕЛСТВОТО 
В БЪЛГАРИЯ 

Обща строителна 
активност 

Общата строител-
на активност за строи-
телния бизнес за 2019 г. 
спрямо същия период на 

предходната година по ос-
новни показатели: 

Строителната про-
дукция – 17 055 млн. лв., 
ръст от 8,3%;

– Сградно строител-
ство – 10 034 млн. лв., 
ръст от 13%;

– Инженерно строител-
ство – 7021 млн. лв., ръст 
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0,3% 
0,7% 

-2,0% 

1,4% 0,7% 

-3,8% 
-0,5% 

6,2% 
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-3,5% 

1,7% 

25,7% 

-5,6% 
-3,8% 

9,7% 

-1,0% -1,0% 

3,4% 
3,7% 

Темп на строителна продукция на страните членки на ЕС 
IV тримесечие 2018*г. – IV тримесечие 2019*г.

*По предварителни данни на ЕВРОСТАТ
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-1,9% 
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1,1% 
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0,4% 
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-1,2% 

2,4% 

-1,3% 

0,8% 
0,2% 

1,1% 

4,9% 

Темп на строителна продукция на страните членки на ЕС 
III тримесечие 2019*г. – IV тримесечие 2019*г.

*По предварителни данни на ЕВРОСТАТ

Инженерна 
инфраструктура; 

41,2% 

Сградно 
строителство; 

58,8% 

Дял от общо произведената продукция, % 

Продукция на предприятията от строителството в България, млн. лв., 
2008 г. – 2019*г. 

*По предварителни данни на НСИ

 

7 033 

7 909 

6 719 

6 361 

5 662 

5 385 

6 886 

8 969 

5 434 

5 921 

6 870 

7 021 

14 549 

11 387 

6 531 

6 457 

7 238 

7 313 

8 059 

8 884 

6 137 

7 531 

8 878 

10 034 

21 582 

19 296 

13 250 

12 818 

12 900 

12 698 

14 945 

17 853 

11 571 

13 452 

15 748 

17 055 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019* г. 

Строителство-общо Сградно Инженерно 

Жилищни сгради Жилища Административни сгради Други сгради 

5 774 

35 526 

128 
4 826 

5 980 

32 783 

103 
4 608 

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради 

2018г. 2019г. 

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250%

София (столица) 

София 

Пловдив 

Варна 

Бургас 

Благоевград 

Годишен темп на растеж - издадени разрешителни за строеж на нови сгради  

Жилищни сгради 

Администартивни 

сгради 

Други сгради 

 
Брой 

отработени 
човекочасове 

Брой отработени 
човекочасове от един 

нает по трудово 
правоотношение 

Разходи на 
работодателя 

за труд, лв. 

Разходи на работодателя 
за труд за един отработен 
час от наетите по трудово 

правоотношение, лв. 
 2014 г. 225 273 603

 
1 698

 
1 319 268 097

 
5,86

 
 2015 г. 225 375 685

 
1 727

 
1 383 287 218

 
6,14

 
2016 г. 211 074 781

 
1 685

 
1 349 639 192

 
6,39

 
2017 г. 212 991 688

 
1 657

 
1 492 901 180

 
7,01

 
2018* г. 198 289 309

 
1 675

 
1 488 477 985

 
7,50

 
2019* г. 208 151 607 1 698 1 732 229 474 8,32 

Разходи за труд/отработени човекочаса в сектор 
„Строителство”, 2014 г. – 2019*г. 

*По предварителни данни на НСИ

Видове 

сгради 

2018 г. 2019 г. 
Годишен темп 

2019 г. / 2018 г.

Разрешителни 

 за строеж  

(брой) 

РЗП, 

 м² 

Разрешителни 

 за строеж  

(брой) 

РЗП, 

 м² 

Разрешителни 

 за строеж  

РЗП, 

 м² 

брой % % 

Общо сгради 10 728 8 062 009 10 691 6 780 630 -37 -0,3 % -15,9 % 

Жилищни сгради 5 774 5 980 206 3,6 % 

Жилища 35 526 4 471 065 32 783 4 117 599 -2 743 -7,7 % -7,9 % 

Административни 

сгради 

128 504 341 103 209 017 -25 -19,5 % -58,6 % 

Други сгради 4 826 3 086 603 4 608 2 454 014 -218 -4,5 % -20,5 % 

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради, 
2018 г. – 2019 г.

*По данни на НСИ
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от 2,2 %;
Обявени обществе-

ни поръчки – 2299 бр. на 
стойност 6851 млн. лв., 
ръст от 5,8% на броя и 
спад от 29,5% на стой-
ността; 

Сключени договори – 
3378 бр. за 8625 млн. лв., 
ръст от 9,3% на броя и 
ръст от 197,2% на стой-
ността.

Произведена продукция в 
строителството

По предварителни дан-
ни произведената продук-
ция в отрасъл „Строител-
ство“ за 2019 г. е на обща 
стойност 17 055 млн. лв., 
като спрямо 2018 г. се уве-
личава с 8,3%.

Произведена продук-
ция по сегменти:

Сградно строител-
ство ,  което включва 
жилищно и нежилищно, 
формира произведена про-
дукция за 2019 г. в размер 
на 10 034 млн. лв., или с 
дял от 58,8% от общата 
в сектора за разглеждания 
период. В сградното стро-
ителство тя нараства с 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общо 

 Сгради 

9 466 10 345 9 346 8 950 8 755 8 849 9 362 11 149 10 728 10 691 

Жилищни 

Сгради 

4 891 4 799 4 238 4 120 4 245 4 310 4 514 5 562 5 774 5 980 

Жилища 12 832 10 973 10 616 12 278 15 848 17 264 18 157 24 969 35 526 32 783 

Административни 

Сгради 

215 221 170 156 187 157 163 127 128 103 

Други сгради 4 360 5 325 4 938 4 674 4 323 4 382 4 685 5 460 4 826 4 608 

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради, 
2010 г. – 2019 г. 

По данни на НСИ

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по области

Области 

Жилищни сгради Жилища Административни сгради Други сгради 

2018 2019 разлика 2018 2019 разлика 2018 2019 разлика 2018 2019 разлика 

Общо за страната 5 774 5 980 206 35 526 32 783 -2 743 128 103 -25 4 826 4 608 -218 
Благоевград 321 353 32 829 691 -138 15 6 -9 332 276 -56 
Бургас 504 475 -29 3 231 2 258 -973 4 -4 269 192 -77 
Варна 549 592 43 4 237 4 367 130 3 9 6 274 238 -36 
Велико Търново 103 114 11 538 389 -149    153 133 -20 
Видин 0 5 5 0 5 5    18 22 4 
Враца 45 47 2 203 68 -135    105 103 -2 
Габрово 67 50 -17 115 61 -54    67 52 -15 
Добрич 118 115 -3 180 248 68  149 120 -29 
Кърджали 144 171 27 1 098 1 781 683    56 84 28 
Кюстендил 58 68 10 81 98 17    120 127 7 
Ловеч  73 78 5 74 80 6 3 -3 106 77 -29 
Монтана 11 33 22 10 56 46  71 56 -15 
Пазарджик 273 282 9 469 590 121 13 -13 248 275 27 
Перник 137 179 42 191 411 220    100 104 4 
Плевен 83 70 -13 219 283 64    114 128 14 
Пловдив 849 931 82 5 337 4 495 -842 7 13 6 579 451 -128 
Разград 59 44 -15 113 104 -9    109 109 0 
Русе 103 103 0 416 388 -28    177 180 3 
Силистра 50 50 0 69 52 -17    111 131 20 
Сливен 119 137 18 206 276 70    110 132 22 
Смолян 25 20 -5 30 23 -7    117 92 -25 
София   443 500 57 541 925 384 3 -3 307 273 -34 
София (столица) 1 045 956 -89 14 761 12 906 -1 855 38 20 -18 183 190 7 
Стара Загора 254 286 32 1 665 1 212 -453    388 582 194 
Търговище 39 40 1 223 281 58    55 47 -8 
Хасково 145 133 -12 331 251 -80    187 172 -15 
Шумен 96 93 -3 277 352 75    211 157 -54 
Ямбол 47 38 -9 66 113 47    110 105 -5 

Жилищни сгради  Жилища  Административни 
сгради  

Други сгради  

3 824 

22 154 

83 

2 453 
4 223 

22 922 

65 

2 546 

2018 г. 2019 г. 

Започнато строителство на нови сгради, 2018 г. – 2019 г. 
По данни на НСИ
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Административни Други Жилищни Общо сгради 

81 567 71 080 36 377 71 685 58 523 161 500 119 746 124 816 139 925 84 777 
850 101 

1 253 030 
1 019 397 

1 214 109 

1 077 601 1 240 506 
1 408 303 

1 928 670 

2 009 351 1 836 637 
1 001 789 

924 002 821 328 998 347 

1 080 206 
1 661 044 1 640 883 

1 929 016 

2 713 578 2 942 290 

1 933 457 
2 248 112 

1 877 102 
2 284 141 2 216 330 

3 063 050 3 168 932 

3 982 502 

4 862 854 
4 863 704 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Административни Други Жилищни Общо сгради 

 на стр. 16

Започнато строителство на нови сгради, РЗП, м2, 
2010 г. – 2019 г. 

По данни на НСИ

Започнато строителство на нови сгради, брой, 
2010 г. – 2019 г. 

По данни на НСИ



16 КСБ - АНАЛИЗИÑòðîèòåë петък, 17 април 2020

Издадени разрешителни и започнато строителство по области – 2019 г.

         

Области 

Жилищни сгради Жилища Административни сгради Други сгради 

Издадени 
разрешителни 

Започнато 
строителство 

Издадени 
разрешителни 

Започнато 
строителство 

Издадени 
разрешителни 

Започнато 
строителство 

Издадени 
разрешителни 

Започнато 
строителство 

Общо за   страната 

5 980 4 223 32 783 22 922 103 65 4 608 2 546 
Благоевград 

353 167 691 473 6  276 140 
Бургас 

475 362 2 258 1 829  4 192 136 
Варна 

592 471 4 367 3 718 9 4 238 120 
Велико Търново 

114 72 389 332   133 78 
Видин 

5 4 5 4   22 8 
Враца 

47 4 68 4   103 37 
Габрово 

50 30 61 54   52 22 
Добрич 

115 89 248 208   120 58 
Кърджали 

171 109 1 781 1 509   84 34 
Кюстендил 

68 18 98 19   127 19 
Ловеч 

78 53 80 54   77 86 
Монтана 

33 13 56 13   56 29 
Пазарджик 

282 164 590 409   275 206 
Перник 

179 129 411 342   104 41 
Плевен 

70 31 283 175   128 55 
Пловдив 

931 702 4 495 1 927 13 3 451 304 
Разград 

44 45 104 64   109 80 
Русе 

103 48 388 160   180 98 
Силистра 

50 43 52 43   131 71 
Сливен 

137 87 276 189   132 86 
Смолян 

20 13 23 15   92 34 
София 

500 332 925 627   273 146 
София (столица) 956 757 12 906 8 942 20 11 190 108 
Стара Загора 

286 256 1 212 1 040  3 582 230 
Търговище 

40 25 281 224   47 27 
Хасково 

133 103 251 242   172 125 
Шумен 

93 51 352 208   157 86 
Ямбол 

38 27 113 74   105 73 

2011 г. 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019* г. 

2 018

 

1 641

 

1 513

 

1 713

 

1 611

 

1 545

 

1 616

 

1 778

 

2 278
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134 
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Сгради за колективно домакинство Вили 

Общежития Сгради от смесен тип 

Жилищни блокове Къщи 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради според вида на 
сградата, 2011 г. – 2019*г. 

*По предварителни данни на НСИ

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища (РЗП – общо), 
2011 г. – 2019*г. 

*По предварителни данни на НСИ

1 189 736 
1 114 718 

838 177 
778 355 

848 191 
722 747 

785 634 
731 674 751 354 

1 114 104 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019* г. 

РЗП - общо 

13% спрямо 2018 г. 
В инженерната инфра-

структура произведена-
та продукция за 2019 г. 
възлиза на 7021 млн. лв. 
и е с дял от 41,2% от 
общо произведената в 
строителството. Спря-
мо 2018 г. тя нараства с 
2,2%.

Разходи за труд/ 
отработени човекочаса

О б щ о  о т р а б о т е -
ни в строителството 
за 2019 г. са отчетени 
208,2 млн. човекочаса, 
като спрямо предходната 
година се увеличават с 
5%. В сектор „Строител-
ство“ отработените чо-
векочаса от един нает по 
трудово правоотношение 
за 2019 г. са 1698, при 1675 
за 2018 г., което показва 
ръст на годишна база с 
1,4%. 

Разходите на работо-
дателя за труд за 2019 г. 
възлизат на 1732,2 млн. лв. 
На годишна база предвари-
телните данни показват 
увеличаване на разходи-
те с 16,4%. Разходите на 
работодателя за труд за 
един отработен човекочас 
от наетите по трудово 
правоотношение за 2019 г. 
са средно 8,32 лв., при 
7,50 лв. за 2018 г., което 
показва, че се увеличават 
с 10,9% на годишна база.

Издадени разрешителни за 
строеж на нови сгради

Издадените разреши-
телни за строеж на нови 
сгради за 2019 г. са за 5980 

жилищни с 32 783 апарта-
мента в тях и 4 117 599 
кв. м разгъната застро-
ена площ (РЗП). Спрямо 
предходната година изда-
дените разрешителни за 
строеж на жилищни обек-
ти се увеличават с 3,6%, 
броят на жилищата в тях 
намалява със 7,7%, а РЗП - 
със 7,9%. 

За административни 
сгради са издадени 103 
разрешителни за строеж 
с 209 017 кв. м РЗП, които 
спрямо 2018 г. намаляват 
с 19,5% при понижаване на 
РЗП с 58,6%. За други сгра-
ди – 4608 разрешителни за 
строеж с 2 454 014 кв. м 
РЗП, като спрямо предход-
ната година има спад на 
издадените визи с 4,5%, а 
тяхната РЗП намалява с 
20,5%. 

Издадени разрешителни за 
строеж на нови сгради по 
области

За 2019 г. най-голям 
брой разрешителни за 
строеж на нови сгради са 
издадени в областите:

Жилищни сгради
София (столица) – 956 

разрешителни за жилищни 
сгради с 12 906 жилища в 
тях;

Пловдив – 931 разреши-
телни за жилищни сгради с 
4495 жилища в тях; 

Варна – 592 разреши-
телни за жилищни сгради 
с 4367 жилища в тях;

София – 500 разреши-
телни за жилищни сгради 
с 925 жилища в тях; 

Бургас – 475 разреши-
телни за жилищни сгради 
с 2258 жилища в тях. 

Административни 

 от стр. 15
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2010 г. 

2011 г. 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019* г. 

23 

12 

18 

8 

16 

27 

20 

20 

17 

24 

2 228 

2 432 

1 803 

1 616 

1 831 

1 585 

1 602 

1 662 

1 730 

2 349 

82 

479 

531 

541 

550 

592 

491 

478 

514 

608 

17 

26 

47 

34 

55 

59 

48 

45 

63 

83 

Други Тухлени Стоманобетонни Панелни 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради според вида на 
конструкцията, 2011 г. – 2019*г. 

*По предварителни данни на НСИ

2 350 2 949 2 399 2 199 2 452 2 263 2 161 2 205 2 324 3 064 

15 771 
13 953 

9 970 
9 250 

9 993 

7 806 
9 342 

8 384 8 136 

12 069 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019* г. 

Жилищни сгради Жилища 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и 
жилища (брой), 2011 г. – 2019*г. 

*По предварителни данни на НСИ
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Жилищни сгради 

2018 г. 2019* г.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради по области, 2018 г. – 2019*г. 
*По предварителни данни на НСИ

сгради 
София (столица) – 20 

разрешителни за строеж;
Пловдив – 13 разреши-

телни за строеж;
Варна – 9 разрешител-

ни за строеж;
Благоевград – 6 разре-

шителни за строеж. 

Започнато строителство 
на нови сгради 

За 2019 г .  е започ-
нато строителството 
на 6834 нови сгради с 
4 863 704 кв. м РЗП, като 
от тях 4223 жилищни 
със 22 922 жилища в тях 
и 2 942 290 кв. м РЗП. В 
сравнение с 2018 г. започ-
натото строителство на 
нови жилищни сгради се 
увеличава с 10,4%, броят 
на жилищата в тях нара-
ства с 3,5%, а разгъната-
та им застроена площ е с 
8,4% повече. 

За същия период е за-
почнато строителството 
на 65 административни 
сгради с 84 777 кв. м РЗП, 
като спрямо предходната 
година се регистрира спад 
от 21,7%, а разгънатата 
им застроена площ нама-

лява с 39,4%. 
За 2019 г .  е започ-

нато изграждането и 
на 2546 други сгради с 
1 836 637 кв. м РЗП, като 
спрямо предходната годи-
на строителството при 
тях се увеличава с 3,8%, 
а разгънатата застроена 
площ намалява с 8,6%. 

Започнато строителство 
на нови сгради по области

Най-активни за 2019 г. 
при започнатото строи-
телството на нови сгради 
са областите:

Жилищни
София (столица) – 757 

жилищни сгради с 8942 жи-
лища в тях; 

Пловдив – 702 жилищ-
ни сгради с 1927 жилища 
в тях;

Варна – 471 жилищни 
сгради с 3718 жилища в 
тях; 

Бургас – 362 жилищни 
сгради с 1829 жилища в 
тях. 

Административни
София (столица) – 11 

сгради; 
Бургас – 4 сгради;
Варна – 4 сгради; 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

Oбщо, млн. лв. Строителство, млн. лв. 

19 249 

1 503 

19 585 

1 004 

2018 г. 2019* г. 

Разходи за придобиване на дълготрайни материални 
активи, млн. лв., 2018 г. – 2019*г. 

*По предварителни данни на НСИ

Въведени в експлоатация 
новопостроени жилищни 
сгради и жилища

За 2019 г. въведените 
в експлоатация новопос-
троени жилищни сгради са 
3064 с 12 069 жилища в тях 
с общо РЗП 1 114 104 кв. м, 
като площта, вкл. кухни 
над 4 кв. м, е 805 454 кв. м, 
а спомагателната площ 
е 308 650 кв. м. Спря-
мо 2018 г. въведените в 
експлоатация новопос-
троени жилищни сгради 
нарастват с 31,8%, а жи-
лищата в тях съответно 
с 48,3%, при увеличаване 
на общата РЗП с 48,3%.

Въведени в експлоатация 
жилищни сгради и жилища 
по области

Най-голям брой въве-
дени в експлоатация ново-
построени жилищни сгра-
ди за 2019 г. регистрират 
областите:

Варна – 445 жилищ-

 на стр. 18
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15 283 
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Средна годишна работна заплата, лв. 

 

Строителство Общо за икономиката 
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159,6 141,7 133,3 128,9 130,5 130,5 124,4 127,5 131,1 124,4 

2 242,6 2 242,5 2 218,7 2 226,4 2 240,5 2 254,8 2 277,3 2 308,1 2 319,8 2 236,2 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019*г.  

Строителство Общо за икономиката 

Наети лица по трудово и служебно правоотношение (Среден списъчен брой през 
годината), хил. бр., 2010 г. – 2019*г. 

*По предварителни данни на НСИ
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Самонаети лица Наети лица Заети лица 

Заети, наети и самонаети лица – строителство, хил. бр., 2010 г. – 2019*г. 
*По предварителни данни на НСИ
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Безработни лица - Строителство, хил. 

Безработни лица в строителството, 
хил. бр., 2011 г. – 2019 г. 

По данни на НСИ

Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и 
служебно правоотношение, лв., 2010 г. – 2019* г. 

*По предварителни данни на НСИ

Преки чуждестранни инвестиции в България – общо и в строителството, 
млн. €, 2014 г. – 2019* г. 

*По предварителни данни на БНБ/към 19.02.2020 г. Данните за 2018 г. и 2019 г. подлежат на ревизия

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ОБЩО, млн. € 347,4 2 000,9 927,2 1 618,9 537,1 629,9 

Строителство, 

млн. € 

170,7 153,1 28,6 173,3 -68,0 37,5 

ни сгради с 2408 жили-
ща в тях, общо РЗП – 
197 122 кв. м;

Пловдив – 320 жилищ-
ни сгради с 1279 жилища в 
тях с РЗП – 118 311 кв. м;

Бургас – 295 жилищни 
сгради с 2122 жилища в 
тях с РЗП – 158 267 кв. м; 

София (столица) – 274 
жилищни сгради с 1559 
жилища в тях с РЗП – 
163 287 кв. м.

Разходи за придобиване на 
дълготрайни материални 
активи

Разходите за придоби-
ване на дълготрайни ма-
териални активи (ДМА) 
за 2019 г. по предварител-
ни данни общо за всички 
икономически сектори 
на страната възлизат 
на 19 585 млн. лв. За от-
расъл „Строителство“ са 
1004 млн. лв., или дял от 
5,1% от общо отчетени-
те за разглеждания пери-
од. Предварителните дан-
ни показват, че за 2019 г. 
разходите за придобиване 
на ДМА в сектор „Стро-
ителство“ намаляват с 
33,2% спрямо предходната 
година.

ПАЗАР НА ТРУДА

Заети, наети и самонаети 
лица

Заетите лица в иконо-
миката за 2019 г. са 3533,6 
хил., като спрямо 2018 г. 
заетостта нараства с 
0,3%.

Заетите в отрасъл 
„Строителство“:

З а е т и т е  л и ц а  с а 
195,7 хил., ръст от 6,1% 
на годишна база;

Н а е т и т е  л и ц а  с а 
157,7 хил., ръст от 5,6% на 
годишна база;

Самонаетите лица са 
37,9 хил., ръст от 7,7% на 
годишна база;

(Заети лица - включват 
наетите и самонаетите 
лица, ангажирани в дадена 
производствена дейност, 
попадаща в производстве-
ните граници на система-
та. 

Наети лица - лицата, 
работещи за дадена ин-
ституционална единица 
резидент и получавайки 
възнаграждение за вложе-
ния труд. В наетите лица 
се включват наетите ра-
ботещи по трудов, граж-
дански или работещи без 
договор. 

Самонаети лица - ли-
цата, които са еднолични 
собственици или съсоб-
ственици на некорпорира-
ни предприятия, в които 
те работят.)

Безработни лица в 
строителството

Безработните в сек-
тор „Строителство“ за 
2019 г. са 12,0 хил., или 
8,4% от общо регистри-
раните безработни. Спря-
мо предходната година се 
наблюдава намаляване на 
безработните в сектора 
с 30,6%, при тогава отче-
тени 17,3 хил. безработни 
лица.

Средна годишна работна 
заплата на наетите по 
трудово и служебно право-
отношение

Общо за икономика-
та:

По предварителни дан-
ни за 2019 г. средната го-
дишна работна заплата 
е 15 283 лв., като спрямо 
2018 г. нараства с 1528 лв., 
или 11,1%.

За сектор „Строител-
ство“:

Средната годишна ра-
ботна заплата по предва-
рителни данни за 2019 г. е 
11 883 лв., спрямо предход-
ната година нараства с 
800 лв., или 7,2%.

ИНВЕСТИЦИОННА 
АКТИВНОСТ

Поток на преки 
чуждестранни 
инвенстиции в България

Общо  за  2019  г .  – 
629,9 млн. евро.

Преките чуждестран-
ни инвестиции за 2019 г. 
в сектор „Строителство“ 
възлизат на 37,5 млн. евро, 
като спрямо 2018 г. нара-
стват със 155,1%. 

 от стр. 17
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Забележка: * - % от общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 
BGN
СЪКРАЩЕНИЯ
ОПТТИ - Оперативна програма „Транспорт и транспорт-
на инфраструктура“
ОПОС - Оперативна програма „Околна среда“
ОПРР - Оперативна програма „Региони в растеж“
ОПИК - Оперативна програма „Иновации и конкурентос-
пособност“

ОПНОИР - Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“
ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“
ОПДУ - Оперативна програма „Добро управление“
ОПИМСП – Оперативна програма „Инициатива за малки 
и средни предприятия“
ПМДР – Програма за морско дело и рибарство
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ФУМИ – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

ФВС – Фонд „Вътрешна сигурност“
КФ - Koхезионен фонд
ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие
ЕСФ - Европейски социален фонд
ЕСИФ – Европейски структурни и инвестиционни фон-
дове
МВР – Министерство на вътрешните работи
ЕС - Европейски съюз
НФ - Национално финансиране
ЕК – Европейска комисия

Оперативна 
програма

 

Бюджет на програмата
 

Договорени средства 
 

РИС
 

Получени траншове от ЕК 

Общо
 

Финансиране от 
ЕС

Финансиране от 
НФ

Общо към 
10.03.2020

% на 
изпълнение*

Общо към 
10.03.2020

% на 
изпълнение* 

Общо към 
10.03.2020 

% на 
изпълнение* 

ОПТТИ

 

3 691 799 790.72

 

3 138 029 816.24

 

553 769 974.48

 

3 078 379 720.20

 

83.38

 

1 499 803 863.44

 

 40.63 1 104 619 166.37 35.20 

ОПОС

 

3 462 564 946.01

 

2 943 180 201.14

 

519 384 744.87

 

3 214 397 616.06

 

92.83

 

952 161 158.07

 

27.50 754 308 599.46 25.63 

ОПРР

 

3 018 201 866.00

 

2 565 471 584.00

 

452 730 282.00

 

2 698 483 556.76

 

89.41

 

1 616 045 169.44

 

53.54 912 610 266.12 35.57 

ОПИК

 

2 584 169 900.97

 

2 196 544 412.89

 

387 625 488.08

 

2 165 399 708.37

 

83.79

 

1 226 829 991.62

 

47.47 1 055 645 962.40 48.06 

ОПНОИР

 

1 271 383 550.02

 

1 080 676 013.71

 

190 707 536.31

 

1 188 675 956.38

 

93.49

 

522 380 694.36

 

41.09 328 537 615.94 30.40 

ОПРЧР

 

2 136 251 557.00

 

1 835 869 785.00

 

300 381 772.00

 

1 881 945 179.50

 

88.10

 

1 246 046 503.03

 

58.33 1 027 604 360.74 55.97 

ОПДУ

 

653 550 173.49

 

555 517 647.51

 

98 032 525.98

 

402 862 394.43

 

61.64

 

187 014 158.37

 

28.62 163 604 956.72 29.45 

ОПИМСП

 

199 494 660.00

 

199 494 660.00

 

0.00

 

199 494 660.00

 

100.00

 

199 494 660.00

 

100.00 199 494 660.00 100.00 

Общо КФ, 
ЕФРР и 
ЕСФ: 

17 017 416 444.21

 

14 514 784 120.49

 

2 502 632 323.72

 

14 829 638 791.70

 

87.14

 

7 449 776 198.33

 

43.78 5 546 425 587.75 38.21 

ПМДР

 

222 071 249.13

 

172 243 341.03

 

49 827 908.10

 

143 823 704.66

 

64.76

 

49 054 174.02

 

22.09 40 112 358.98 23.29 

ПРСР (за 

мерки по чл. 

9б, т.2 от 

ЗПЗП)

 

6 000 577 726.23

 

4 865 437 610.06

 

1 135 140 116.17

 

3 474 916 970.55

 

57.91

 

1 290 961 873.43

 

21.51 728 406 314.93 14.97 

Общо 
ЕСИФ: 23 240 065 419.57

 

19 552 465 071.58

 

3 687 600 347.99

 

18 448 379 466.91

 

79.38

 

8 789 792 245.78

 

37.82 6 314 944 261.66 32.30 

ФУМИ

 

41 161 348.54

 

35 595 246.31

 

5 566 102.23

 

32 551 394.56

 

79.08

 

10 393 040.49

 

25.25 9 734 990.16 27.35

ФВС

 

187 286 555.32

 

142 303 857.44

 

44 982 697.88

 

230 069 659.15

 

122.84

 

124 691 937.52

 

66.58 43 916 534.34 30.86

Общо 
фондове 
МВР: 

228 447 903.86

 

177 899 103.75

 

50 548 800.11

 

262 621 053.71

 

114.96

 

135 084 978.01

 

59.13 53 651 524.50 30.16 

ОБЩО: 23 468 513 323.43 19 730 364 175.33 3 738 149 148.10 18 711 000 520.62 79.73 8 924 877 223.79 38.03 6 368 595 786.16 32.28 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
По данни на ИСУН (стойностите са в лв.) към 10.03.2020 г.

Разпределение на строителите 

Разпределение на строителите 

КАМАРА НА 
СТРОИТЕЛИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

Централен професионален 
регистър на строителите

Към 9.03.2020 г. реги-
стрираните строителни 
компании в ЦПРС са 5601, 
от които:

– 5544 регистрира-
ни български юридически 
лица и 

–  57 чуждестранни 
фирми. 

Заличени са 404 ком-
пании по неизпълнение на 
процедурата чл. 20 ал. 2 
ЗКС.

Ра з п р е дел е н и е  н а 
строителите по крите-
рии:

Критерий „Персонал“ 
(на база 2018 г.):

– 66 големи фирми (над 
250 човека), дял от 1,19%; 

– 672 средни компании 
(от 50 до 249 човека), дял 
от 12,12%;

– 4806 малки фирми (до 
49 човека), дял от 86,69%;

 Критерий „Нетни 
приходи от продажби“ (на 
база 2018 г.):

– 9 големи компании 
(над 97,5 млн. лв. и/или 
стойност на активите 
над 97,5 млн. лв.), дял от 
0,16%;

– 111 средни фирми (до 
97,5 млн. лв. и/или стой-
ност на активите до 
97,5 млн. лв.), дял от 2%;

–  5 4 2 4  м а л к и  ( д о 
19,5 млн. лв. и/или стой-
ност на активите до 
19 ,5  млн .  лв. ) ,  дял  от 
97,84%;

86,69% 

12,12% 1,19% 
Критерий „Персонал“ 

Малки  до 49 човека 

Средни от 50 до 249 човека 

Големи над 250 човека 

97,84% 

2,00% 0,16% 
Критерий „Нетни приходи от продажби“ 

Малки (до 19,5 млн. лв. и/или 

стойност на активите до  

19,5 млн. лв.) 

Средни (до 97,5 млн. лв. и/или 

стойност на активите до  

97,5 млн. лв.) 

Големи (над 97,5 млн. лв. и/или 

стойност на активите над  

97,5 млн. лв.)  
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Кметът Григор Даулов: 

Георги Сотиров

Г-н Даулов, според 
учени и артефакти най-
старото поселище в 
Средногорието е това 
в община Чавдар. Архео-
логическите разкопки на 
селищната могила край 
р. Тополница датират 
организиран живот тук  
още преди 7000 години. 
Как влияе това на днеш-
ните граждани?

Нека първо да Ви кажа, 
че следя Вашия вестник 
поне от 10 години и с 
внимание съм чел всичко, 
свързано с нашия бивш 
кмет Пенчо Геров.

Може би и повече от 
10, тъй като ние тези 
дни празнувахме 11-и 
рожден ден.

Да Ви е честит праз-
никът и да се радвате на 
много успехи и в бъдеще, 
защото наистина сте 
полезни не само на строи-
телния бранш, но и на об-
щинските администрации. 

Колкото до арте фак-
тите, те са в експози-
цията на Етнографския 
парк „Тополница“, който се 
намира в местността Св. 
Петка. Там сме изложили 
много предмети от далеч-
ното ни минало. С гордост 
сме възстановили няколко 
раннонеолитни жилища, 
които сега предоставя-
ме за нощувки на най-лю-

бознателните гости на 
нашата община. И да, до-
казано е, че по тукашните 
земи е имало живот преди 
7000 години и край Чавдар 
е открито едно от най-
старите селища не само в 
Средногорието, но и на це-
лия Балкански полуостров.

Ц е н т р а л н и я т  В и 
площад е изграден през 
2014 г. и има изключи-
телно интересна визия. 
Много се писа за напра-
веното от Вашия пред-
шественик Пенчо Геров, 
който е определян като 

един истински родолю-
бец. Логичният въпрос 
е как ще надградите 
Вие всичко това, какво 
включва Вашата упра-
вленска програма по от-
ношение на благоустро-
яването? 

Определено площадът 
е гордост и за жители-
те на селото, и за адми-
нистрацията, част от 
която бях и аз. Това беше 
трудна инвестиция, коя-
то се реализира и в едно 
сложно за нас време. То-
гава имахме обявено бед-
ствено положение заради 

ударило ни торнадо. Гра-
душка с размер на ябъл-
ка надупчи покривите на 
много къщи…

В ъ п р е к и  в с и ч ко  и 
благодарение на моби-
лизацията на хората и с 
възстановяването на до-
мовете, и с изграждането 
на площада се справихме 
по най-добрия начин.

Разбира се, има още 
м н о го  р аб о т а  д а  с е 
свърши, но за момента 
отчитаме първо, че се 
намираме в една кризис-
на житейска ситуация. 
Извън нея стремежът на 
общинското ръководство 
е да финализира ключови 
инфраструктурни обек-
ти като събирателните 
колектори на р. Селска, 
които да отведат кана-
лизационните води до бъ-
дещата пречиствателна 
станция извън граници-
те на населеното място. 
Така ще се пречисти и са-
мата река и ще се получи 
един търсен комфорт по 
нейното течение.

Споменавате пре-
чиствателната стан-
ция за  отпадни води 
сякаш между другото, 
а това си е един серио-
зен строителен обект, 
който струва на всичко 
отгоре и доста пари. На 
какъв етап е реализаци-
ята?

Към днешна дата ние 

имаме готов проект за 
ПСОВ, с който смята-
хме да кандидатстваме 
по Програмата за разви-
тие на селските райони 
(ПРСР), но сега няма ва-
рианти за финансиране на 
такива обекти за селища 
под 2000 е.ж. Това на-
шите хора го разбират, 
макар че мнозина от тях 
вече са били и в Австрия, 
и в Германия, и във Фран-
ция и се чудят как в едно 
алпийско село, примерно 
с население далеч под на-
шето, има и отвеждаща 
канализация, и пречис-
твателни съоръжения, 
и всички екстри, които 
екологията налага, а ча-
вдарци трябва да чакат. 
Защо?

Сигурно не е случайно, 
че д-р Васил Радославов, 
който през годините е 
заемал различни полити-
чески постове, включи-
телно и този на минис-
тър-председател, при 
едно от посещенията си 
по Вашите земи е възкли-
кнал: „Ако има рай на Зе-
мята - това е България, 
ако има рай в България - 
той се намира тук“.

Наистина според мен 
д-р Радославов има пъл-
но основание за своето 
твърдение и за времето, в 
което е живял, и за днешно 
време. 

Чавдар се  развива 
устойчиво през години-

Имаме готов проект за ПСОВ
Григор Даулов е на 43 години, семеен с две деца, 
живее в с. Чавдар. Завършил е социология и публична 
администрация в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”. В община Чавдар започва работа през 2005 г. 
като младши експерт и постепенно стига до директор 
на дирекция „Териториално устройство и развитие”. С 
64,76% от гласовете на избирателите печели първия си 
управленски мандат още на първия тур.

те от Освобождението 
до сега. Нещо характер-
но – винаги нашето село 
е имало добри и успешни 
кметове, като особено 
трябва да отбележа рабо-
тата на моя предшестве-
ник Пенчо Геров, и се на-
дявам, че тази тенденция 
ще продължи и в следващи-
те години. Вярвам в това, 
защото ние винаги сме 
успявали да се обединим 
около общите цели, без да 
бъдем разделяни от поли-
тически или някакви други 
пристрастия. 

Кои са днешните кау-
зи - икономика, туризъм, 
ново строителство на 
къщи за гости и малки хо-
телчета или нещо друго?

Да кажем накъде ис-
каме да вървим е едно от 
най-важните неща. Имаме 
нови инвестиции, които се 
правят от млади хора. В 
момента със средства на 
собствениците се строят 
три къщи за гости в мест-
ността Св. Петка и точно 
тук е мястото да споделя 
голямата си болка. Заради 
проблемното използване 
на средства по ПРСР от 
наши сънародници стана 
така, че и места с дина-
мично развитие на тури-
зма като Чавдар сега са 
принудени да „свият плат-
ната“. А при нас това е 
много печеливш отрасъл. 
През седмицата и осо-
бено през почивните дни 
тук пристигат стотици 
гости за еднодневен от-
дих. Ние обаче не можем 
да осигурим достатъчно 
хотелски легла.

Имаме и две работе-
щи кооперации с млади 
арендатори, които обра-
ботват цялата земя на 
селото. Също и бизнес в 
областта на търговията 
и услугите.

Вие 15 години сте 
в общинската админи-
страция, преди избори-
те като директор на 
дирекция „Териториално 
устройство и развитие”. 
Как върви европейското 
финансиране, работата 
по проекти?

Макар и една от най-
малките общини по брой на 
населението в България, 
Чавдар е пример за успеш-
ни политики по подготов-
ката и реализацията на 
редица проекти, финанси-
рани със средства от ЕС 
и републиканския бюджет. 
Размерът на направените 
инвестиции през послед-
ните години на глава от 
населението ни нарежда 
сред водещите общини 
в страната. Аз основно 



които са с рискови за окол-
ната среда дейности. Но 
ние поддържаме активна 
комуникация и заедно ра-
ботим за опазване на при-
родата. Тук е мястото да 
спомена, че освен грижи, 
имаме и ползи – получава-
ме сериозни отчисления 
от концесионните такси 
за работата на двете съ-
седни предприятия „Елаци-
те Мед“ и „Дънди Прешъс 
Металс“. Благодарение на 
тези пари сме направили 
редица неща за хората и 
се надяваме това да про-

дължи и в бъдеще. 

Къде виждате въз-
можностите за развитие 
на уникалната природна 
даденост Казаните, коя-
то със своите 5 малки 
водопада е включена в 
Националния регистър 
на природните забележи-
телности?

Сериозно работим по 
обновяване на туристи-
ческата инфраструктура. 
Вече стартира изгражда-
нето на ново въжено съо-
ръжение на няколко нива и 

се надявам, че то ще бъде 
посрещнато с удоволст-
вие от нашите гости и 
естествено - ще носи 
приходи, след като отшу-
ми пандемията.

А Казаните наистина 
са прекрасни - отлично 
място за отдих с въз-
можности за пешеходен и 
високопланински велоту-
ризъм, за фотосафари и 
прочие. Миналата година 
закупихме и един висо-
копроходим автомобил, с 
който превозваме жела-
ещи от местността Св. 
Петка до Казаните, и тази 
услуга се приема радушно. 
Планираме направата и на 
една екопътека. Нямаме 
минерални басейни, няма-
ме море и ски центрове, 
но имаме неповторимите 
планини наоколо и най-ва-
жното – желанието да се 
развиваме. 

Затова и името на 
община Чавдар излезе от 
рамките на областта, 
а и на страната. Нас ни 
познават и в Европа, и 
по другите континенти. 
Миналата година посрещ-
нахме 80 кметове от 
Франция, които останаха 
очаровани от всичко, кое-
то видяха.
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съм се занимавал тъкмо 
с европейските проекти. 
С кмета Пенчо Геров за-
почнахме още през 2005 
г. работа по САПАРД. За 
тези, които са забравили 
или не знаят, ще поясня, че 
това беше специална про-
грама за присъединяване в 
областта на земеделието 
и развитието на селските 
райони. Помощта беше на-
сочена към модернизиране 
на стопанства и храни-
телно-вкусовата промиш-
леност. Нашата адми-
нистрация премина през 
много трудности, но през 
всичките тези години нау-
чихме доста и натрупахме 
опит. Както споменах, в 
периода 2014 – 2020 г. има 
сериозни ограничения за 
общини като нашата и 
затова останахме доста 
встрани по отношение 

на инфраструктурното 
строителство. Но все пак 
успяхме и почти завърш-
ваме нов многофункцио-
нален физкултурен салон 
благодарение и на натру-
пания административен 
капацитет в общината. 
Служителите познават 
работата си, познават 
проблемите, а и необходи-
мите закони и нормативни 
документи, за да могат да 
придвижват напред онези 
проекти, по които сме до-
пустими. Имаме над 20 по 
различни програми – ПРСР, 
ОПРР и други. 

С европейско финанси-
ране направихме корекция 
на реката, обновихме пъ-
тища и вътрешни улици, 
тротоари, бордюри и ос-
ветление. Обещание от 
моята програма е поддър-
жането и изграждането на 
нови тротоари на относи-
телно малкото останали 
улици без тях в Чавдар. 
Имаме успехи и по Програ-
мата за развитие на чо-
вешките ресурси (ПРЧР), 
които без да са видими 
като инфраструктурата, 
остават трайни следи у 
хората. Последният е за 
„Социално предприемаче-
ство“ и с него осигурихме 
работа на 12 души от уяз-
вими групи за една година, 
а след това трима от тях 
трайно бяха назначени на 
работа в кметството. 

Имаме проектна го-

товност по ПРСР - сега 
като резерва, но ако от-
там не получим финансова 
подкрепа, постепенно със 
средства на общината ще 
реализираме благоустрой-
ствени дейности. В това 
число влиза и надгражда-
нето на системата ни за 
видео наблюдение, незави-
симо че Средногорието и 
най-вече Чавдар е спокоен 
район. 

Образованието и кул-
турата са основната 
база за развитието на 
едно селище. Всяка адми-
нистрация на първо мяс-
то поставя грижите за 
подрастващото поколе-
ние, ако иска да има една 
жизнеспособна община в 
бъдеще. Затова поддър-
жаме в оптимално състоя-
ние със саниране, дограми, 
покриви, отопление и т.н. 

всички сгради от образо-
вателната и социалната 
инфраструктура. Разбира 
се, постоянно изграждаме 
или обновяваме детските 
и фитнес площадки. В на-
шето училище, което е с 
дълга история – първата 
му сграда е от 1869 г., за-
почнахме много и разноо-
бразни нови начинания. В 
двора направихме модерна 
площадка с изкуствена 
настилка за няколко вида 
спорт. Оборудвана е и 
фитнес зала за младежи. 
Училищното ръководство 
провежда редица интерес-
ни прояви, които насочват 
децата към различни зани-
мания или срещи. Една от 
тях е „Менталната арит-
метика“. Ние сме един-
ствената община в стра-
ната, която вкара като 
извънкласна работа този 
метод и го подпомага. 

Впрочем, в училището 
и детската градина въве-
дохме и всички необходими 
мерки за енергийна ефек-
тивност с европейски 
средства - изолация, смя-
на на дограми, подмяна на 
отоплителните системи 
и др. В сградата на заба-
вачката монтирахме фо-
товолтаична инсталация 
на покрива и полученото 
от нея електричество е 
достатъчно за захранва-
нето й. 

Екологията, отпадни-

те води, боклукът?
На дневен ред е рекул-

тивацията на съществу-
ващото депо за твърди би-
тови отпадъци, за което 
имаме готов проект и сме 
кандидатствали за финан-
сиране от Предприятието 
за управление на дейност-
ите по опазване на окол-
ната среда ( ПУДООС). 
Също така планираме 
да изградим един канал в 
източния край на селото, 
за да предпазим имотите 
на хората от наводнения 
при обилните води напро-
лет или при изненадващо 
силни дъждове. Но най-се-
риозният проблем е упра-
влението на отпадъците. 
Така, впрочем, е и на много 
други места. Рекултивира-
нето на стари сметища, 
нерегламентираното из-
хвърляне, разделното съби-

ране - всичко това търси 
своите трайни решения. 
Малките селища са извън 
системата за разделно-
то събиране, което до из-
вестна степен е обосно-
вано икономически, но не 
и екологически. Ние пред-
приехме наши си стъпки 
и събираме в чували, като 
сме кандидатствали за 
финансиране от ОПОС с 
демонстрационен проект. 
И още нещо – имаме гото-
ва разработка за „Компос-
тираща и сепарираща ин-
сталация на регионалното 
депо в Златица“, който ще 
реши проблемите на цяло-
то Средногорие. Другият 
голям екологичен минус на 
нашата община е р. Топол-
ница, която продължава да 
се замърсява от водите 
на р. Медетска, която пък 
просмуква замърсявани-
ята на стария рудник на 
МОК „Медет“. Надявам се 
на изграждането на съот-
ветната инфраструктура 
и там. Има държавно дру-
жество с принципал Ми-
нистерството на иконо-
миката, което изпълнява 
съответната програма, и 
всички се надяваме това 
най-после да се случи, за 
да се върне животът и в 
р. Тополница. 

Всъщност, нашата 
община се намира в един 
силно индустриален район. 
Около нас има хвостохра-
нилище и предприятия, 

Центърът на Чавдар

Училището на селото Новата спортна зала

Снимки авторът
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4 улици в кварталите „Южен“ и „Западен“ ще бъдат 
цялостно обновени със средства от местния бюджет

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

„Влизаме в квартали-
те, където от десети-
летия не са инвестирани 
средства. Разбитите пъ-
тища затрудняват нор-
малното придвижване и 
влошават средата на жи-
вот“. Това заяви зам.-кме-
тът на община Пловдив 
с ресор „Строителство и 
инвестиции“ инж. Пламен 
Райчев на старта на дълго 
чакани ремонти миналата 
седмица. Улиците, които 
ще бъдат изцяло обнове-
ни, са 4, по 2 в районите 
„Южен“ и „Западен“. Сро-
кът за изпълнение е месец 
и половина, а финансира-
нето е със средства от 
местния бюджет.

Реконструкцията на 
ул. „Асен Христофоров“ и 
ул. „Трети март“ в „Южен“ 
ще струва съответно 

335 000 лв. и 130 000 лв. „На-
стилката на „Асен Христо-
форов“ е в окаяно състоя-
ние, там усилено се строят 
нови жилищни сгради, а не 
е правен ремонт поне 25 
години“, каза районният 
кмет Костадин Язов. Той 
обясни, че освен пътното 
платно ще бъдат обновени 
и паркингите пред блокове-
те, които също са в много 
лошо състояние. На „Трети 

март“ старата настилка 
ще бъде заменена изцяло с 
нова – 6 см битум и износ-
ващ пласт 4 см.

В р-н „Западен“, където 
до дни ще бъде завършена 
ул. „Белица“, започва ра-
бота по ул. „Юндола“. На 
първия обект е подменен 
асфалтът и са изградени 
дъждоприемни шахти. В 
локалните платна са оф-
ормени места за паркира-

не. Общата стойност на 
дейностите по „Белица“ е 
335 хил. лв. Съседната ул. 
„Юндола“ ще бъде преас-
фалтирана от обръщало-
то за автобуси до събира-
нето й с ул. „Солунска“. 

„Ще предложим в про-
грамата на общината за 
капиталови разходи да за-
легне и ул. „Орфей“ и то-
гава цялото това каре, 
западно от математиче-
ската гимназия, в което 
живеят няколко хиляди 
души, ще придобие съвсем 
нов облик“, заяви зам.-кме-
тът инж. Райчев.

„Тук изграждаме доста 
паркоместа, а след от-
падане на извънредното 
положение ще открием и 
многоетажния паркинг, 
който е в непосредствена 
близост. Така че проблеми-
те с паркирането в този 
район ще бъдат разреше-
ни“, допълни кметът на р-н 
„Западен“ Димитър Колев.

Стартира приемът на проекти за изграждане на 
нови спортни площадки и облагородяване на дворни 
пространства в общинските училища в Пловдив. Той 
е част от местната „Образователна програма за пе-
риода 2020 -2022 г.“. За целта в бюджета са заделени 
400 000 лв.

„Въпреки извънредното положение ние продължава-
ме политиката за подобряване на тази инфраструк-
тура. Докато децата са във временна ваканция, ръ-
ководствата на училищата трябва да се възползват 
и да създадат условия за спорт и пълноценен отдих“, 
коментира кметът на Пловдив Здравко Димитров.

Могат да кандидатстват всички 52 учебни зве-
на. Финансовата подкрепа на общината е до 80% от 
допустимите разходи, но не повече от 40 000 лв. Съ-
финансирането от делегираните бюджети е в размер 
на 20% от стойността на проекта.

Подписаха договор за 
реконструкция на пътни 
участъци в Златоград. 
Дейностите ще се реа-
лизират по проект „Рекон-
струкция и рехабилитация 
на улици, съоръженията и 
принадлежностите към 
тях в Златоград и с. Ста-
рцево” по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони. Общата стойност 
на строителството е 
475 792 лв., а срокът на 
изпълнение - 12 месеца. 

СМР са поверени на ДЗЗД 
„Ахрида Билдинг” с парт-
ньори „Парсек Груп” ЕООД 
и „Растер Юг” ООД.

В проекта са вклю-
чени 4 улици, на които се 
предвижда премахване или 
фрезоване на съществу-
ваща настилка, доставка 
и полагане на асфалтова 
смес и битум, на бетон 
и бетонови бордюри, под-
мяна или повдигане на съ-
ществуващи решетки и 
дъждоприемни шахти. 

Заради извънредните 
мерки община Казанлък ще 
изпълнява само проекти с 
външно финансиране. Меж-
дувременно се правят раз-
чети на приходната част 
на бюджета за април и 
май, съобщиха от местния 
пресцентър. 

Все пак строител-
ството не е замразено и е 
възложено да се завършат 
дейностите по асфалти-
ране на тротоарни площи 
на улиците „Олимпиада” 

и „Толиати”, а „Козлодуй”, 
„Индустриална” и „Хан Ас-
парух” са частично изкър-
пени поради отклоняване 
на движението по тях след 
затваряне на надлеза. Въз-
ложена е и реконструкци-
ята на въпросния надлез, 
чието финансиране е с 
държавни средства. Вър-
ви обществена поръчка 
за  строително-монтажни 
работи на ДКЦ „Поликлини-
ка”, която е по европейски 
проект.

Общината в Търгови-
ще започна подмяна на 
дограма в детски градини 
и училища със заложени 
близо 149 000 лв. в капи-
таловата програма за 
2020 г. Нови прозорци вече 
са монтирани в две от 
групите във 2-ра ясла, как-
то и на втория етаж във 
II ОУ „Никола Й. Вапцаров“, 
съобщиха от администра-
цията на кмета Дарин Ди-
митров.

Започнали са и дей-
ностите в градина „Пче-
лица“. Ремонтът там е 
планиран за края на юни, но 
с оглед на това, че в мо-
мента няма деца, е даден 
ход на строителството. 
Предстои същото да се 
случи и в 5-а ясла, както 
и в Центъра за младежки 
дейности и инициативи.

В Търговище стартира 

и обновление на парка „Ро-
ден кът“. Дейностите са 
възложени на общинското 
предприятие „Флора“ и ще 
обхванат площ от близо 
10 000 кв. м. Нови пейки 
ще бъдат поставени в 
амфитеатралното прос-
транство. Там ще бъде 
положена и нова полиуре-
танова настилка, подхо-
дяща за каране на кънки, 
тротинетка, колело. Ще 
бъдат монтирани и нови 
рампи. Целта е мястото 
да запази функциите си на 
скейт зона.

„Предвижда се и ця-
лостно обновяване на 
единствената детска 
площадка. Обмислят се и 
различни възможности за 
възстановяване на водопо-
даването към т.нар. водно 
огледало“, съобщават от 
кметството.

Очаква  се  в  скоро 
време да започне и обно-
вяване на училището в 
с. Розово предвид това, че 
средствата са по „Краси-
ва България”. Стартира и 
ремонт на централната 
паркова зона, като общин-
ското предприятие ще из-
гражда поливна система и 

осветление и ще положи 
трайна настилка по алеи-
те.

Всички останали обек-
ти от инвестиционната 
програма на община Ка-
занлък за 2020 г. ще се 
възлагат само при нали-
чие на гарантиран външен 
ресурс.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Лиляна Павлова, 
вицепрезидент 
на Европейската 
инвестиционна банка

Радосвет Радев, 
председател на УС на 
Българската стопанска камара

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 
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Конструкция от 1 килотон държи на плещите си постмодерната жилищна сграда 
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Стар склад отпреди 
век държи на плещите си 
9-етажна жилищна коопе-
рация с 212 апартамента 
в Ротердам. Някогашно-
то хранилище срещу до-
ковете в пристанищния 
квартал „Рийнхавен“ във 
втория по големина град 
в Холандия е построено 
през 1922 г. от архитекта 
Ван Гоор, но е изоставено 
през 80-те, за да се пре-
върне наскоро във вдъхно-
вение на фирма „Мей Ар-
хитектс“, която изгради 
върху него постмодерната 
стоманобетонна сграда 
„Феникс 1“. Компанията 

префасонира и склада за 
нуждите на група култур-
ни институции и галерии, 
като към него има и мно-
гоетажен паркинг. 

Над фундаменталната 
постройка на бившата ма-
газия се издига стоманена 
конструкция с височина 4 
метра и тегло 1 килотон, 
която поддържа стъпало-
видната жилищна сгра-
да. Новият билдинг е на 4 
нива, а апартаментите са 
проектирани в стил лофт 
с индустриална естетика, 
подходяща за местополо-
жението. Кооперацията 
е във форма на пръстен и 
има балкони с изглед към 
градината в двора над по-
крива на склада, с кашпи за 
цветя и колички с катере-

щи растения. Фасадата 
на тази вътрешна част 
на „Феникс 1“ е комбина-
ция от бял бетон и светла 
дървесина с дървени еле-

менти, които преминават 
от светло до тъмно през 
етажите. Архитектите 
са интегрирали метални 
компоненти в балконите 

за визуална връзка със 
склада.

Преустроеното храни-
лище е разделено на две 
части от централен кори-

дор, служещ като входно 
фоайе за апартаментите 
горе. От едната страна 
са ситуирани помещения-
та на танцова трупа, цир-
ково училище и младежки 
цирк, а от другата – гараж 
за 270 автомобила. Всички 
фасади на склада са рес-
таврирани – оригиналната 
е от груб бетон с големи 
товарни врати и удълже-
на обемна платформа за 
зареждане, а срещуполож-
ната, която е от гипс, е 
реновирана и дори докове-
те са възстановени. Ос-
тъклените стени са леко 
изтласкани назад в арки-
те, през които влаковете 
са минавали по железопът-
на линия, водеща директно 
до вътрешността.

Унгарска фирма революцион-
но инсталира соларни керемиди 
като настилка на алея. „Покри-
вите не са единствените по-
върхности, които могат да се 
използват за производство на 
слънчева енергия“, казва инж. 
Имре Шишак, съосновател на 
технологичната компания от 
Будапеща „Платио“.  „Павирани-
те площи поглъщат слънчевата 
радиация през целия ден. Защо да 
не я оползотворяваме? Соларна-
та ни настилка може да използва 
този източник на чиста енер-
гия”, допълва той.

Системата се състои от 
взаимосвързани блокове. Всеки 
от тях е направен от 400 ре-
циклирани пластмасови бутилки 
от PET материал. Според фирма-
та крайният продукт е по-траен 
от бетон. Настилката може да 
бъде монтирана в размери от 10 
до 30 квадратни метра. Подходя-
ща е за алеи, тераси, балкони и 

вътрешни дворове.
Енергията, генерирана от 

соларните павета на „Платио“, 
се подава към електрическата 
мрежа на домакинството. С 20 
кв. м може да покрие годишната 
енергийна консумация на средно 
домакинство.

Разработчиците са се по-
старали да ги създадат есте-
тически приятни – предлагат 
се в черно, червено, синьо и зе-
лено. Заякчено стъкло защитава 
слънчевите клетки от външните 
въздействия. Освен всичко паве-
тата са и противоплъзгащи се, 
така че хората могат спокойно 
да стъпват. Проектирани са и 
така, че да могат да понесат 
тежестта на автомобил, кой-
то от време на време се движи 
отгоре им. Собствениците на 
електрически автомобили пък 
ще имат възможност да използ-
ват слънчевата настилка за за-
реждане на колите си. 

Bosc d’en Pep Ferrer 
е семеен дом на Бале-
арските острови в Ис-
пания, който е частич-
но вкопан под земята в 
скалистия терен, за да 
използва пейзажа като 
естествена изолация и 
да намали потребление-
то на енергия. Мест-
ните архитекти от 
години се вдъхновяват 
за дизайна на домовете 
си от заобикалящата 
ги среда. В допълнение 
към ефектната приро-
да средиземноморският 
климат им позволява 
да използват различ-
ни пасивни функции, за 
да създават енергийно 
ефективни сгради, кои-
то се съчетават добре 
с пейзажа.

Разположена в плаж-
ния град Миджорн, къ-
щата е построена вър-
ху скали с изглед към 
обширните крайбрежни 

гледки. Въпреки че те-
ренът обикновено би 
се считал за предиз-
викателство за всяка-
къв вид строителство, 
екипът на Maria Castello 
Architects е използвал 
топографията в своя 
полза, „заравяйки“ част 
от дома дълбоко под 
земята. Така те пре-
дизвикват удивлението 
на колегите си от цял 
свят.

Подземният етаж е 
създаден чрез изкопава-
не на удължена кухина, 
напомняща каменна ка-
риера. Формата на ту-

нелираното простран-
ство е хоризонтална, 
което е стратегическо 
за осигуряване на основа 
за създаване на няколко 
напречни пътеки и ви-
сящи вътрешни дворове 
на горните етажи. Из-
лизайки от подземното 
ниво, домът се разпрос-
тира в няколко вътреш-
ни и външни простран-
ства, облицовани със 
скала.

Горните нива, които 
седят перпендикуляр-
но на подземната му 
основа, са от три леки 
кубични модула. Техните 

големи стъклени фаса-
ди придават на дома 
неоспоримо съвременно 
усещане, но след като 
човек влезе в простран-
ството, изпълнено със 
светлина, редица при-
родни елементи говорят 
за невероятната обста-
новка.

В цялото жилище с 
отворен план има стени 
от изваяни скали, мест-
ни варовици, дървени 
елементи от бор и ела, 
панели от рециклиран 
памук и още естестве-
ни материали. Дори ед-
рият чакъл от изкопите 
е използван, за да служи 
отново: той е наличен 
във външните простран-
ства около дома. Pec 
Ferrer Bosc d’en е обо-
рудвана и със система 
за събиране на дъждовна 
вода, която я пренасоч-
ва, събира и филтрира за 
повторна употреба.
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Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.
За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.
За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.
За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.
1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.
1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.
1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. – 0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. – 0,30 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 125 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка 
на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка 
на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и 
тиражиране – 1000 лв. 

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

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

С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела
Цена – 1800 лв./1 година
              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ  
НА НОВИНА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:


