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Джауме Дук, говорител на 
Европейския парламент:

Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на 
FIEC и председател на ОП на КСБ - София: BG.121357Q/U

ЕП прие спешни предложения 
за борба с COVID-19 

FIEC препоръчва насърчаване на 
строителството и инвестициите за излизане 
от задаващата се икономическа криза

ИНТЕРВЮ КСБ стр. 6-7  стр. 8-9

Агенцията разработва указания за възложителите във връзка с приетите промени в ЗМДВИП  
Мирослав Еленков
Ренета Николова

Камарата на строителите в Бъл-

гария (КСБ) и Агенцията по общест-

вени поръчки (АОП) проведоха работ-

на видео конферентна среща. В нея 

взеха участие председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев, изпълни-

телният директор Валентин Нико-

лов, инж. Иван Моллов - член на ИБ и 

УС на Камарата, инж. Камен Пешов 

- председател на Надзорния съвет на 

„Главболгарстрой Холдинг“, Ренета 

Николова - главен редактор и про-

курист на вестник „Строител“. От 

страна на АОП в срещата се вклю-

чиха изпълнителният директор доц. 

д-р Миглена Павлова, Галя Манасиева 

- директор на дирекция „Законодател-

ство и методология“, Ана Миткова - 

директор на дирекция „Електронно 

възлагане и мониторинг“, и Петя Ни-

колова - държавен експерт.

„Между КСБ и АОП винаги е имало 

добри взаимоотношения. Искам да Ви 

благодаря за срещата, защото ние 

трябва да гледаме напред. Вирусът 

ще свърши, а работата ще продъл-

жи“, посочи в началото на разговора 

инж. Терзиев. Председателят на УС 

на КСБ изтъкна, че в лицето на Кама-

рата АОП има поддръжник и съюзник.

От своя страна доц. д-р Миглена 

Павлова благодари за подкрепата и 

коментира, че откакто е поела ръ-

ководството на Агенцията, сътруд-

ничеството между организациите е 

ползотворно, поддържат се работещи 

професионални и експертни взаимоот-

ношения. „Мисията ни е да подпомага-

ме процеса на възлагане на общест-

вени поръчки в България, да го правим 

съвременен и отговарящ на най-добри-

те европейски изисквания и да бъдем 

полезни“, посочи Павлова. 
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7 април

Инж. Георги Изворов, член на УС на КСБ

8 април 

Валентин Димов, член на УС на КСБ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

12 април

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

Дарения за над 1,1 млн. лева са направени до 
момента от Камарата, строителни компании 
и физически лица, работещи в бранша

Ренета Николова

Десет респираторни апарата, сис-

теми за аспирация, мониторни станции, 

екстрактори и др. медицинско оборудва-

не, предпазни средства - маски, шлемо-

ве, спирт, дезинфектанти, както и над 

360 хил. лева са дарени до момента от 

КСБ, строителни фирми и физически лица, 

работещи в бранша, на болници, здравни 

и социални учреждения, общини, БЧК и др. 

Общата сума на даренията от Камарата, 

строителните фирми и физическите лица 

е над 1,1 млн. лева. „Не можем да останем 

встрани от тази битка, защото се касае 

за човешки животи. Камарата и фирмите 

подкрепят и ще продължат да подкрепят 

българските медици и здравните заведе-

ния в усилията им за справяне с безпреце-

дентната заплаха, пред която страната 

ни е изправена“, заяви изп. директор Ва-

лентин Николов. „Не е имало тежка ситу-

ация, инцидент или природен катаклизъм, 

при който КСБ и българските строители 

да не са се включили на първа линия, за да 

помогнат. Искам да благодаря на всички 

фирми и колеги, които и сега даряват и 

подкрепят болници, общини, домове за въз-

растни хора. Бъдете здрави и продължа-

вайте тази благородна дейност!“, комен-

тира председателят на УС на Камарата 

инж. Илиян Терзиев. 
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Трънлив бодил Корона украси!

Но не от злато, а от Запад!

И перлата химически стопи!

Обагри я в кървящ цинобър, деликатно!

В ефир потекоха сълзи...

Тревоги всяха черни краски във грешните човечески души 

   от Изток до Аляска!

Това е орис на Монарси, отмили я от Олигарси,

без свян, без страх, без срам!

Та таз Корона подариха смело на град, на махала, на село...

И днес в Европа всички сме „Крале”...

Без брой, без ред, без чет - превръщаме се в Смет!

...Приоритет!!!

Или е нов Световен ред?!

Това не е война, Не е!

„Приятелска шега” е!

Това е образът на Салиери, не е възможно да се мерим!

С невръстен гениал – злодей, постигнал своя апогей!

Защо? Какво? И как?

И пак и пак, и пак... Света обля във Мрак!

И щъкат роби със Корони по домовете без балкони.

Европа акуратно ще плати за миналите си злини!

Защо на чичо Сам обаче?!

От Изток няма да се плаче!

...И Меркел, и Макрон, и трети рисуват силуети в картина 

   без въпроси, без ответи!

Европа „коронясана“ е днес, превърнала се във Музей на стрес 

   в очакване на Мустафа...

Въпрос на време, не кога!

Това е „Кралската“ цена!

В. Житенски

4.04.2020

Емил Христов

През изминалата седмица 

ръководството на Камарата на 

строителите в България (КСБ) 

продължи да информира чрез на-

ционалните и регионални медии 

за проблемите, които  фирмите 

от сектора срещат в насто-

ящата ситуация, на извънредно 

положение. Интервюта в нацио-

налния радио и телевизионен 

ефир, както и в печатни издания 

дадоха председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. ди-

ректор на Камарата Валентин 

Николов и зам.-председателят 

на УС на КСБ инж. Николай Ни-

колов. 

„Извънредната ситуация 

изисква извънредни мерки по 

ускоряване и опростяване на 

приемането на завършените 

строително-монтажни работи 

и бързото им разплащане дори в 

случаите, в които обектите не 

са приключили поради забавени 

или отложени доставки на суро-

вини, съоръжения и оборудване 

от чужбина“, каза председате-

лят на УС на КСБ в интервю 

за в. „24 часа“. По думите му в 

тези случаи трябва да се разра-

ботят механизми за преразглеж-

дане на вече договорени срокове 

за изпълнение на договорите.

Той поясни, че важните ре-

шения за строителството на 

ниво правителство и местна 

власт е необходимо да доведат 

до смекчаване на ситуацията в 

сектора, породена от пандемия-

та. „Отговорността на строи-

телните компании е за милиарди 

левове, в този смисъл всяко за-

бавено или грешно решение води 

до сериозен срив и т.нар. ефект 

на доминото“, предупреди пред-

седателят на УС на КСБ.

„По наши най-груби изчисле-

ния браншът понася загуби от 

оборот най-малко 180 млн. лева 

на седмица“, заяви инж. Терзиев 

пред в. „Труд“. „Нашето насто-

яване е въпреки извънредното 

положение администрацията да 

продължи да изпълнява своите 

задължения, така че да подкре-

пя, а не да пречи на строително-

инвестиционния процес. Знаете, 

че заетите в сектора са над 200 

хил. души, които като се доба-

вят техните семейства и близ-

ки, осигуряват прехраната на 

500 хиляди“, подчерта инж. Илиян 

Терзиев. Председателят на УС 

на КСБ допълни, че има админи-

страции, които работят добре, 

като даде пример с Дирекцията 

за национален строителен кон-

трол. „С архитект Несторов, на-

чалник на ведомството, имаме 

много добра комуникация и бър-

за реакция на подадени от нас 

сигнали“, посочи той. Инж. Илиян 

Терзиев информира, че 

КСБ получава сигнали за спрени 

обществени поръчки от различни 

части на страната. 

„Проблемът е, че след изли-

зането на Закона за мерките 

и действията по време на из-

вънредното положение някои 

текстове в него са неясни. 

Имат нужда от тълкуване и до-

пълнително разясняване, така 

че да се даде ясен отговор за 

правомощията и задълженията 

на възложителите и на някои 

институции. Разработката на 

такова тълкуване, на методоло-

гия и механизми за прилагането 

на Закона се забави прекалено 

дълго време. Това блокира рабо-

тата на всички по веригата“, 

сподели той.

Председателят на УС на 

КСБ коментира настоящата 

ситуация в строителния бранш 

и в централната емисия новини 

на Българската национална те-

левизия, където обясни, че тем-

повете на работа са намалени, 

а много от малките фирми са 

спрели изцяло дейността си. По 

думите му, където строител-

ството продължава, 

са взети сериозни мерки за без-

опасност на работниците.

„Все пак обектите са дос-

татъчно големи и има възмож-

ност да се разделят групите, 

да идват в различни дни“, каза 

инж. Терзиев. „Сектор „Строи-

телство“ е произвел продукция 

за около 18 млрд. лв. през минала-

та година. Имахме  план за тази 

секторът да произведе повече.  

Ще има рецесия, само тези ме-

сец и половина-два, дано да са 

само два, в които няма да можем 

да работим с пълен капацитет 

- гарантирано ще има спад в 

строителната продукция“, до-

пълни той.

Изп. директор на КСБ Ва-

лентин Николов беше гост на 

рубриката „Код Строител“, 

съвместно предаване на Радио 

София на Българското национал-

но радио и в. „Строител“. В него 

той заяви, че ситуацията е дос-

та трудна, като 

най-сложно в момента е придвиж-

ването на работниците.

„Както знаете, преобладава-

щата част от нашите работ-

ници се трудят не там, където 

живеят, което значи по-бавно 

Можем да строим, а можем и да пишем! 
Това е българският Строител. 

Благодарим на зам.-председателя на КСБ 
Владимир Житенски за предоставените стихове.

придвижване, проблеми и заба-

вяне, което намалява работно-

то време. Естествено няма как 

това да не се отрази негатив-

но“, акцентира Николов. На вто-

ро място той посочи достав-

ките. „Разбирате, че особено 

тези, които трябва да пристиг-

нат от чужбина, са на практика 

блокирани. В страната също се 

извършват трудно“, добави той.

Той сподели и мнението си за 

предприетите мерки, свързани 

с Постановлението на Минис-

терския съвет за компенсиране 

на бизнеса от последиците от 

COVID-19. „Мерките никога не са 

достатъчни, особено в такава 

мащабна криза и последвалата 

сложна ситуация. Възможност-

ите на България са доста огра-

ничени и ние трябва да направим 

така, че да удължим срока, в кой-

то нашата икономика, държава и 

общество ще могат да се спра-

вят с тази пандемия. Най-важно-

то сега е мерките да бъдат гъв-

кави. Да са съобразени с бързо 

изменящите се условия и да се 

правят навремени корекции“,  бе 

категоричен Валентин Николов.

Изп. директор на Камарата 

даде интервю и за в. „24 часа“, 

като в изказването си пред ме-

дията подчерта, че Камарата 

настоява строителството да 

не бъде спирано по никакъв на-

чин, а да продължи при спазване  

всички мерки за безопасност при 

работа.

 „Строителството не е само 

зидане и бетон, то е свързано 

с огромен брой ведомства и об-

щини, които са възложители на 

обществени поръчки. Готовите 

вече обекти трябва да се прием-

ат и разплатят. А по неизвест-

ни  причини това не се прави“, 

каза още Валентин Николов.

Той допълни, че следи как-

ви икономически мерки взимат 

страните по света. „Не сме 

от онези, които могат за дълго 

време да си позволят стопиране 

на икономиката, защото осигу-

рителната система не може да 

поеме огромен брой хора“, поясни 

Николов.

Изп. директор на КСБ даде 

интервю и за изданието на КСБ 

в. „Строител“.

„Нашето спасение, нашето изли-

зане от ситуацията минава през 

работата“, 

категоричен бе Валентин 

Николов. Той посочи, че най-ва-

жното, което иска да каже на 

строителите в България, е, че 

не трябва да  се губи самооб-

ладание. „Не трябва да изпада-

ме в паника. Трябва да работим, 

защото спасението е в наши 

ръце“, заяви той. Николов доба-

ви, че от КСБ са изпратили до 

строителните фирми указания 

за работа в условия на извънред-

но положение. 

Зам.-председателят на УС на 

КСБ инж. Николай Николов комен-

тира в ефира на Радио Бургас, 

че е важно работата да не спира, 

както и  да се заплаща дължимо-

то на фирмите по обществени-

те поръчки. „Искаме да работим 

и да си плащаме данъците. По 

този начин ще помогнем на дър-

жавата“, заяви той и добави, че 

ако се стопира провеждането на  

обществени поръчки, това ще е 

фатално за бизнеса през следва-

щата година.
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Десислава 
Бакърджиева 

В брой 34 на Държавен 

вестник от 9.04.2020 г. 

бе публикуван Закон за 

изменение и допълнение 

на Закона за мерките и 

действията по време на 

извънредното положение 

(ЗМДВИП), обявено с ре-

шение на Народното съ-

брание от 13 март 2020 г. 

На извънредно заседание 

депутатите приеха про-

мените в нормативния 

акт след по-малко от две 

седмици от влизането му 

в сила.

И з м е н е н и я т а  в 

 ЗМДВИП са доста и те 

засягат много сфери на 

живота и сектори на ико-

номиката. До отмяната 

на закона партиите няма 

да получават субсидия от 

държавата. Освен това 

народните представите-

ли, членовете на Минис-

терския съвет, членовете 

на политическите кабине-

ти, ръководителите на 

държавни агенции няма да 

взимат възнаграждения 

от 1 април до края на из-

вънредното положение. 

В нов член 6а е регла-

ментирано, че до отмяна-

та на извънредното поло-

жение държавни и местни 

органи, съвети, комите-

ти, комисии, включител-

но органи на управление 

или контрол на фондове, 

сметки и други, които не 

са юридически лица, може 

да провеждат заседания 

от разстояние, като се 

осигурява пряко и вирту-

ално участие при спазва-

не изискванията за кворум 

и лично гласуване, или да 

приемат решения непри-

съствено. За проведено-

то заседание се изготвя 

протокол. За неуредените 

въпроси се прилагат спе-

циалните закони и акто-

вете по прилагането им. 

В ал. 2 се посочва, че до 

отмяната на извънредно-

то положение откритите 

съдебни заседания, вклю-

чително заседанията на 

Комисията за защита на 

конкуренцията, може да 

се провеждат от разстоя-

ние, като се осигурява 

пряко и виртуално участие 

на страните и участници-

те в процеса, съответно 

производството. За про-

ведените заседания се 

изготвя протокол, който 

се публикува незабавно, а 

записът от заседанието 

се съхранява до изтича-

нето на срока за поправ-

ка и допълване на прото-

кола. Съдът, съответно 

Комисията за защита на 

конкуренцията уведомява 

страните, когато заседа-

нието ще се проведе от 

разстояние.

(Целият текст на ЗИД 
на ЗМДВИП е качен на сай-
та на в. „Строител“.)

На извънредното си 

заседание парламентът 

допълни и мярката 60:40 

в ПМС № 55/30.03.2020 г. 

относно осигуровките. 

Новите текстове гласят: 

„§6 По време на действи-

ето на този закон, но за 

срок не по-дълъг от три 

месеца, Националният 

осигурителен институт 

превежда 60 на сто от 

размера на осигурител-

ния доход за месец януари 

2020 г. и дължимите оси-

гурителни вноски за смет-

ка на осигурителя за лица, 

осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 

1 от Кодекса за социално 

осигуряване от осигури-

тели, отговарящи на кри-

терии, определени с акт 

на Министерския съвет.“ 

Депутатите приеха и 

актуализация на бюджета 

за 2020 г. С нея се под-

сигуряват средства за 

неотложни разходи, свър-

зани с мерките за проти-

водействие на разпрос-

транението на COVID-19 в 

България и за ограничава-

не на икономическите по-

следици от извънредното 

положение.
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„Моментът изисква да 

се действа бързо и, бих казал 

така, дори някъде да сбърка-

ме, би било по-малката беда, 

отколкото да се бавим и да 

създадем трудности и про-

блеми за справяне и излизане 

от кризата. В нашата рабо-

та, ако забавим обществе-

ните поръчки, ще страдат 

нашите работници след ня-

колко месеца заради липса 

на средства. Това е въпрос, 

който жизнено ни вълнува“, 

каза изп. директор на КСБ 

Валентин Николов.

„Искам да Ви благодаря за 

това, че подкрепихте част 

от нашите предложения, 

които касаеха спирането на 

сроковете по обжалване на 

процедури и решения на въз-

ложителите“, посочи инж. 

Иван Моллов. „Първото нещо, 

което според мен възниква 

като неотложна задача пред 

Вас, е в най-кратък срок да 

издадете практически ука-

зания към възложителите 

как точно да се провеждат 

заседанията на комисиите, 

отварянето на офертите, 

оценката им и изготвянето 

на протоколите в насто-

ящата извънредна ситуация. 

Все още нямаме информация 

какви са точно приетите 

от парламента текстове, 

но предполагаме, че възмож-

ността за провеждане на 

заседанията дистанционно 

е една от тях, а мога да Ви 

уверя, че голямата част от 

възложителите нямат ни-

каква представа как точно 

да ги организират, така че 

да спазят всички необходими 

реквизити по отношение на 

публичност и прозрачност. 

Това според нас е много ва-

жно да се случи в максимално 

кратък срок, за да се възо-

бнови наистина пълноценно 

процесът по провеждане на 

обществени поръчки“, комен-

тира инж. Моллов.

Според него второто 

нещо, на което трябва да 

се обърне внимание, е да се 

подкрепи възможността за 

по-мащабно приложение на 

електронната платформа за 

провеждане на обществени 

поръчки, която АОП е разра-

ботила и която дава възмож-

ност за отпадане на част от 

неясните аспекти на това 

как да се проведе законосъо-

бразно  един публичен търг. 

„Аз смятам, че голяма част 

от възложителите би тряб-

вало да са се подготвили, тъй 

като срокът за въвеждане на 

втората вълна възложители 

бе 1.04.2020 г. Същевременно 

има добри указания на сама-

та платформа, а мисля, че и 

фирмите, които провеждат 

обученията, биха могли срав-

нително бързо да ги органи-

зират изцяло по дистанцио-

нен модел. Тук отново апелът 

ни е Вие да стимулирате по 

някакъв начин възложители-

те, които имат готовност в 

максимално кратки срокове 

да се включат в тази елек-

тронна платформа и да им се 

даде възможност да я използ-

ват пълноценно“, каза той. 

Инж. Моллов обърна вни-

мание и на друг актуален за 

бранша въпрос. „Бяхме пред-

ложили в Закона едно измене-

ние, свързано със сроковете 

за произнасяне на Комисията 

за защита на конкуренцията 

и на Върховния администра-

тивен съд. Всяка кризисна 

ситуация, освен проблеми и 

ограничения, предлага и въз-

можности. Възможността 

всъщност е сега тези дей-

ности, които могат да се 

извършват, да не бъдат по 

никакъв начин ограничавани, 

а напротив – да бъдат под-

крепяни. Считаме, че това, 

което може да се реализира 

в тази кризисна ситуация, 

е по-бързото провеждане 

на  обществени търгове и 

поръчки. Факт е, че обжалва-

нето е голям проблем. Заради 

него никога възложителят 

не може да предвиди в какъв 

срок ще започне реалното 

изпълнение на един обект. 

Всички знаем, че в момента 

сроковете са инструктивни 

и на практика рядко се спаз-

ват, затова и предложението 

ни бе със ЗМДВИП да се въ-

веде максимален преклузивен 

срок от 30 дни за произнася-

не. Наясно сме, че това не е 

нито в нашата, нито във Ва-

шата компетенция, но мисля, 

че това е нещо, което Вие 

би трябвало да подкрепите 

точно като орган, който уп-

равлява цялостно процеса на 

провеждане на обществени-

те поръчки“, изтъкна членът 

на ИБ на УС на КСБ.

„В нашето становище 

посочихме, че напълно под-

крепяме позицията, че об-

ществените поръчки трябва 

да продължат независимо 

от извънредното положение. 

Но ние сме орган, който под-

готвя законодателството в 

областта на обществените 

поръчки, а не сме орган, който 

тълкува едно законодател-

ство, което налага правила и 

норми в условията на извън-

редно положение. Част от 

текстовете, които бяха пър-

воначално приети от Народ-

ното събрание, бяха неясни и 

имаха нужда от коригиране. 

Както видяхме, впоследствие 

те бяха поправени“, каза Миг-

лена Павлова. 

Изпълнителният дирек-

тор на АОП посочи, че Аген-

цията е започнала работа по 

подготовката на указания 

във връзка с промените в За-

кона за извънредното положе-

ние. „Идеята ни е да подходим 

практически, да дадем указа-

ния на възложителите какво 

и как да направят в тази 

ситуация“, разясни тя. „Ще 

се опитаме да бъдем макси-

мално полезни. Случаите и 

хипотезите са разнообраз-

ни, тъй като ЗОП събира в 

себе си множество и различ-

ни срокове, които са взаимно 

свързани, но така или иначе 

това, което наблюдаваме от 

данните на стария регистър 

на обществени поръчки, кой-

то поддържаме, и данните в 

електронната платформа, е, 

че процесът на възлагане в 

периода от 13 март до днес 

не е спрял. Откриват се нови 

процедури, а по вече откри-

тите действия на възложи-

телите не са спрели“, съобщи 

доц. д-р Павлова.

Според изп. директор на 

КСБ Валентин Николов е мно-

го важно да се води комуника-

ция. Той увери, че Камарата 

е нужният партньор, на кого-

то винаги може да се разчи-

та при възникнали въпроси. 

Председателят на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев допълни, 

че когато много заинтересо-

вани страни излязат с общо 

становище, то се чува и дава 

резултат.

Миглена Павлова обобщи, 

че целта на Агенцията е да 

подпомага и улеснява проце-

са по възлагане на общест-

вените поръчки. Тя обясни, че 

предстои доизграждане на 

платформата, като ще бъ-

дат имплементирани модули 

за електронно обжалване, 

електронен контрол, елек-

тронно планиране. Изпълни-

телният директор на АОП 

коментира и становището, 

изпратено от НСОРБ, и пред-

ложенията на част от бизне-

са, които искат по-голяма 

отсрочка за работа с плат-

формата. „Беше възприето 

едно компромисно предложе-

ние между Вашето искане и 

това, което част от възло-

жителите внесоха. Успоред-

но с това в момента текат 

обучения за централната и 

местната администрация. 

Подготвяме потребители, 

възложители и техните еки-

пи да могат да работят и да 

се справят с платформата“, 

каза тя.

Валентин Николов отбе-

ляза, че кризата ще ускори 

дигитализацията. „Трябва да 

се адаптираме и каквото 

може отсега да се направи, 

да го направим“, посочи той.

По време на срещата 

страните коментираха въз-

можността да се организира 

съвместно обучение за фир-

ми и възложители как да се 

работи с платформата за 

възлагане на електронни об-

ществени поръчки.

И двете страни катего-

рично заявиха желанието си 

за бъдеща съвместна работа 

и оперативна комуникация.

 от стр. 1
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Епидемията ще предизвика безпрецедентно свиване на европейската икономика

Джауме Дук, говорител на Европейския парламент: 

Мирослав Еленков

Г-н Дук, какви мерки 

предлага ЕП за борба с 

COVID-19? 

Като елемент на об-

щия отговор на Европей-

ския съюз (ЕС) срещу из-

бухването на епидемията 

от COVID-19 на извънред-

ното пленарно заседание, 

проведено на 26 март, 

депутатите от    Евро-

пейския парламент (ЕП) 

почти единодушно приеха 

спешни предложения. Това 

позволи Инвестиционната 

инициатива за отговор на 

коронавируса и разширява-

нето на обхвата на фонд 

„Солидарност“ на ЕС да 

станат реалност. С пър-

вия инструмент 37 млрд. 

евро от наличните фондо-

ве на ЕС се насочват към 

гражданите, регионите 

и страните, които най-

силно са засегнати от 

епидемията с коронави-

рус, докато за втория се 

разширява обхватът му 

на финансиране с включ-

ването и на кризи в об-

ластта на общественото 

здравеопазване, като през 

2020 г. средства в размер 

до 800 млн. евро ще са на 

разположение на европей-

ските страни.

В допълнение на това 

всички комисии в ЕП в спе-

шен порядък работят по 

мерки за борба с COVID-19 

и по много други начини. 

Настоящите предпазни 

мерки, приети от ЕП за 

ограничаване разпростра-

нението на COVID-19, не 

засягат законодателните 

приоритети. Обичайните 

дейности са по-малко, но 

се поддържат изрядно, за 

да се подсигурят законо-

дателната, бюджетната 

и надзорната функция на 

институцията. 

Заседанията на коми-

сиите се провеждат, ко-

гато това е необходимо, 

както и тези на полити-

ческите групи, Управля-

ващите органи и, разбира 

се – пленарните сесии. В 

този смисъл заседания-

та на комисиите по при-

оритетните въпроси са 

разрешени, като в тази 

категория влизат всич-

ки законодателни мерки, 

свързани с борбата срещу 

разпространението на ко-

ронавируса.

На 16 и 17 април Пар-

ламентът проведе още 

едно извънредно пленарно 

заседание, за да дебати-

ра и гласува резолюция за 

координираните действия 

на ЕС в борбата срещу 

пандемията от COVID-19 и 

нейните последствия. ЕП 

е в готовност да гласува 

и всякакви законодателни 

или бюджетни предложе-

ния, които са свързани с 

настоящата ситуация и 

са своевременно изгот-

вени от Европейската ко-

мисия (ЕК).

Как протича работа-

та на ЕС, какво прави ЕП 

за подобряване здравето 

на гражданите на Съ-

юза?

Държавите членки са 

на предна линия, но ЕС и 

ЕП като съзаконодате-

лен орган играят ключова 

роля за протичането на 

съвместните действия 

в много области, включи-

телно и в обществено-

то здравеопазване. ЕП е 

изцяло ангажиран в мно-

гостранния отговор на 

кризата с коронавируса 

и продължава да стои ре-

дом с всички европейски 

институции и Организа-

цията на обединените 

нации, със Световната 

банка, Международния ва-

лутен фонд и Световната 

здравна организация за 

ускоряване на силния и ко-

ординиран глобален отпор 

на епидемията.

Парламентът работи 

със страните членки, за 

да гарантира, че ЕС може 

да закупи апаратура за об-

дишване, маски и друго ме-

дицинско оборудване, кое-

то да бъде предоставено 

на болниците в целия ЕС. 

Държавите в Съюза призо-

ваха и за засилване роля-

та на Европейския център 

за превенция и контрол на 

заболяванията (ЕЦПКЗ), за 

да се гарантират ефек-

тивни и хармонизирани 

ответни мерки от стра-

на на ЕС по отношение на 

инфекциозни заболявания 

като COVID-19.

Освен това ЕП насто-

ява за предприемане на 

мерки, които да позволят 

на европейската меди-

цинска и фармацевтична 

промишленост в крат-

ки срокове да разширят 

капацитета си, за да се 

задоволи значително на-

расналото търсене на 

медицински консумативи и 

изделия, необходими в спе-

шен порядък в цяла Европа, 

както и да поддържа капа-

цитет за бързо увелича-

ване на производството 

за по-дълъг срок, ако това 

стане необходимо. 

Членките на ЕС на-

сочват внимание и върху 

засилване на политиката 

в областта на научни-

те изследвания, за да се 

осигурят възможности 

за справяне с такива ви-

дове кризи, и отправиха 

искане към Комисията да 

предостави допълнително 

финансиране в рамките на 

„Хоризонт 2020“ и други 

изследователски програ-

ми. По този начин ще се 

увеличи изследователски-

ят капацитет на Европа 

за борба както с тази 

пандемия, така и с подоб-

ни бъдещи заплахи, а също 

така и за по-нататъшно 

подпомагане на иновации-

те в сферата на медици-

ната и фармацията.

Какво отражение ще 

окаже този вирус върху 

бизнеса? Какви мерки в 

подкрепа на различните 

бизнес сектори предлага 

ЕП?

По време на последно-

то заседание на Европей-

ския съвет председате-

лят на ЕП Давид Сасоли 

подчерта, че основните 

ответни усилия трябва 

да са фокусирани върху 

здравето, като се насърчи 

реалната солидарност. Но 

вече знаем със сигурност, 

че епидемията с COVID-19 

ще предизвика и безпреце-

дентно свиване на евро-

пейската икономика, и то 

в период, когато тя вече 

регистрира по-нисък ръст 

и прекомерно ниска инфла-

ция. Не можем да позволим 

сериозната здравна криза, 

която сега преживяваме, 

да прерасне във финансо-

ва, икономическа, социал-

на и политическа криза.

Председателят Са-

соли също така напомни 

на всички правителства 

за неотложността и за 

външния и симетричен ха-

рактер на тази криза, кое-

то прави наложително да 

се търсят краткосрочни и 

дългосрочни инструменти 

за рестартиране на евро-

пейската икономика, за 

закрила на заетостта и 

на нашия социален модел.

Институциите на ЕС 

вече са предприели съ-

ществени мерки. Такива 

са: представеният от Ко-

мисията пакет от мерки, 

одобрен от ЕП на извън-

редното пленарно засе-

дание; решението за вре-

менно спиране на Пакта 

за стабилност и растеж; 

предложението на ЕК за 

временна рамка за мер-

ките за държавната по-

мощ; важното решение на 

Европейската централна 

банка да направи всичко 

възможно, за да гарантира 

поддържането на нормал-

ни условия за финансиране 

в еврозоната; значимите 

стъпки, предприети от 

Комисията за координира-

не на управлението на въ-

трешните граници с цел 

гарантиране транзита 

на хора, доставките на 

лекарствени и медицин-

ски продукти и на стоки 

за съхраняване целостта 

на вътрешния пазар.

Давид Сасоли изрази 

и гледната точка на ин-

ституцията, заявявайки, 

че е важно да се обмисли 

вариантът за увеличаване 

капитала на Европейска-

та инвестиционна банка 

с оглед осигуряване на 

подкрепа специално на 

малките и средните пред-

приятия, които сега са из-

ложени изцяло на удара от 

кризата.

Към момента обаче 

виждането на Парламента 

е, че трябва да се фокуси-

раме върху разработване-

то на нови инструменти, 

знаейки, че извънредна-

та ситуация изисква съ-

ответните извънредни 

и съвместни ответни 

действия.

Кои са останалите 

пр едизвикателства , 

пред които е изправен 

понастоящем ЕП?

Настоящите предпаз-

ни мерки за ограничаване 

разпространението на 

COVID-19, приети от Евро-

пейския парламент, няма 

да се отразят на законо-

дателните приоритети. 

Основните обичайни дей-

ности са намалени, но се 

поддържат изрядно, за да 

бъдат подсигурени зако-

нодателната, бюджетна-

та и надзорната функция 

на институцията. Тази 

Снимка ЕП



7ИНТЕРВЮпетък, 10 април 2020 Ñòðîèòåë

решимост на ЕП да про-

дължи да осъществява 

своите действия – защо-

то, както казва негови-

ят председател Сасоли, 

нито един вирус не може 

да спре демокрацията – 

изправи институцията 

пред някои организационни 

предизвикателства. 

Вярваме, че успяхме 

много бързо да се адапти-

раме към тях и че както 

персоналът на ЕП, така и 

членовете му са поели от-

говорността да гаранти-

рат функционирането на 

Парламента, като едно-

временно с това прилагат 

предпазните мерки като 

социално дистанциране и 

работа от разстояние. 

Например членовете 

на ЕП проведоха първото 

по рода си пленарно за-

седание, като участваха 

в него дистанционно, за 

да приемат спешни мер-

ки за освобождаване на 

парични средства, които 

да помогнат на страните 

от ЕС да осигурят финан-

сиране за здравните гри-

жи, медицинската помощ 

или за предотвратяване 

разпространението на 

болестта. Независимо от 

мерките за социално дис-

танциране и работа от 

разстояние, от общо 705 

евродепутати 688 взеха 

участие и гласуваха тези 

мерки. 

Една  о т  т еми т е , 

които вълнуват всички, 

е борбата с фалшиви-

те новини. Какво мерки 

предприема ЕП в тази 

връзка? 

Избухването на епи-

демията от коронавиру-

са доведе до появата на 

фалшиви новини и разпро-

страняването на дезин-

формация, които възпре-

пятстват усилията за 

овладяване на пандемията. 

Докато има хора, които 

денонощно работят, за да 

спасяват животи от коро-

навируса, представители 

на здравни организации и 

специалисти по проверка 

на факти са установили 

една друга, тъмна страна 

на пандемията. Вместо да 

помагат или да подкрепят 

хората, които се борят с 

вируса, някои организации 

и индивиди насочват дей-

ността си върху използ-

ването на кризата за по-

литически или търговски 

манипулации. 

Институциите на ЕС 

са обезпокоени и вече пре-

дупредиха по няколко начи-

на за рисковете, свързани 

с такива опити за дезин-

формация и за измами. 

Още преди кризата с ко-

ронавируса  членовете на 

ЕП алармираха за идваща 

отвън дезинформация, коя-

то се опитва да разклати 

основите на европейска-

та демокрация, и одобриха 

няколко резолюции на тази 

тема.

В подкрепа на факто-

логично точната и дос-

товерна информация е 

активирана съвместна 

интернет страница на ЕС 

за предприетите мерки по 

отношение на вируса, коя-

то съдържа коригираща 

информация за митовете, 

свързани с епидемията.

По същия начин, по кой-

то спазваме социалното 

дистанциране и миенето 

на ръцете си, сме длъжни 

и да спрем разпростране-

нието на фалшиви съвети 

и манипулативни истории. 

Фактическата информа-

ция винаги е важна, но във 

времена като тези е осо-

бено важно гражданите 

да са добре информирани. 

Експерти и полити-

ци от ЕС и членуващите 

в него държави редовно 

провеждат видео конфе-

ренции, на които се об-

съжда дезинформацията 

и се споделят методи за 

информиране на хората 

за рисковете и как да се 

отнасят към тях.

ЕК помага в борба-

та с дезинформацията и 

посредством тясно съ-

трудничество с онлайн 

платформите, като ги 

окуражава да популяри-

зират достоверните из-

точници, да ограничават 

съдържание, което след 

фактологична проверка е 

доказано като невярно или 

подвеждащо, и да свалят 

незаконно съдържание или 

такова, което може да до-

веде до физическа вреда.

То в а  в к л ю ч в а  н а -

тиск за предприемане на 

действия срещу онлайн 

измамите. Те са свързани 

с продукти, за които има 

слухове, че могат да изле-

куват или да предпазят 

от заразяване с COVID-19. 

Тъ р гов ци  и з м а м н и ци 

рекламират и продават 

на клиентите продукти, 

като например защит-

ни маски, шапки и дезин-

фекциращи средства за 

ръцете, които уж предо-

твратяват или лекуват 

инфекцията, но те може 

да са фалшификати.

Как ще се  отрази 

тази ситуация върху 

преговорите за Много-

годишната финансова 

рамка (МФР)?

Европейският съюз не-

прекъснато осъществява 

оценка на ситуацията, 

но аз смятам, че след по-

следните дискусии относ-

но МФР нещата в Европа 

очевидно бързо и коренно 

са се променили. Ев ро-

гру па та ще работи върху 

икономическия отговор 

през целия април, така че 

допълнителните неща по 

плановете за възстановя-

ване да бъдат включени в 

Многогодишната финан-

сова рамка, която ще бъде 

поставена за обсъждане. 

Работата по бюджета 

на ЕС за 2021 г. и дори по 

МФР вече няма да бъде 

обичайна дейност.

Да очакваме ли про-

мени в кохезионната 

политика заради прех-

върлянето на средства 

от тази бюджетна ли-

ния към мерките срещу 

COVID-19?

Една от трите мерки, 

които членовете на ЕП 

почти единодушно приеха 

на извънредното пленар-

но заседание на 26 март, 

беше Инвестиционната 

инициатива в отговор на 

коронавируса. Тя е пред-

ложена от ЕК и одобрена 

от Парламента и Съвета 

и е насочена към насър-

чаване на инвестициите 

посредством мобилизира-

не на наличните резервни 

парични ресурси в Евро-

пейските структурни и 

инвестиционни фондове 

за незабавна борба с кри-

зата. Инвестицията ще 

бъде значителна по раз-

мер и бързо ще надхвърли 

37 млрд. евро. За да бъде 

постигнато това, Коми-

сията предложи да бъде 

освободена инвестицион-

на ликвидност от около 

8 млрд. евро.

С цел тези 37 млрд. 

евро от европейски пуб-

лични инвестиции за спра-

вяне с последствията от 

кризата с коронавируса да 

може бързо да бъдат на-

сочени Комисията пред-

ложи през 2020 г. да се 

откаже от искането за 

възстановяване на неиз-

разходваното предвари-

телно предоставено фи-

нансиране по програмите 

от Европейския фонд за 

регионално развитие, Ев-

ропейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и от Ев-

ропейския фонд за морско 

дело и рибарство до при-

ключване действието на 

тази инициатива.

Предвидени ли са по-

големи инвестиции в 

строителството, ин-

фраструктурата? 

Това е само една част 

от пакета от мерки. Пъл-

ният пакет е доста впе-

чатляващ. Никога досега 

не бях виждал практичес-

ки за по-малко от две сед-

мици да бъде одобрено 

решение на Европейската 

централна банка за пре-

доставяне наведнъж на 

750 млрд. евро, за да се 

финансират всички мер-

ки за борба с възможна-

та икономическа криза. В 

допълнение към 200 млн. 

евро за линия за креди-

тиране, които вече бяха 

одобрени.

Действието на Пакта 

за стабилност, възпри-

еман като едно от глав-

ните споразумения за 

Европейския съюз, също е 

преустановено. 

Бихме били доволни, 

ако тези мерки бяха пред-

приети в същия мащаб и с 

такава скорост и по вре-

ме на финансовата криза 

през 2008, 2009 и 2010 г. 

Настоящите мерки ще 

окажат въздействие вър-

ху всички сектори. 

 

Ще се промени ли кон-

цепцията за големите 

инфраструктурни про-

екти в страните от ЕС 

в контекста на Зелена-

та сделка във връзка с 

чакащото предложение 

на Комисията за прераз-

глеждане на списъка със 

стратегически енергий-

ни проекти TEN-E (тран-

севропейските енергий-

ни мрежи)?

В своя резолюция от 

февруари членовете на 

Комисията по промишле-

ност, изследвания и енер-

гетика към ЕП постигна-

ха съгласие, че по-късно 

през тази година от Ев-

ропейската комисия ще 

бъде предложено прераз-

глеждане на насоките на 

TEN-E, като трябва да се 

осигури съответствие с 

целите на ЕС в областта 

на енергетиката и клима-

та за 2030 г. и на дълго-

срочния й ангажимент по 

отношение на декарбони-

зацията и първия принцип 

на енергийната ефектив-

ност.

За да се гарантира, че 

избраните за включване 

в следващия PCI пакет 

проекти (проекти от общ 

интерес) са в съответ-

ствие с ангажиментите 

на ЕС по отношение на 

климата, евродепутати-

те призоваха Комисията 

преди края на 2020 г. да 

предложи също така пре-

ходни насоки. Те казаха, 

че за да могат да полу-

чат статут на PCI, про-

ектите трябва да имат 

принос към поддържане 

достъпността на снаб-

дяването с енергия – едно 

от петте измерения на 

енергийния съюз, на кое-

то проектите трябва да 

съответстват.

Не бива да забравяме, 

че регламентът на TEN-E 

е създаден през 2013 г. 

преди приемането на Па-

рижкото споразумение и 

развитието с постига-

не на няколко подобрения 

след това допринесе за 

значителното изменение 

на картината на енергий-

ната политика.

Какви са политиките 

на ЕС по отношение на 

кръговата икономика?

В началото на март ЕК 

прие нов План за действие 

за кръговата икономи-

ка – един от основните 

градивни елементи на 

европейския Зелен пакт. 

По-рано тази година чле-

новете на ЕП изразиха 

своята цялостна подкре-

па за предложението на 

Комисията по отноше-

ние на Зелената сделка 

и приветстваха факта, 

че ще съществува съот-

ветствие между всички 

политики на ЕС и целите 

на Зелената сделка. 

Посредством мерки-

те, покриващи целия жиз-

нен цикъл на продуктите, 

новият План за действие 

има за цел да направи на-

шата икономика подходя-

ща за едно зелено бъдеще, 

да засили конкурентоспо-

собността, като съще-

временно предпазва окол-

ната среда и дава нови 

права на потребителите. 

Надграждайки върху свър-

шената от 2015 г. насам 

работа, новият план се 

фокусира върху проекти-

рането и производството 

за кръговата икономика, 

като цели да гарантира, 

че използваните ресурси 

се запазват като ресурси 

за икономиката на ЕС за 

възможно най-дълъг пери-

од. Планът и съдържащи-

те се в него инициативи 

ще бъдат развивани зана-

пред с тясното участие 

на бизнеса и на общност-

та от заинтересовани 

страни.

Кажете ни повече за  

мерките, предприети 

в борбата на ЕС срещу 

промените в климата?

Промените в климата 

са приоритет за ЕП, кой-

то през ноември 2019 г. 

обяви извънредно положе-

ние за климата. Данните 

от Евробарометър показ-

ват, че това е била една 

от причините хората да 

се мобилизират и да гла-

суват на европейските 

избори през 2019 г. Това е 

приоритет за Парламен-

та в отговор на насто-

яването на гражданите за 

предприемане на дейст-

вия. 52% от европейците 

смятат, че борбата с кли-

матичните промени тряб-

ва да бъде главен приори-

тет на ЕП. 59% вярват, 

че младежките протести, 

свързани с действията по 

отношение на климата, 

са оказали влияние върху 

европейската политика. 

Предстоящите първи за-

конодателни мерки ще 

бъдат Закон за климата 

и Механизмът за справед-

лив преход. 

След стартирането 

на Зелената сделка през 

декември членовете на 

ЕП бяха съвсем ясни при 

излагането на своите 

виждания в резолюция. Те 

демонстрираха огромна 

подкрепа, но и призоваха 

за по-голяма амбициоз-

ност и за гарантиране 

на справедлив енергиен 

преход, при който да няма 

изоставащи (за икономи-

ки, по-силно зависими от 

въглерода).

Евродепутатите ис-

кат следващият закон 

за климата да включва 

по-високи цели по отно-

шение на намаляването 

на емисиите през 2030 г. 

(понижаване с 55% спрямо 

1990 г., вместо „най-мал-

ко 50% със стремеж към 

55%“, както е предложе-

но от ЕК). Желанието на 

ЕП е да включи нова меж-

динна цел за 2040 г., за 

да гарантират напредък 

към целта за постигане 

на климатичен неутрали-

тет през 2050 г., и те ще 

следят предложенията на 

Комисията да бъдат в съ-

ответствие с целите за 

ограничаване на затоп-

лянето до 1,5° C, както е 

според Парижкото спора-

зумение. 

Как виждате бъдеще-

то на Европа?

Вярвам, че когато кри-

зата с COVID-19 отмине, 

ще трябва да се направи 

хладнокръвна и обективна 

равносметка. И вероятно 

ще изведем същия извод, 

до който стигнахме след 

предишната криза: няма 

по-добро решение от това 

да правим нещата заедно. 

Кризите се разпростират 

далеч извън границите 

и вече няма смисъл да се 

опитваме да ги решаваме 

поотделно - всяка държава 

самостоятелно. 

Предизвикателството 

е, че да правим нещата за-

едно не означава само да 

го казваме, а наистина да 

го правим, като сами оси-

гуряваме средствата за 

това. Тогава ще осъзнаем, 

че ни липсва европейски 

план за борба с пандеми-

ите. На ниво ЕС липсват 

координационни органи и 

най-вече, че европейски-

те институции трябва 

да притежават необходи-

мите компетенции, за да 

бъдат ефективни. Това, 

че Европейският съюз не 

трябва да се ограничава 

до ролята си в посредни-

чеството, обмяната на 

информация и правенето 

на препоръки, което се 

случва по отношение на 

въпросите със здравео-

пазването.

Ако искаме в бъдеще 

действията на ЕС да бъ-

дат по-силни, ще трябва 

да изискваме – и граж-

даните съответно да 

поискат от своите пра-

вителства – ЕС да придо-

бие необходимите компе-

тенции и средствата за 

това. 



8 КСБÑòðîèòåë петък, 10 април 2020

Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ - София: 

Ренета Николова

Инж. Качамаков, ЕС и 

европейският строите-

лен бранш са изправени 

пред невиждано досега 

предизвикателство. Вие 

сте вицепрезидент на 

Европейската федерация 

на строителната ин-

дустрия (FIEC). Какво се 

прави на европейско ниво 

за подкрепа на сектор 

„Строителство“?

В момента не само Ев-

ропа, целият свят се бори 

с пандемията коронави-

рус. Наред с предизвика-

телствата, пред които 

са изправени здравните 

системи на страните, дру-

гата не по-малка заплаха 

е рецесията и икономи-

ческата криза, която ще 

засегне сериозно всички 

страни. Затова е особено 

важно много внимателно 

да се обмислят мерките, 

които се предприемат за 

овладяване на здравната 

криза, но които доприна-

сят за създаването на 

икономическа такава. А тя 

ще засегне всички секто-

ри, като строителният е 

сред онези, които ще поне-

сат най-тежки загуби от 

ситуацията.

На европейско ниво, 

разбира се, на пандемията 

се гледа много сериозно. 

Толкова сериозно, че в сре-

дата на март в най-теж-

ко засегнатите държави, 

като Италия, Франция и 

Испания, се коментираха 

дори идеи да се преуста-

новят изцяло строителни-

те дейности за определен 

период от време. Въпреки 

че тези страни пострада-

ха най-сериозно от вируса, 

бе преценено, че такава 

стъпка би била прекомер-

на. 

КСБ също следи разви-

тието на CОVID-19 и има 

своите притеснения за на-

шите работници и служи-

тели, както и за техните 

семейства и близки, но ка-

тегоричната ни позиция е, 

че трябва да бъде намерен 

начин строителството и 

инвестиционната дейност 

да продължат. Разбира се, 

като се вземат необходи-

мите мерки за осигуряване 

на безопасността при ра-

бота и дезинфекцията на 

работните места.

В Управителния съвет 

на FIEC темата се комен-

тира от няколко седмици 

чрез видео конферентна 

връзка, като КСБ отсто-

ява своята позиция и с 

удовлетворение мога да 

кажа, че успяхме да убедим 

италианските, френските 

и испанските ни колеги, че 

спирането на строител-

ството ще бъде пагубно 

за сектора. Зад тази по-

зиция застана и Немската 

федерация, както и пред-

ставителите на повечето 

строителни организации. 

Тук все пак искам да отбе-

лежа, че силните западно-

европейски държави, които 

имат мощни икономики, 

биха могли да си позволят 

известно забавяне или 

спиране, но за по-малките 

държави, включително и 

България, това ще ни вър-

не в каменната ера.

О с ве н  по з и ци я т а , 

че строителството не 

трябва да спира, още три 

са общите теми, по които 

се наблюдава пълно едино-

душие във FIEC. Първата 

е, че тази пандемия след-

ва да се разглежда като 

форсмажор и трябва да 

се тълкува като такъв в 

договорите за строител-

ство. Има възложители, 

които избягват да при-

емат този факт, и стро-

ителните фирми са по-

търпевши, включително и 

финансово.

Втората тема е сво-

бодното придвижване на 

работници. Това е изклю-

чително важно за запад-

ноевропейските компа-

нии, които са свикнали да 

работят в цяла Европа. 

В момента, ако италиан-

ска компания работи във 

Франция, когато работ-

никът пристигне в Париж, 

той трябва да бъде под 

14-дневна карантина, след 

което започва да рабо-

ти. След това, когато се 

върне в Рим, той отново 

трябва да е под 14-дневна 

карантина, което означа-

ва, че един месец той не е 

в състояние да изпълнява 

служебните си задължения. 

Лично аз мисля, че специ-

ално ние в България може 

да усетим един индирек-

тен положителен ефект 

от тази всеобща забрана 

и очаквани трудности при 

работа в чужбина, защо-

то не е тайна, че голяма 

част от добрите българ-

ски работници се трудят 

в Западна Европа. Може би 

част от тях ще решат да 

се върнат и да останат в 

България, което ще подпо-

могне родните фирми, из-

питващи огромен глад за 

качествен персонал.

И, разбира се, трета-

та тема е насърчаване на 

строителството и инвес-

тициите, защото това е 

един от начините да из-

лезем по-бързо от зада-

ващата се икономическа 

криза. Това е и препоръ-

ката, с която през мина-

лата седмица FIEC и още 

над 10 сродни организации 

се обърнаха към европей-

ските институции. Да се 

инвестира в браншовете, 

осигуряващи заетост. 

Да се инвестира в широ-

комащабни програми за 

подкрепа и стимулиране. 

Строителната индустрия 

съставлява 9% от БВП на 

ЕС и осигурява работни 

места на повече от 16 ми-

лиона европейци.

Казахте - всяка стра-

на реагира по свой начин 

и на здравната, но най-

вече на икономическата 

криза. Можете ли да спо-

делите информация за 

мерките, които вземат 

отделните държави.

Да, в Европейската 

федерация постоянно по-

стъпва такава информа-

ция. 

Германската строи-

телна федерация, която 

беше твърдо на нашата 

позиция, че строител-

ството не трябва да спи-

ра и да се намери начин 

работата да продължи, 

настоява пред федерал-

ното правителство да 

се форсира подготовка-

та и обявяването на нови 

търгове. Между другото 

позицията на Датската 

федерация е абсолютно 

същата – да се обявяват 

нови търгове за поддръжка 

и строителство във въз-

можно най-кратки срокове. 

Холандската федерация 

също отправя послание, че 

строителството трябва 

да продължи и възложи-

телите и клиентите не 

трябва да спират плани-

рането на бъдещи обекти.

Важно е да отбележа, 

че по-големите държави 

подкрепиха много силно 

бизнеса, като осигуриха 

държавни помощи за по-ле-

ко преминаване през тази 

криза. Също и подпомагане 

чрез намаляване на лихви-

те от банките. Например 

в Норвегия лихвата е на-

малена от 1,5 на 0,25% - 

най-ниската досега в дър-

жавата. 

Предприети са и ре-

дица финансови стимули 

за запазване на работни-

ците, като покриване на 

процент от работната 

заплата, които варират 

от 20% в Словения, 40% в 

Хърватия, 60% в Италия 

и Литва, 70% в Белгия. В 

Дания компании с повече 

от 10 служители не могат 

да направят бързи съкра-

щения, но пък държавата 

поема 75% от заплатата 

на работниците.

Различен е и подходът 

в подпомагане чрез нама-

ляване или отлагане на 

данъците, но това е една 

тенденция, която се след-

ва от всички държави. 

Като обобщение мо-

жем да кажем, че и тази 

криза ще отмине, но е мно-

го важно да успеем да за-

пазим нашите компании, за 

да може, когато слънцето 

отново изгрее за строи-

телството, още да ни има 

на пазара.

Затова е от особено 

значение отношението 

на правителствата към 

бъдещите инвестиции и 

проекти.

Точно така. Чехия ми-

налата седмица обяви, че 

ще инвестира 6,5 мили-

арда крони в инфраструк-

турни обекти, Германия 

отново потвърди, че ще 

подпомогне бизнеса с над 

100 милиарда, и то като 

първа стъпка. Примери в 

тази посока има много. 

Разчитам, че и в Бълга-

рия въпреки ограничените 

възможности на бюджета 

ще се мисли в тази посока, 

защото както казах, това 

е начинът да може иконо-

миката ни да се движи на-

пред. Когато ние работим, 

20% от нашите приходи се 

връщат обратно в бюдже-

та под формата на ДДС, 

които заедно с осигуров-

ките на нашите работни-

ци и данък печалба общо 

минават 40% от оборота 

ни. Така че сметката е 

проста - при инвестира-

Пандемията COVID-19 следва да се разглежда като форсмажор в договорите        
Снимка Емил Христов
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       за строителство
ни 100 лв. в строителство 

държавата прибира поне 

40 лева обратно. Това 

трябва да се разбере мно-

го ясно, като не се хващай-

те с точност на цифрите, 

но порядъкът е този.

Как оценявате мерки-

те, които се предприе-

мат у нас? Достатъчни 

ли са и какво още трябва 

да се направи?

Оценявам като положи-

телна стъпка, че НС прие 

държавното подпомагане 

за работодателите по 

време на извънредното 

положение да включва и 

част от осигуровките за 

работниците, за които се 

изплащат компенсации по 

схемата 60/40. Това е раз-

умно решение. Разбира се, 

мерките никога не са дос-

татъчни. По-добре би било 

осигуровките да се покри-

ват 100%, както всички 

бяхме разбрали в начало-

то, но впоследствие ста-

на ясно, че ще се покриват 

60%. Въпреки че със схе-

мата 60/40 ние сме малко 

над средното в европейски 

план, да не забравяме, че 

нашите заплати са едни 

от най-ниските в Европа. 

Приоритет на КСБ сега 

е строителството да не 

спира, фирмите да рабо-

тят, да изплащат заплати, 

данъци и осигуровки, да за-

пазят и без това дефицит-

ните си кадри. 

Особено важно е и из-

вършената до момента ра-

бота да бъде разплатена. 

Има забавени плащания, 

които трябва да бъдат 

изплатени на български-

те строители. Това ще ни 

даде възможност да не де-

капитализираме фирмите 

и да преживеем задаваща-

та се криза по-спокойно.

Икономическият жи-

вот не бива да спира, 

обществените поръчки 

трябва да се провеждат и 

изпълняват. Администра-

цията трябва да работи 

в подкрепа на хората и 

фирмите. Всяко забавяне в 

работата на държавните 

институции ще допринесе 

за влошаване на ситуаци-

ята. 

Трябва да се замислим 

над това и още от днес да 

започнем да се подготвяме 

за периода след кризата.

Вие отговаряте във 

FIEC за малките и средни-

те фирми. Какво трябва 

да се направи, за да оце-

леят те? 

Както казах, жизнено 

важно е малките и сред-

ните фирми да не се де-

капитализират. Това е 

ключово, за да може след 

излизане от кризата фир-

мите да бъдат в състоя-

ние да заработят веднага 

на пълни обороти. След по-

добна икономическа криза 

очаквано е финансовите 

показатели да бъдат вло-

шени. Добре би било тър-

говските банки да проявят 

разбиране и да анализират 

по-детайлно финансовите 

отчети и ако причините 

са обективни извън друже-

ството и вследствие на 

фактора CОVID-19, това 

да се отчете в полза на 

фирмата. Трябва да се 

разработи пакет от мер-

ки - помощи, нисколихвени 

кредити, отлагане на да-

нъци и др, които да подпо-

могнат малките и средни-

те фирми. Изплащането на 

забавените суми, за които 

стана дума по-рано, също 

ще бъде в помощ. Считам, 

че КСБ има възможност, а 

е и наша отговорност да 

направим нещо в тази по-

сока. Лично аз имам някои 

идеи, които обаче са още в 

процес на разработка. 

КСБ е член и на Асо-

циацията на междуна-

родните контрактори 

CICA (Confederation of 

International Contractors' 

Associations). Имате ли 

информация какви иконо-

мически мерки се вземат 

в Азия, откъдето тръгна 

проблемът? 

В Китай, където беше 

първоизточникът на зара-

зата, се възстановиха дей-

ностите на около 90% от 

ключовите обекти, като 

информацията изключва 

провинция Хубей.

На всички големи же-

лезопътни обекти строи-

телните дейности са въз-

становени. В момента се 

изпълнява строителство-

то на 97% от магистра-

лите и водните обекти, 

а също и на 87% от лети-

щата, които бяха спрени 

допреди няколко седмици. 

Данните са на Комисията 

за национално развитие и 

реформи на Китай, получе-

ни през CICA.

В Корея тяхната цен-

трална банка, подобно на 

Норвегия, намали лихви-

те по кредитите от 1,25 

на 0,75% и осигури 16,7 

милиарда за справяне с 

COVID-19.

В Япония, въпреки че се 

отчита спад в икономика-

та и очаквана рецесия за 

2020 г. строителството 

на всички обекти продъл-

жава, с някои изключения 

на обекти, където е от-

крита инфекция и са вре-

менно спрени. 

Както виждате, в Азия 

икономиката, колкото и 

тежко да е положението, 

продължава да работи. Не 

е необходимо да обяснявам 

какво е отношението към 

бизнеса в тези държави 

и значението и производ-

ството им в световен ма-

щаб. Мисля, че примерите, 

които давам, са показа-

телни.

Вие сте и председател 

на най-голямото Област-

но представителство на 

Камарата - софийското. 

Как се справят компании-

те в този труден период?

Аз първо искам да кажа, 

че ОП София не е преуста-

новило работа. Ние сме на 

линия и работим за софий-

ските фирми, реагираме на 

всеки сигнал. А получаваме 

такива във връзка със за-

бавени плащания, пробле-

ми с придвижването на 

работници и намаляване 

на обемите на работа. Из-

вестно е, че голяма част 

от работещите в София 

са от близки градове и 

села и задръстванията, 

които стават на КПП-та-

та, отнемат от тяхното 

работно време. Но най-ва-

жното е, че дори и с тези 

ограничения те все пак 

идват на работа. С риск 

да се повторя, отново ще 

кажа, че сега от основно 

значение е строителство-

то да не спира, фирмите 

да получават навреме па-

рите, които им се дължат, 

и да се надяваме, че ще 

има положителен ефект 

от мерките, които ко-

ментирахме преди малко. 

Апелирам към всички наши 

членове да се спазват 

стриктно инструкциите 

за безопасност и опазване 

на здравето на хората по 

обектите, което наисти-

на е важно и е от значение. 

Вашата прогноза за 

бъдещето на европейския 

строителен сектор?

Всяка криза, колкото 

и да е тежка, има нача-

ло и край. Така ще бъде и 

сега. От волята, разума и 

далновидността на евро-

пейските лидери и нацио-

налните правителства 

ще зависи колко бързо и в 

каква степен Европа ще 

се възстанови. Браншът 

би могъл да играе ключова 

роля в процеса на възста-

новяване. Историята е до-

казала, че инвестициите 

в инфраструктура и стро-

ителство са най-добрият 

начин за оздравяване на 

икономиката. Ето защо се 

надявам на европейско и на 

национално ниво да бъдат 

разработени дългосрочни 

програми за инвестиции 

в строителство, инфра-

структура,  енергийна 

ефективност, свързаност. 

Говоря за програми с визия 

5 - 10 и повече години на-

пред. Считам, че секто-

рът е важен и ще става 

все по-важен за ЕС и евро-

пейските граждани.
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Инж. Тони Петров, председател на ОП на КСБ – Враца: 

Работим за засилване на диалога и комуникацията с кметовете на общини

Росица Георгиева

Инж. Петров, в началото на 

нашия разговор разкажете как 

избрахте строителната про-

фесия? Коя е фирмата, която 

ръководите, и в каква сфера е 

специализирана?

В моето семейство профе-

сията се предава по наслед-

ство. Аз съм трето поколение 

строител. Възпитаник съм на 

ВИАС (сега Университет по 

архитектура, строителство 

и геодезия), където завърших 

специалност „Хидротехниче-

ско строителство на язовири и 

стени“. Родителите ми са учи-

ли в същия факултет на това 

висше учебно заведение. Баба 

ми е геодезист, а дядо е военен 

строителен инженер. 

Фирмата ни е семейна. Тя 

е създадена от баща ми през 

1990 г. Нарича се „СП – 90 – Вен-

цислав Петров – Тони Петров“ 

ЕТ. Специализирана е в сферата 

на хидротехническото стро-

ителство, по-точно язовирни 

стени и хидромелиорации. Но 

вече работим и в сферата на 

гражданското строителство.

Посочете някои от най-ин-

тересните обекти, които сте 

изпълнили.

Веднага след като се дипло-

мирах, участвах в такива като 

проектирането на напоител-

на система в Сирия. Любо-

питно бе и възстановяване-

то на язовир отново в Сирия, 

в което се включих. Общо в 

арабската страна работих в 

продължение на пет години.

„СП – 90 – Венцислав 

Петров – Тони Петров“ е 

реализирала дейности на 

доста свлачища във Враца. 

Като проектант и строител 

бях част от изграждането 

на канализацията на Кнежа. 

Като подизпълнител компа-

нията ни работи по водния 

цикъл на Враца, където по-

строихме помпена станция 

за отпадни води. Това беше 

доста сложно съоръжение.

 

Ръководите ОП на КСБ 

– Враца. Какви са особе-

ностите на региона, ка-

саещи бранша. Посочете 

проблемите и предизви-

кателствата,  с  които 

строителите от областта се 

сблъскват? 

При нас специфичното е 

липсата на кадри в бранша и на 

сигурна работа. В нашия регион 

всичко се случва кампанийно и 

стихийно и ние не знаем след-

ващата година ще имаме ли 

обекти, които да изпълняваме.

Структурата на Областно-

то представителство на КСБ 

във Враца е доста добре рабо-

теща – събираме се с колегите, 

обсъждаме затрудненията, оп-

итваме се да намерим решения. 

Но за всички първостепенен 

проблем остава непостоянна-

та заетост на компаниите в 

района, което води до това, че 

не можем да задържаме работ-

ниците си. Когато дадена фирма 

не извършва дейност 2 - 3 месе-

ца, е принудена да освобождава 

хората си. След това при 

наличието на нов обект за 

изпълнение започва да съ-

бира друг персонал, който 

трябва да бъде обучен. Ци-

кълът се повтаря отново и 

отново...

 

Как настоящата ситу-

ация се отразява на стро-

ителите в региона? 

От обявяването на из-

вънредно положение е из-

минал кратък период, за да 

коментирам коректно от-

ражението върху фирмите. 

Основната трудност, коя-

то изпитват строителите, 

е свързана с придвижване-

то между населените мес-

та. Много от компаниите 

от област Враца работят 

в Монтана или в София. 

Главното притеснение на 

членовете на ОП Враца е, 

че може да спрат дейност-

ите по различните обекти. 

Всички в бранша разчитат на 

постъпления за заплати. При-

теснение поражда и неяснота-

та какво ще стане в бъдеще със 

самите фирми.

Минаха отчетните събра-

ния. Какви цели си поставяте 

за настоящата година?  

В ОП Враца то се състоя 

през февруари преди обявяване 

на извънредното положение във 

връзка с разпространението на 

коронавируса. 

Сред приоритетите, които 

си поставихме за 2020 г., е да 

работим за засилване на диало-

га и комуникацията с кметове-

те на общини от област Враца. 

За тази цел преди въвеждането 

на ограничителните мерки на-

правихме срещи с градоначални-

ците на Враца и Мездра. На пре-

ден план излезе проблем, свързан 

със закриването на депото за 

строителни отпадъци във Вра-

ца, а той  може да бъде преодо-

лян съвместно с общината.

Ще уточня, че и в момента 

имаме добра комуникация с об-

щините, но ще се опитаме да я 

задълбочим. С представители-

те на местните власти можем 

да си бъдем взаимно полезни. 

Заедно трябва да намерим лос-

товете, с които това да стане.

Какви обекти се очаква да  

бъдат изпълнени в областта? 

В момента нямаме яснота 

по този въпрос. Причината за 

това е, че очакванията ни през 

периода януари – февруари бяха 

едни, но сега се промениха и в 

настоящата ситуация не знаем 

администрациите по места как-

ви действия ще предприемат.

Бихте ли посочил  3-те  ос-

новни приоритета пред КСБ. 

Според мен първо трябва 

да се работи за отстояване на 

идеята за формиране на реални 

цени в сектор „Строителство“. 

Много често се сблъскваме с 

подценени в това отношение 

обекти, чийто възложител е 

държавата. 

На второ място Камарата 

трябва да се бори за повиша-

ване на професионалния капа-

цитет на фирмите. Не мога да 

кажа какви са точните стъпки 

това да се случи. Но смятам, 

че специализираните компании 

с доказан капацитет в дадена 

област трябва да се запазят. 

Веднага ще дам пример. Всички 

казват, че липсват хидроспе-

циалисти. А защо е така, за-

щото такива не са търсени на 

пазара на труда в продължение 

на десетина години. 

Имаше период, в който дър-

жавата „изнасяше“ хидроспециа-

листи в цял свят. Ние сме стро-

или язовири навсякъде, а сега 

при нас липсват кадри в тази 

сфера. Същата тенденция се 

наблюдава и при арматуристи-

те, и при кофражистите. 

Когато фирмите нямат ра-

бота в продължение на 12 месе-

ца, те се пренасочват към друг 

вид дейност. След това хората 

в тях трябва да бъдат обуча-

вани отново. Това се случва и с 

компаниите, които се занима-

ват с енергийното обновяване 

на различни видове обекти. Пре-

ди 2 г.  - в рамките на изпълне-

нието на Националната програ-

ма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни 

сгради, те имаха работа. Но 

в следващите години няма да 

имат обекти, вече няма поръч-

ки в това направление. Това е 

изграден капацитет и трябва 

да се мисли за неговото съхра-

няване. 

КСБ трябва да насочи усили-

ята си и към подобряване на фи-

нансовото състояние на фирми-

те. Например да се помисли за 

облекчаване на режима на акту-

ване и на разплащане от страна 

на възложителите. Защото ако 

една компания има строителен 

обект, който е изпълнила на 

80% и настоящата ситуация я 

принуждава да се стопира рабо-

тата по него, какво се случва. 

Получава се забавяне в разпла-

щанията. Обикновено в догово-

ра е записано, че плащането ще 

бъде направено след издаване на 

Акт 16. 

 

Какви препоръки бихте 

дали на ръководството на Ка-

марата?

С ръководството на КСБ се 

срещаме и контактуваме дос-

та редовно. ОП на КСБ – Вра-

ца, подкрепя насоката, в която 

то работи. Моята препоръка е 

да се засили още повече конта-

ктът с местните структури.

В какви направления от дей-

ността на ОП на КСБ може да 

си сътрудничите с в. „Строи-

тел“? 

Определено можем да си бъ-

дем много полезни с изданието 

на Камарата. Когато ние пред-

ставяме нашите проблеми по 

места, от страниците на вест-

ника те стават известни на 

широката аудитория. По същия 

начин ние се запознаваме от в. 

„Строител“ с трудностите, кои-

то колегите от другите обла-

сти изпитват в своята работа. 
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Георги Сотиров

В условията на извън-

редно положение в. „Стро-

ител“ посети строителен 

обект в София, за да се 

запознае как изпълняват 

дейността си хората от 

бранша в настоящите 

сложни условия. Какви про-

блеми срещат всички – от 

общия работник до упра-

вителя, и какво е мнение-

то им за случващото се в 

момента, оптимисти ли 

са за бъдещето си. Спрях-

ме се на изграждаща се 

сграда с жилищни и офис 

площи, подземни гаражи и 

магазини около терито-

рията на бул. „Симеонов-

ско шосе“, изпълнявана от 

„Прима – Строителна ком-

пания” ЕООД. 

Посрещна ни бригади-

рът Петко Георгиев, кой-

то работи във фирмата 

от дълги години. „Това, че 

държавата въведе извън-

редно положение, не значи, 

че животът трябва да 

спре и всички да чакаме 

на НОИ. Напротив, който 

има възможност да рабо-

ти от къщи, да работи. 

Но няма как с мистрията 

и нивелира да изграждаш 

преградните стени на 

строежа през компютъра. 

И още – нашата дейност е 

на открито по всяко време 

– студ, мраз, пек, вятър, и 

на обекта винаги има как-

во да се върши. Сега в кри-

зата е въпрос как това да 

става безопасно“, сподели 

Георгиев. Той счита, че 

работата ще намалее.

По думите му сега с 

колегите му трябва да са 

единни, стриктни и дис-

циплинирани. „Ще дам при-

мер, който на някои може 

да се стори маловажен, 

но за мен е въпрос на от-

говорност - дори когато 

обядваме на импровизира-

ната маса, ние заставаме 

на разстояние един от 

друг. Независимо че про-

верявам всяка сутрин как-

во е здравето на хората, 

предпазливостта никога 

не е излишна“, убеден е 

Петко Георгиев.

В разговора ни със 

строителите стана дума 

и за дебатите по медиите 

за парковете, пешеходни-

те зони и въобще – за съ-

бирането на хора на едно 

място. „Нашата дейност 

не е, като да се забавля-

ваш в Южния парк“, под-

хвърля кофражист, който в 

момента довършваше ра-

ботата си по оформянето 

на кофража на малка пре-

градна стена. „Това, че сме 

постоянно на открито, ни 

калява, а постоянното 

течение отнася коронави-

руса от нас“, смеейки се, 

момъкът се отдалечи от 

нас.

Стана ясно, че „Прима 

– Строителна компания” 

ЕООД 

подкрепя напълно пози-

цията на КСБ за това, че 

строителството трябва 

да продължи, 

и то по няколко причи-

ни. Една от тях е, че във 

фирмите са се погрижили 

за здравето на работни-

ците си, обяснява упра-

вителят на дружество-

то Кирил Доков. „Както 

виждате, взел съм всички 

възможни предпазни мер-

ки и стриктно следваме 

предписанията на Нацио-

налния оперативен щаб и 

на Световната здравна 

организация за превенция 

и защита на хората“, каза 

той и добави, че се нами-

раме на обект в един от 

най-престижните кварта-

ли на София, където са съ-

средоточени множество 

посолства на държави от 

целия свят у нас и изис-

кванията на отговорни-

те държавни и общински 

структури се спазват на 

100%. „Например въпросът 

за „тишината“ от 14 до 16 

часа е тема, по която не 

спорим, а тя е точно та-

кава - спорна. Нима тра-

фикът по натоварения 

булевард спира… За тези 

два часа ние натоварва-

ме работниците с „тихи“ 

дейности – зидария, маза-

чество, електро и ВиК ин-

сталации. Всичко е въпрос 

на организация“, пояснява 

Доков.

Докато ни развежда 

из изграждащата се сгра-

да край бул. „Симеоновско 

шосе“, управителят ни 

обяснява някои от принци-

пите на работа на малки-

те и средните фирми. „Ние 

не разчитаме на общест-

вени поръчки. От 15 годи-

ни сме в бранша и за това 

време се наложихме с из-

ключително качество на 

работа и с използването 

на най-добрите материали 

на пазара. Това е нашата 

професионална тайна и 

като инвеститори, и като 

строители“, заявява той.

Независимо от слож-

ната ситуация в момен-

та Кирил Доков изразява 

категорична позиция, че 

строителният сектор 

не трябва да спира дей-

ност. „Би било глупаво да 

се стопира браншът, най-

малкото защото ние има-

ме поръчки за близките 3 

- 5 месеца. Ако преустано-

вим дейността си, няма да 

изпълним договорените си 

отношения с хората, кои-

то на „зелено“ или по друг 

начин вече са предплатили 

апартаментите си. Вто-

ро – 

това ще доведе до раз-

рушаване на имиджа на 

наложилите се в бранша 

малки и средни строи-

телни фирми. И трето ва-

жно нещо, за което почти 

не се говори, как да уволня 

хора, с които работя от 

15 години, доказани май-

стори, живеещи на квар-

тири в София. Те плащат 

наемите си със заплати-

те, които компанията им 

осигурява, изхранват се-

мейства, деца и студенти 

от селата на Източните 

Родопи, където така или 

иначе няма работа…“, спо-

деля той.

Доков е съгласен с 

мерките за безопасност, 

които Националният опе-

ративен щаб предлага на 

правителството, защото 

допускането на заразен 

строител на обекта ще 

навреди в няколко посоки. 

„Първо той ще навреди на 

себе си, ако не се лекува, 

после на колективния ин-

терес и накрая – на обще-

ството, и то в геомет-

рична прогресия“, допълва 

той.

Бъдещето е неясно, 

смята Кирил Доков.  И 

това се отнася за болест-

та, за нейното развитие 

и овладяване и за икономи-

ческите проблеми, които 

предстоят на фирми, кои-

то разчитат на себе си. 

„Докато сме живи, ще се 

борим“, казва той и доба-

вя, че 

заедно с подизпълнителите 

е направил строг график 

на последователността на 

дейностите,

които се извършват 

на жилищната сграда с 

около 4000 РЗП. „Разчете-

но е хората да са на раз-

стояние един от друг, да 

не се струпват на една 

площадка и т.н. Редица ви-

дове работи - електро, ОВ 

и ВиК, при добра организа-

ция могат да се изчакват. 

Това се прави и отчита от 

колегите. На нашия обект 

няма струпване, в едно 

помещение не се задържа 

повече от един човек. Ще 

има известно забавяне, но 

това е за предпочитане 

пред пълното спиране на 

работата“, завършва До-

ков.

Определено бизнеси, 

които са жизнени, които 

дават хляб на над 200 000 

семейства, над половин 

милион хора, които са и 

гръбнакът на суровинна-

та икономика на държа-

вата - добив на варовик 

и кариерни материали, 

производство на строи-

телни продукти, ангажи-

ране на преработвател-

на промишленост и на 

транспортни услуги, са 

изправени пред сериозни 

проблеми. Отговорност-

та на държавата е те да 

работят в обща полза - и 

на бранша, и на съпът-

стващите бизнеси, и на 

страната като цяло.

Бригадирът Петко Георгиев и управителят на дружеството Кирил Доков

Снимки авторът
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Елица Илчева

18 приоритета за икономически подем 
и подобряване на стандарта на живот на 
хората в шестте района на страната. 
Това предвиждат проектите на регио-
налните схеми за пространствено раз-

витие на районите от ниво 2 (NUTS 2), 
които Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството 
публикува за обществено обсъждане. Те 
отразяват и съвременните тенденции в 
регионалната политика на ЕС и ще се из-
ползват за определяне на приоритетите 

и зоните за интервенции и за прилагане 
на интегрирани териториални инвести-
ции през новия програмен период 2021 - 
2027 г.

Регионалните схеми дефинират дъл-
госрочните перспективи и цели за прос-
транствено развитие на районите, на 

които е разделена страната, връзките 
между тях и съседните държави. Те са 
разработени в съответствие с Акту-
ализацията на Националната концепция 
за пространствено развитие за пери-
ода 2013 - 2025 г. С тях се отчитат и 
политиките за всеки район в областта 

Северозападният ре-

гион (СЗР) е дефиниран с 

това, че трябва да пре-

одолява същественото 

социално-икономическо 

изоставане и сериозни 

структурни и демографски 

проблеми чрез подходящи 

инвестиции в свързваща 

инфраструктура и укреп-

ване на потенциала за 

растеж и догонващо раз-

витие в национален и евро-

пейски мащаб. Основното 

предизвикателство пред 

СЗР е превръщането му 

от икономически изоста-

нал и слабо населен район 

в устойчиво развиващ се, 

интегрална част от на-

ционалната територия.

СЗР е разположен пери-

ферно в северозападната 

част на България и граничи 

с р. Дунав на север и със 

Сърбия на запад. Общата 

му площ е 19 070 кв. км, 

което представлява 17,2% 

от територията на стра-

ната, като земеделските 

земи са 70,5%, горските – 

22,2%, а урбанизираните – 

4,5%. В СЗР са областите 

Видин, Монтана, Плевен, 

Враца и Ловеч с общо 629 

населени места, от които 

45 градове. Населението 

тук е една десета от об-

щото за страната и гъс-

тотата му към края на 

2019 г. е най-ниска – 38,9 

души/кв. км, при средна 

стойност за страната 

63,1 души/ кв. км.

Степента на урбани-

зация е 63,8% - също най-

ниска стойност от всички 

райони. В най-големия град 

– Плевен, през последните 

години жителите намаля-

ват и към края на 2018 г. 

той наброява 96 610 души, 

с което продължава да 

бъде седмият по населе-

ние в България. В групата 

на средните градове вли-

зат областните центро-

ве Враца, Монтана, Видин 

и Ловеч. Най-многолюден е 

Враца с 52 617 души, след-

ван от Видин (41 583 д.), а 

Ловеч е много близо до до-

лната граница на интерва-

ла от 30 000 души. 

Трите приоритета на Севе-

розападния район са: 

1. Ускоряване на рас-

тежа на регионалната 

икономика. Важният мо-

мент тук е, че освен до-

гонващ растеж чрез спе-

циално насочена подкрепа 

от националната и регио-

нална политика, СЗР след-

ва да мобилизира и включи 

в този растеж специфич-

ния си потенциал; 

2. Запазване и разви-

тие на човешкия капи-

тал, където за повишава-

не на привлекателността 

за живеене се планира ре-

ализацията на целенасоче-

ни мерки за развитието на 

здравна, социална, култур-

на и спортна инфраструк-

тура;  

3. Териториална свър-

заност, устойчиво раз-

витие и намаляване на 

неравенствата. Изола-

цията на СЗР в транспор-

тен и цифров план опреде-

ля този приоритет като 

много важен в усилията за 

подкрепа на неговия  ико-

номически растеж и соци-

ално развитие. Инвести-

циите за подобряване на 

съществуващата инфра-

структура за железопъ-

тен, автомобилен и воден 

транспорт са най-кратки-

ят път за осигуряване на 

по-добри условия за бизнес 

и живот, като същевре-

менно способстват и за 

постигането на по-високо 

ниво на безопасност.

Конкурентоспособност

Географското положе-

ние на района има своите 

особености, повлияли вър-

ху неговото развитие. На 

запад той граничи с най-

слаборазвитите части 

от Сърбия. Северната гра-

ница – р. Дунав, съвпада с 

част от държавната с Ру-

мъния. Участъци от тран-

севропейски транспортни 

коридори „Ориент/Източ-

но-Средиземноморски” и 

„Рейнско – Дунавски“, прис-

танищата, фериботните 

комплекси и вторият мост 

на р. Дунав при Видин –Ка-

лафат са с недоизползван 

потенциал. 

Една от важните цели 

на развитието на Севе-

розападния район е да се 

насърчи растежът, обус-

ловен от иновациите, и да 

се възползва от възмож-

ностите, които предлагат 

технологичните промени и 

модернизацията на произ-

водствата и услугите. 

Екологични фактори и 

рискове

СРЗ е с най-висока 

степен на уязвимост от 

климатичните промени 

както в страната, така 

и сред регионите на ЕС. 

Рисковете са свързани с 

евентуалната активиза-

ция на водната и ветрова 

ерозия, наводненията, за-

сушаването и възможното 

засилване на свлачищните 

процеси, които са харак-

терни. 

Съгласно Приоритет 3 

се предвижда да се опти-

мизира събирането и тре-

тирането на отпадъци и 

внедряването на съвремен-

ни технологии за разделно 

събиране, предварително 

третиране, компостиране 

на биоразградимите отпа-

дъци с цел повишаване на 

количествата рециклирани 

отпадъци и стимулиране 

на повторната употреба. 

Ще продължи рекултиваци-

ята на депата за битови 

отпадъци, които не отго-

варят на нормативните 

изисквания.

Пътната мрежа – фактор 

за изостаналост

В  С еверо з ападн и я 

район тя е с най-ниска 

степен на изграденост в 

страната и дълготраен 

фактор за изоставането 

в социално-икономическо-

то му развитие. При това 

територията е от най-до-

бре разположените спрямо 

пространствената орга-

низация на TEN-T мрежата 

в страната.

В целия СЗР до момен-

та са построени само 7 км 

(до Ябланица) от АМ „Хе-

мус” – София – Велико Тър-

ново – Варна, с планирана 

дължина 433 км, от които 

в експлоатация са 38,8%, 

а 25,6% са в процес на из-

граждане.

Една четвърт от об-

щините се обслужват от 

пътища с международно и 

национално значение. Най-

проблематично е транс-

портното обслужване в 

област Монтана, където 

всички населени места, 

освен областният център, 

разчитат само на регио-

нална мрежа (3 от общо 

11 шосета  са четвърто-

класни).

Водоснабдяване и 

канализация

Разработените реги-

онални генерални планове 

за ВиК планират сериозно 

развитие на този вид ин-

фраструктура в СЗР. Като 

приоритет е посочена не-

обходимост да се рекон-

струират магистралните 

водопроводи и разпреде-

лителната водопроводна 

мрежа, защото преоблада-

ващата част от действа-

щите съоръжения са въве-

дени в експлоатация преди 

1980 г. На много места е 

необходима пълна подмяна. 

Освен строителство 

на доста нови канализа-

ционни системи за обхва-

щане на повече населени 

места се налагат и реди-

ца реконструкции, особено 

в случаите, когато липсва 

съответствие между сте-

пента на изграденост на 

канализационната мрежа 

и проводимостта на глав-

ните колектори с капаци-

тета и завършеността на 

ПСОВ. 

Въпреки два пъти уве-

личения брой ПСОВ за 

периода 2013 - 2017 г. съ-

ществуват цели области, 

където практически липс-

ва пречистване (Видин). 

Много важен проект 

за СЗР е реализацията 

на яз. „Черни Осъм“ за пи-

тейно водоснабдяване на 

Плевен, Ловеч и 28 други 

населени места.

Индустриална 

инфраструктура 

за повишаване на 

инвестиционната 

активност

„Национална компа-

ния индустриални зони“ 

ЕАД (НКИЗ ЕАД) вече има 

действащ проект в СЗР 

– Индустриална зона „Ви-

дин“, и подписани меморан-

думи за строителство и 

развитие на нови индус-

триални зони в общините 

Видин, Враца и Ловеч. На 

основата на нова норма-

тивна уредба се очаква 

Всеки от приоритетите за СЗР е невъзможен за 

изпълнение без сериозни строителни проекти. Дефи-

нирани като най-важни са следните: 

– Продължаване строителството на АМ „Хемус“;

– Изграждане на скоростен път Видин – Монтана 

– Враца;

– Модернизация на жп линия Видин – София;

– Модернизация и рехабилитация на жп участък Ме-

здра – Горна Оряховица;

– Мост на р. Дунав „Оряхово – Бекет”;

– Мост на р. Дунав „Никопол – Турну Мъгуреле”;

– Изграждане на обходен път Плевен;

– Рехабилитация и реконструкция на републиканска-

та пътна мрежа II и III клас;

– Рехабилитация и реконструкция на общинската 

пътна и уличната мрежа;

– Изграждане на „Дунавски панорамен път” - рекон-

струкция и модернизация на път 11-11 (Видин – Димо-

во – Лом – Оряхово) и II-12 (Видин – Брегово – граница 

Сърбия), обслужващ крайдунавската територия; 

– Строителство на велоалеи по крайбрежната иви-

ца - Дунавска велопътека (част от трансевропейска-

та велосипедна алея по р. Дунав);

– Подобряване на транспортния достъп до турис-

тически обекти с висок потенциал;

– Модернизация на пристанище Видин, включено в 

основната ТЕN-Т мрежа, както и на пристанищата в 

Лом и Оряхово.

държавата да създаде ус-

ловия за улеснено планира-

не и изграждане на такива 

територии.

В СЗР попада и Индус-

триална зона „Телиш“, коя-

то дава много възможнос-

ти на бизнеса за развитие, 

както и за производство. 

Тя се намира на терито-

рията на община Червен 

бряг и е част от портфо-

лиото от проекти в разви-

тие на НКИЗ ЕАД.

За повишаване на ин-

вестиционната актив-

ност в рамките на този 

подприоритет се пред-

вижда реализирането на 

доста проекти, които ще 

бъдат допълнени в хода на 

изпълнението на регионал-

ната стратегия. 

Културно наследство и 

туризъм

Независимо от общи-

те оценки за социално-

икономическо развитие 

на района в туристиче-

ски аспект той е все още 

малко познатата „перла“. 

Тук има голямо природно и 

историческо богатство, 

което не е достатъчно 

популяризирано. В СРЗ са 

регистрирани 3883 недви-

жими културни ценности, 

като потенциални обекти 

за развитие са римските 

градове и крепости по 

пътя Tabula Peutingeriana, 

свързващ Долни Дунав с 

Рим през Монтана, Бе-

лоградчик, Кула (Castra 

Martis) и др. Емблематични 

за района са Средновеков-

ната крепост „Баба Вида”, 

Бонония (Дунавски лимес), 

Природен парк „Врачан-

ски Балкан“ и Мемориален 

комплекс „Ботев път“, Бе-

лоградчишките скали, Бе-

лоградчишката крепост и 

пещерата Магура, Троян-

ският манастир, Гложен-

ският манастир и др.

Като приоритетни 

дейности, подкрепени от 

националната политика в 

областта на туризма, се 

очертават: изграждане на 

подходяща инфраструкту-

ра до и на туристически-

те обекти, проучване на 

ресурсите на минерални 

води във Видински регион, 

строителство на спорт-

но-туристически ком-

плекс „Берковски Балкан“ 

и довеждаща инфраструк-

тура.

Подобряване на здравната 

инфраструктура и 

социалните услуги

Заложено е осигурява-

не на по-добър достъп и 

ефективност на здравна-

та инфраструктура в ра-

йона. За целта се приори-

тизира подобряването на 

материално-техническата 

база на държавните болни-

ци в областните градове, 

инвестиране в специали-

зирани здравни заведения 

и отделения за долекува-

не и хосписи за пациен-

ти, които имат нужда от 

продължителен болничен 

престой, подобряване на 

училищната спортна ин-

фраструктура. 

Дунав мост 2 е предпоставка за развитие на цялата пътна 

мрежа в Северозападния регион
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Северен Централен ра-

йон (СЦР) е определен като 

бързо и устойчиво разви-

ваща се европейска тери-

тория, интегрална част 

от Дунавското простран-

ство, където младите хора 

виждат своето бъдеще и 

личностна реализация. 

СЦР обхваща централ-

ната и източната полови-

на на Дунавската равнина 

и Предбалкана, северната 

част от Централна Ста-

ра планина, както и запад-

ната част от Добруджа с 

обща площ 14 668 кв. км, 

което представлява 13,2% 

от площта на страната, 

като земеделските земи 

са 68,7%, горските 23,6%, 

а урбанизираните - 5,1%.

Районът обхваща об-

ластите Велико Търново, 

Габрово, Разград, Русе и 

Силистра с общо 989 на-

селени места, от които 

39 градове. Гъстотата му 

е една от най-ниските – 

53,5души/кв. км, при сред-

на стойност за страната 

63,1 души/кв. км.

Степента на урбани-

зация е 67,2%, също доста 

под средната – 73,5%. Най-

големият град Русе набро-

ява 142 902 души и той про-

дължава да бъде петият 

по големина в страната. 

В групата на средните 

градове са Велико Търново 

– 68 859 души, и единстве-

ният, който нараства в пе-

риода 2011 – 2018 г., Габро-

во – 52 169 души, Силистра 

– 31 468, и Разград – 30 575. 

Трите приоритета тук 

са: 

1. Икономически по-

дем и трансформация с 

основен фокус върху поли-

тиката за развитие и ус-

тройство на територия-

та чрез засилването на 

конкурентоспособността 

на района на национално и 

европейско равнище; 

2. Развитие на човеш-

кия потенциал; 

3. Постигане на социа-

лен растеж и устойчиво 

териториално развитие 

и свързаност – чрез разви-

тие на комуникационната 

инфраструктура - транс-

портната и дигитална. 

Конкурентоспособност

Оценката на Индекса 

за регионална конкурен-

тоспособност класира 

СЦР на 249-о място от 

268 района в ЕС за 2019 г. 

Спецификата и неповто-

римата идентичност на 

СЦР се крие в неговото 

природно и културно бо-

гатство. Природно защи-

тените зони, включител-

но тези по „Натура 2000”, 

обхващат общо 22,3% от 

територията на района и 

са разположени най-вече в 

централната и в западна-

та му част.

Тук попада национални-

ят парк „Централен Бал-

кан”, природните паркове 

„Русенски Лом”, „Българка” 

и „Персина” и биосферният 

резерват на езерото Сре-

бърна.

Недвижимите културни 

ценности са 5480 на брой, 

от които по-значими са 

тези, включени в списъка 

на Световното наслед-

ство на ЮНЕСКО - Ива-

новските скални църкви и 

Свещарската гробница, 

голямата концентрация на 

манастири „Търновската 

Света гора”, историческо 

селище Арбанаси, архео-

логическите резервати 

„Абритус” и „Дуросторум – 

Дръстър - Силистра”.

Екологични фактори и 

рискове

Северният Централен 

район е с много висока 

степен на уязвимост от 

климатичните промени. 

Висок е рискът от на-

воднения, активизация на 

свлачищната дейност и 

ерозията. 

Общо на територия-

та на СЦР са изградени 21 

селищни пречиствател-

ни станции за отпадъчни 

води, като 2 не функциони-

рат: тази в Сребърна не е 

въведена в експлоатация, а 

в с. Ситово, област Сили-

стра, не работи повече от 

7 г. поради липса на финан-

сови средства от страна 

на общината. В Дулово пък 

се извършва единствено 

механично пречистване на 

отпадните води. 

Канализационните сис-

теми на градовете Дря-

ново, Елена, Полски Тръм-

беш, Златарица, Сухиндол, 

Стражица и Тутракан са 

без пречистване за от-

падни води. Предстои одо-

брение и финансиране на 

проект „Изграждане на 

ПСОВ – Тутракан”. Като 

мерки за опазване на окол-

ната среда се предвиждат 

поддържане и ремонт на 

съществуващите водо-

еми и изграждане на нови; 

извършване на оценка на 

нивото на течовете по 

водоснабдителната сис-

тема и изготвяне на план с 

действия за намаляване на 

течовете и минимизиране 

на загубите чрез рехабили-

тация на водопреносна и 

водопроводна инфраструк-

тура. 

Най-сериозен обект 

тук  е  из граждане  на 

яз. „Бяла”, чието строител-

ство е замразено.

Пътната мрежа – гъста, 

но без магистрали

Високата гъстота на 

пътната мрежа в СЦР не 

може да компенсира от-

съствието на автомаги-

страли. Наличието и на 

други обекти на транс-

портната инфраструкту-

ра от висок ранг като Ду-

нав мост, пристанищата 

Русе и Силистра налагат 

да продължи развитието 

на шосетата, включващо 

доизграждането на учас-

тъците от АМ „Хемус” и 

другите съставни еле-

менти на TEN-T мрежата, 

които ще създадат усло-

вия за по-пълно и ефектив-

но използване на местния 

потенциал за развитие, 

включително по отноше-

ние на транспорта като 

структуроопределящ сек-

тор. 

Пътищата II и III клас 

осигуряват добро транс-

портно обслужване и дос-

тъпност до малките и 

средни градове и селата, 

но съществуват пробле-

ми, свързани с влошени 

експлоатационни условия 

в някои участъци поради 

недостатъчни ресурси за 

поддържането им.

От особена важност 

за развитието на района, 

както и за функционира-

нето на националната 

транспортна система се 

явява жп направлението 

Русе – Варна, тъй като 

осъществява връзка между 

пристанище Русе на р. Ду-

нав като част от Рейн-

ско-Дунавския коридор от 

основната TEN-T мрежа и 

пристанище Варна като 

част от широкообхватна-

та TEN-T мрежа. 

Жп лини ята София 

– Мездра – Горна Оряхо-

вица – Каспичан – Варна 

свързва района с другите 

съседни и е включена в ев-

ропейското споразумение 

за жп линиите, по които 

се осъществяват комби-

нирани превози. Нейната 

модернизация подсилва ос-

новното направление от 

TEN-T мрежата – София 

– Русе – Букурещ, но също 

и важната роля на терми-

налите във Варна и жп фе-

риботния комплекс, който 

осигурява възможност за 

транспортиране на жп ва-

гони през Черно море към 

Украйна, Русия и страните 

от Черноморския и Кавказ-

кия регион.

Добре изградената 

пристанищна инфраструк-

тура е предпоставка за 

ефективно осъществя-

ване на превозната дей-

ност с речен транспорт. 

За максимално ангажира-

не на неусвоения потен-

циал на пристанищата за 

развитието на района и 

страната е необходимо: 

строителство на специа-

лизирани терминали, по-

добряване състоянието 

на съществуващата до-

веждаща инфраструктура 

или изграждането на нови 

сухопътни транспортни 

връзки до речните терми-

нали и особено в района на 

пристанище Русе, и др.

ВиК

Над 5000 населени мес-

та в страната са обхва-

нати от централизирани 

водоснабдителни системи 

с обща дължина на водо-

проводите, надхвърляща 

75 000 км. В същото вре-

ме повече от половината 

в област Габрово не са 

водоснабдени, но в тях 

живеят около 1% от насе-

лението в областта. Най-

типичният представител 

на този проблем е Трявна, 

в която 94 от общо 106 на-

селени места са неводос-

набдени и в тях живеят 2% 

от населението на общи-

ната. Подобен е случаят и 

в община Дряново с 42 (от 

общо 63) населени места 

без водоснабдяване.

За отстраняване режи-

ма на водоподаване е необ-

ходимо да се реконструи-

рат съществуващите 

резервоари или да бъдат 

изградени нови такива, 

които да осигурят доста-

тъчно водни количества 

за задоволяването на пи-

тейно-битовите нужди. В 

някои случаи ще се наложи 

изграждане на нови водоиз-

на икономическото развитие, здраве-
опазването, образованието, науката, 
социалните услуги, транспорта, водния 
сектор, енергетиката, широколенто-
вите комуникации, туризма и околната 
среда в унисон с местния териториален 
потенциал и принципите за балансира-

но устойчиво развитие. Шестте района 
от ниво 2 запазват своя териториален 
обхват, като не се предвижда закриване 
на области, общини и населени места. За 
всеки от шестте района са изведени по 
три приоритета.

Проектите на регионалните схеми 

за пространствено развитие са пуб-
ликувани за обществено обсъждане на 
официалната страница на МРРБ, както 
и на Портала за обществени консулта-
ции www.strategy.bg. До 20 април 2020 г. 
могат да бъдат отправяни предложения и 
коментари за приоритетни интегрирани 

проекти в 6-те региона, които да помог-
нат за формиране на общата оценка на 
индикативния финансов ресурс.

В три броя на в. „Строител“ ще пред-
ставим съкратен преглед на схемите с 
приоритет върху възможностите, които 
ще се отворят пред строителите.

Основен акцент в развитието на транспортната 

инфраструктура в района ще бъде доизграждането на 

транспортните коридори. 

- Доизграждане на АМ „Хемус”; 

- Изграждане на магистрала „Русе - Велико Тър-

ново”; 

- Строителство на тунел под връх Шипка със 

стартирала процедура и очаквани ресурси от ОП 

„Транспортна свързаност 2021 - 2027”; 

- Изграждане на скоростен път Русе - Варна и ре-

хабилитация на дублиращата жп линия; 

- Реконструкция и модернизация на първокласен 

път Силистра - Шумен;

- Модернизация и рехабилитация на жп участък 

Мездра – Горна Оряховица; 

- Модернизация на жп възел Горна Оряховица; 

- Възстановяване на проектните параметри на жп 

участък Горна Оряховица – Каспичан; 

- Изграждане на нови мостове над р. Дунав; 

- Модернизация на пристанище Силистра като 

елемент на разширената TEN-T мрежа; 

- Възобновяване дейността на Фериботен ком-

плекс Силистра и създаване на фериботна линия до 

Украйна;

- Създаване на фериботна линия Тутракан (Бълга-

рия) – Олтеница (Румъния); 

- Развитие на мултимодален транспорт и логис-

тични центрове;

- Разработване на летищата в Горна Оряховица 

и в Щръклево; 

- Изграждане на Дунавски панорамен път в част-

та му между Русе и Свищов и Дунавска велоалея - 

част от Трансевропейската велоалея по дължината 

на р. Дунав.

Подобряването на свързващата инфраструктура 

с регионална значимост се фокусира върху огранича-

ването на вътрешнорегионалните различия и предос-

тавянето на равен достъп до услуги. Това е свързано 

основно с рехабилитация на второ- и третокласна 

пътна мрежа и общинската пътна мрежа.

точници със съответните 

довеждащи водопроводи.

Индустриални и бизнес 

зони

В СЦР попада първата у 

нас Свободна икономическа 

зона „Свободна зона Русе“ 

ЕАД, създадена през 1988 г. 

като експортен център, 

който предоставя данъчни 

и митнически облекчения 

на фирмите, опериращи на 

територията й. Тя е раз-

положена на обща площ от 

370 235 кв. м, има 30 000 

кв. м застроена площ и 

20 000 кв. м открити скла-

дови площи. Разположена е 

в близост до важни кому-

никационно-транспортни 

направления, Дунав мост и 

най-голямото речно прис-

танище Русе. Изгражда се 

интермодален терминал, 

с който да се разшири об-

хватът на предлаганите 

транспортни услуги. 

Културно наследство

Интегрирането на кул-

турното наследство като 

катализатор на икономиче-

ски растеж и качествена 

жизнена среда, приобща-

ването на националната 

културна идентичност в 

Европейското социо-кул-

турно пространство са 

фактори за устойчиво 

пространствено развитие 

и социално равновесие. В 

прогнозите на Съвета на 

Европа културното наслед-

ство има изключителна 

роля в „информационното 

общество“ на XXI в.

Териториите с култур-

на памет все по-трайно 

привличат хора, дейности 

и инвестиции. На тери-

торията на СЦР са реги-

стрирани 5480 недвижими 

културни ценности.

Развитието на инфра-

структурата на култу-

рата и експонирането на 

културното наследство 

на територията на СЦР е 

предпоставка за развитие 

на културния туризъм. За-

това тук се разчита из-

ключително много на въз-

становяване, реставрация, 

консервация, въвеждане на 

съвременни форми на екс-

пониране на паметниците, 

както и на изграждане на 

инфраструктурата, об-

служваща туризма в района.

В „Свободна зона Русе“ се изгражда интермодален терминал, с 

който да се разшири обхватът на предлаганите транспортни 

услуги
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Кметът Димитър Божилов:

Георги Сотиров

Г-н Божилов, бих ис-

кал първо да Ви попитам 

какво за Вас е район „Три-

адица“?

С население от вече 

над 81 хил. души това е ра-

йон, който  представлява 

нещо като представител-

на извадка с почти всички 

особености на нашата 

прекрасна столица - добре 

развита централна част, 

ясно откроими жилищни 

комплекси от панелен тип 

и периферна нова  част - 

отдалечена от центъра, 

но силно предпочитана 

от млади и проспериращи 

семейства. В централна-

та градска част, където 

съм роден, сградите са 

построени в годините 

на подем между двете 

световни войни - те са 

монолитни, градени  са с 

прецизна педантичност и 

са удържали изпитанията 

на бомбардировки и земе-

тресения. В такава къща, 

издигната през 1939 г., са 

се защитили моите баба, 

дядо и баща - тогава не-

връстно дете, докато 

столицата ни е била об-

стрелвана през 1943 г. Без 

да преувеличавам, мога 

да заключа, че дължа съ-

ществуването си на това, 

че домът им е устоял на 

взривовете около него.

Жилищните компле-

кси „Иван Вазов“, „Стрел-

бище“ и „Гоце Делчев“ са 

добре устроени - при тях 

се наблюдава удачно пла-

ниране на междублоковите 

пространства и уличната 

регулация. Очевидно при 

изграждането на тези 

комплекси не е имало как 

да се предвиди интензите-

тът на ползване на лични 

превозни средства, поради 

което и в момента в тях 

има сериозни проблеми с 

трафика и паркирането 

- гражданите с право се 

оплакват от завземането 

на тревните площи и тро-

тоарите от автомобили 

или цели гаражни клетки 

- до една незаконни. Това 

е и причината един от 

приоритетите ми да е 

освобождаването на тези 

пространства и регулира-

нето на хаоса с монтаж 

на антипаркинг елементи, 

обособяване на места за 

автомобили - засега заба-

вено заради извънредната 

обстановка, или въвежда-

нето на участъци с режим 

на зелена зона.

В по-отдалечените 

„Манастирски ливади-из-

ток“ и „Кръстова вада“ 

се наблюдава интензив-

но строителство. Ма-

совото изграждане на 

сгради без съобразяване 

с нуждите от публични 

пространства доведе до 

необходимостта общи-

ната да интервенира с 

по-бързи темпове: в „Кръ-

стова вада“ правим нов 

канализационен колектор 

- изключително важен про-

ект, който съживихме от 

декември насам и скоро за-

почва поредният етап от 

неговата реализация.

Къде виждате мяс-

тото на един районен 

кмет?

Винаги съм считал, че 

районната администра-

ция има призванието да 

бъде максимално близо до 

хората. Голямата Сто-

лична община контролира 

процесите и решава про-

блемите на целия град. 

Законодателят е бил мъ-

дър, когато е предвидил 

ниво на посредничество 

- районна администрация, 

която бързо и адекватно 

да помага на хората за 

разрешаване на пробле-

ми, които са най-близко 

до тях и с които се сре-

щат най-често - дупките 

по улиците, плочките по 

тротоара, състоянието 

на уличното осветление, 

парковете и междублоко-

вите пространства. Ето 

защо се опитах да чуя мак-

симално голям брой жите-

ли, да вникна в основните 

им искания, както и да 

преценя техните предло-

жения. И с радост мога 

да се похваля, че немалка 

част от решенията, пред-

ложени от гражданите, са 

изключително резонни и 

намират реално приложе-

ние. Пример в тази насока 

са обществените обсъж-

дания и Общественият 

съвет към района - форуми 

за обмен на идеи и предло-

жения, които администра-

цията да приложи.

Районът обхваща 

емблематични обекти, 

като Националния дворец 

на културата, Съдебната 

палата, Плувния комплекс 

„Спартак“, Националния 

музей „Земята и хората“, 

Националния музей за ис-

тория на МВР. Всичко 

това в определена сте-

пен е и грижа на Вашата 

администрация, нали?

Факт е, че на тери-

торията на района са 

разположени обекти от 

изключително местно и 

национално значение, но 

нашата администрация се 

грижи за тях така, както 

и за всеки друг. 

И з гр а ж д ан е т о  н а 

жилищните комплекси 

предполага трудности 

при поддържането и раз-

витието на подземната 

инфраструктура. Как се 

справяте? 

Подробното и детайли-

зирано регулиране на под-

земната инфраструктура 

е предизвикателство за 

всеки развиващ се актив-

но град, а София и „Триа-

дица“ не са изключение. 

Ремонтите на ВиК систе-

мата попадат в прерога-

тивите на комуналното 

дружество, но ние поддър-

жаме добра връзка с тях 

- навременна информация 

за планови и извънредни 

ремонти, съдействие при 

съгласуването на линей-

ни графици и плановете 

за безопасност и здраве. 

Всичко това представлява 

част от съвместната ни 

работа, която намирам за 

ползотворна. Адмирирам и 

инициативата на комунал-

ното дружество да „запе-

чатва“ участъци с павета 

вместо чакъл преди асфал-

тиране - получава се да-

леч по-добър и безопасен 

резултат за ползватели-

те на засегнатите улици 

или пътища, по-приятно 

е дори и от естетическа 

гледна точка. 

„Триадица може мно-

го повече!“, заявявате в 

управленската си програ-

ма. Какво значи това?

Всеки район и град 

заслужава добро управле-

ние близо до жителите 

си. Убедеността ми, че 

„Триадица“ може много 

повече, се потвърждава 

- разрешаваме казуси, из-

останали с години, като 

канализационния колектор 

по ул. „Хенрих Ибсен“, ма-

териалната база на 121-во 

основно училище, занема-

рените подлези. Вече сме 

предприели стъпки за пре-

одоляване на негативните 

фактори по отношение на 

тези части от района - 

изграждането на колекто-

ра започва съвсем скоро, 

проектираме мерките за 

енергийна ефективност в 

училището, ремонтирахме 

изцяло подлеза при Техни-

кума по дизайн „Елисавета 

Вазова“.

Ако вземем само 20-о 

OУ „Тодор Минков“, осно-

вано през 1906 г. и наста-

нено в прекрасна като 

архитектура сграда, мо-

жем да кажем, че грижа-

та за общинските учили-

ща е на висота. Така ли е 

навсякъде?

20-о ОУ, където е учил 

баща ми, е пример за пре-

красния архитектурен ан-

самбъл, прилаган в София 

в началото на 20-и век. Из-

ящен, но монолитен, този 

характер е запазен на не-

малко места в централна 

градска част. Но точно то 

се нуждае от спешен и ця-

лостен ремонт на покри-

ва. Отчитайки преподава-

телската дейност, както 

и статута на сградата 

- паметник на културата, 

в момента сме в процес 

на проектиране на този 

основен ремонт. Наред с 

това почти всички учи-

лища в района трябва да 

преминат към едносменен 

режим. Това обстоятел-

ство води до спешна нуж-

да от нови пространства 

за преподаване - корпуси 

или допълнителни стаи. 

За тази цел още в нача-

лото на моя мандат от-

Една от осемте осветени детски площадки в „Триадица“

Изграждане на ул. „Костенски водопад“ в кв. „Манастирски ливади-изток“

Димитър Божилов е роден в София, на 34 години, 

семеен. Образованието му преминава през 

столичните 22-ро и 7-о училище, завършва право в СУ 

„Св. Климент Охридски“.

В краткия си заради младостта професионален път 

е работил като главен юрисконсулт на частни и 

държавни търговски дружества, бил е адвокат на 

свободна практика към Софийската адвокатска 

колегия. Ползва английски, немски и френски език.



15СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБпетък, 10 април 2020 Ñòðîèòåë

правих към Столичната 

община програма и пред-

ложение за финансиране 

на такива проекти, които 

ще доведат до оптимизи-

ране на училищните прос-

транства. Една част от 

доклада ми беше приета, 

но необходимостта за 

разширяване  материал-

ния капацитет на някои 

заведения остава – таки-

ва са 22-ро СУ, 73-то СУ и 

104-то ОУ.

Районът има ли нужда 

от още детски градини и 

ясли и какво предстои?

„Триадица“ изживява 

бейби бум през последни-

те 4 години. На този етап 

сме приключили с проекти-

рането на едно преустрой-

ство, което ще превърне 

бившата малка спортна 

зала в кв. „Гоце Делчев“ в 

детска ясла за две групи 

- очакваме и финансиране 

на ремонта от Столична-

та община. Наред с това 

приключи и обществената 

поръчка, водена от СО, за 

изграждане на нова голя-

ма детска градина в „Ма-

настирски ливади-изток“. 

Този проект ще помогне 

поне малко на младите 

семейства от квартала, 

които са принудени всеки 

ден да пътуват с часове, 

за да ползват тази услуга 

в различни краища на Со-

фия.

Значителна част от 

най -авторитетните 

медицински заведения 

с национално значение 

също са на Ваша тери-

тория. Това означава, че 

към тях се придвижват 

много хора. Къде са тес-

ните места в областта 

на пътната инфраструк-

тура?

Тук мога да отлича 

ясно две направления, по 

които работим - поддърж-

ка на наличната и реализи-

ране на нова пътна мрежа. 

Вече изградената систе-

ма от улици и тротоари се 

нуждае от адекватни гри-

жи - за тази цел подаваме 

най-проблемните участъ-

ци към СО, които да бъдат 

ремонтирани от изпълни-

теля, избран от общината 

за тази дейност. Самият 

район също има програма 

за прокарване на нови ули-

ци и тротоари, най-вече 

в кварталите „Кръсто-

ва вада“ и „Манастирски 

ливади-изток“. Там при-

ключваме процедурите 

по отчуждаване, които са 

задължителната предпос-

тавка за изграждането на 

улична мрежа. Проблемът 

със статута на собстве-

ността на отделни учас-

тъци в уличната регулация 

съпътства мандата на 

всеки районен кмет в „Три-

адица“, но аз няма да стоя 

безучастен и съм ангажи-

рал сериозния потенциал 

на моите служители, за да 

бъдем бързи, ефективни и 

най-вече - съобразени със 

закона при нашите дейст-

вия.

Няма спор, че паркира-

нето е един от най-голе-

мите проблеми на София 

и Вашият район не прави 

изключение. „Иван Вазов“ 

и „Стрелбище“ наистина 

са се превърнали в буфер-

ни зони на широкия цен-

тър. Но същевременно на 

много места в старите 

квартали собственици-

те си оставят колите на 

улицата, вместо да от-

ворят поне за тях малки-

те дворни места, които 

и без това не се използ-

ват активно.

В  „ И в а н  В а з о в “  и 

„Стрелбище“ рядко може 

да се намерят частни 

дворни места, каквито 

има например в центъра 

и кв. „Буката“. Ето защо 

преди два месеца набе-

лязахме няколко парцела, 

които са общински, за 

публични паркинги. Една 

част от тях,  тези  в 

„Стрелбище“, са заети от 

незаконни гаражни клет-

ки. Това обстоятелство 

бе предмет на разговор 

между ръководството на 

района и ресорния зам.-

кмет по строителството 

в СО – инж. Божинов. Полу-

чихме неговата подкрепа 

за разчистване на тези 

клетки и финансиране за 

полагане на асфалтова 

Проектът за превръщане на бившата топлоцентрала в Южния парк в модерен Център за 

изкуства

„Малка градска сцена“ бе построена в Южния парк

настилка и разчертаване 

на освободените тере-

ни. Това може да се случи, 

разбира се, единствено 

след прекратяване на из-

вънредното положение в 

страната.

„Роден съм, израснах 

и живея в „Триадица“. Тук 

създадох моето семей-

ство, този район е моят 

дом…“, твърдите в едно 

интервю. Да очакват ли 

повече Вашите съквар-

талци заради този факт? 

„Триадица“ е биещото 

сърце на София. Тук живе-

ят и работят хиляди хора, 

които допринасят за раз-

витието и икономиката 

на нашата столица. Като 

кмет аз съм отговорен 

главно за материалната 

база и за сигурността 

на населението, така че 

обществото в моя район 

може да разчита на пуб-

личност, прозрачност, 

човечност и професиона-

лизъм, когато говорим за 

дейността на моята ад-

министрация. 

Управление,  близко 

до хората, отзивчиво на 

техните разумни желания 

и стремежи. Защото виж-

дам ролята си на стопа-

нин, медиатор и лидер при 

решаването на проблеми-

те. Компетентното упра-

вление нерядко е функция 

не само на знания и опит, 

но и на ангажираност и 

чуваемост - порядки, кои-

то са все по-необходими 

за прогресивен и добре 

развиващ се град. Това е 

и моята рецепта за уп-

равленско поведение, коя-

то дава и ще дава добри 

резултати. Най-доброто 

средство за управление е 

диалогът, което е и причи-

ната да считам, че немал-

ка част от решенията ще 

дойдат от „Триадица“ за 

„Триадица“.Подлезът на бул. „България“ и бул. „Акад. Иван Е. Гешов“
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Прогнозната cтoйнocт зa peaлизaция нa 
paбoтния пpoeкт e 24,5 млн. лв. 

Елица Илчева

До 30 април е удължен 

срокът, в който може да се 

кандидатства по oбявeния 

от община Стара Загора 

в кpaя нa 2019 г. apxитeк-

тypен кoнкypc зa нoвa 

мнoгoфyнкциoнaлнa cпopт-

нa зaлa. Цeлтa нa състе-

занието e дa ce избepe 

oбeмнo-пpocтpaнcтвeнo 

peшeниe и пpeдвapитeлeн 

пpoeкт зa съоръжение c 

кaпaцитeт 5200 ceдящи 

мecтa. Отреденият терен 

е разположен в сърцето на 

новоизградения парк „Ар-

тилерийски“ на мястото 

на бившите казарми в кв. 

„Казански“. Има осигурен 

комуникационен достъп до 

централния булевард „Цар 

Симеон Велики“, както и 

излаз на ул. „Одринска епо-

пея“ от изток и бул. „Хрис-

то Ботев“ от юг.

От общината припом-

нят, че идeите  тpябвa 

дa бъдат за cъздaвaнe нa 

ycтoйчивa, фyнкциoнaлнo 

пpигoднa и мoдepнa apxи-

тeктypнa cpeдa c плac-

тичнo фacaднo peшeниe, 

yникaлeн външен oбpaз и 

интepиop. Зaдължитeлнo e 

интeгpиpaнeто нa cпopт-

нaтa зaлa c пapкa и oкoл-

нoтo зacтpoявaнe – кaтo 

oбeм, гpaдoycтpoйcтвeнo 

peшeниe и впиcвaнe в дe-

нивeлaциятa нa тepeнa. 

B  разработкитe e 

нeoбxoдимo дa ce пpeд-

видят eнepгoeфeктив-

ни инжeнepни peшeния, 

кaтo внeдpявaнe нa aл-

тepнaтивни изтoчници 

зa гeнepиpaнe нa то-

плина, oпoлзoтвopявaнe 

нa  дъждoвнaтa вoдa, 

yпpaвлeниe нa oтпaдъ-

ци. Пpoгнoзнaтa цена зa 

peaлизaция нa paбoтния 

пpoeкт e дo 24,5 млн. лв. 

c ДДC и cлeдвa пpeдлoжe-

нитe идeйни пpoeкти дa 

бъдaт cъoбpaзeни c тaзи 

cтoйнocт. Ocнoвнитe 

кpитepии зa oцeнкa ca: 

ycтpoйcтвeнa кoнцeпция 

– 20 т.; apxитeктypни и 

кoнcтpyктивни peшeния – 

40 т.; инжeнepни cиcтeми 

и eнepгийнa eфeктивнocт 

– 40 т.

Oпpeдeлeният нaг-

paдeн фoнд в кoнкypca e: 

пъpвo мяcтo - 20 000 лв.; 

втopo - 10 000 лв.; тpeтo 

- 5000 лв. Зa инвecти-

циoнния пpoeкт във фaзa 

paбoтeн пpoeкт и ocъ-

щecтвявaнe нa aвтopcки 

нaдзop пo вpeмe нa CMP са 

предвидени дo 500 000 лв. 

c ДДC.  

На  последното  си 

за  седание  за  2019  г . 

пpa  витeлcтвoтo oт-

пycнa пъpвoнaчaлнитe 

4,5 млн. лв.  зa cтpoи-

тeлcтвoтo нa мyлтифyнк-

циoнaлното съоръжение.
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2,5 млн. лв. са оси-

гурени от Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството  (МРРБ )  чре з 

Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 

– 2020“ за обновяване на 

спортната база в про-

фесионални гимназии в 

страната. Безвъзмезд-

ната финансова помощ 

се предоставя директно 

на Министерството на 

образованието и науката 

по процедурата „Спорт в 

училище”, Приоритетна 

ос 3 „Регионална образо-

вателна инфраструктура“ 

на европейската програ-

ма. Мярката обхваща 102 

учебни заведения.

„До момента инвес-

тициите от МРРБ чрез 

ОП „Регионално развитие 

2007 – 2013“ и ОП „Регио-

ни в растеж 2014 – 2020“ 

в сферата на образова-

нието са в размер на над 

1 млрд. лв., от които за 

спорт и спортна инфра-

структура са вложени 

близо 145 млн. лв.“, съоб-

щават от пресцентъра 

на ведомството. 

Крайният срок за по-

даване на проектни пред-

ложения е 3 юни 2020 г., 

а насоките за кандидат-

стване са публикувани на 

интернет сайта на про-

грамата www.bgregio.eu.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Започва прием на про-

екти за инвестиции в на-

поителна инфраструкту-

ра чрез финансиране от 

Програмата за развитие 

на селските райони. Отде-

леният бюджет е за близо 

100 млн. лв., става ясно от 

информация на Министер-

ството на земеделието, 

храните и горите.

В срок до 3 юли канди-

датите могат да подават 

по електронен път пред-

ложенията си към подмяр-

ката „Подкрепа за инвес-

тиции в инфраструктура, 

свързана с развитието, 

модернизирането или адап-

тирането на селското и 

горското стопанство“. 

Целите са реконструкция 

и модернизация на поливни 

съоръжения, като проце-

дурите за подбор на про-

екти са две отделни и по 

едната ще може да се въз-

ползва само държавното 

предприятие „Напоителни 

системи“. Общият размер 

на финансовата помощ за 

него е 45 419 274 евро, а 

максималната сума за едно 

предложение – 6 млн. евро. 

По другата процедура 

могат да кандидатстват 

сдружения за напояване 

и други юридически лица, 

които имат нужда от въз-

становяване на съществу-

ващи хидромелиоративни 

съоръжения. Общият раз-

мер е 5 046 586 евро, а до-

пустимите разходи за це-

лия период на прилагане за 

кандидат е 1,5 млн. евро.

В интерес на гражданите и иконо-
миката компанията ще присъединява 
нови клиенти в малките часове на де-
нонощието

В подкрепа на бизнеса и гражданите 

„ЧЕЗ Разпределение България“ предприема 

мерки за изпълнението на заявки за нови 

присъединявания към електроразпреде-

лителната мрежа, съобщиха от друже-

ството. „Неизпълнението на подобни 

ангажименти може да доведе до иконо-

мически вреди, загуби на работни места, 

битови неудобства и др. Тъй като за реа-

лизацията на нови присъединявания се на-

лагат временни прекъсвания на електро-

захранването, компанията реорганизира 

своята дейност и мобилизира служители 

за работа през нощта. По този начин 

прекъсванията на електрозахранването 

ще се извършват в малките часове на 

денонощието – между 01:00 ч. и 05:00 ч., 

когато ще засягат възможно най-малък 

брой активни потребители. Времетрае-

нето на прекъсванията ще се свежда до 

възможния минимум. Няма да се прекъсва 

услугата за болници, институции и ад-

министрации с обществена значимост“, 

поясниха от пресцентъра на компанията.

От ЧЕЗ Разпределение заявиха още, 

че продължават да изпълняват своя ан-

гажимент да не смущават хората, кои-

то работят и учат от вкъщи, като не 

извършват планирани ремонти на мре-

жата, които налагат прекъсване на елек-

трозахранването, и осъществяват само 

неотложни дейности. В дружеството 

обаче продължават да постъпват иска-

ния за включване към мрежата на обекти 

на граждани и фирми. Те са провели после-

дователно и законосъобразно всички про-

цедури за присъединяване към електро-

разпределителната мрежа и са сключили 

съответните договори за това. „ЧЕЗ 

Разпределение е длъжна да прилага прин-

ципа на равнопоставеност и да ги обез-

печи с електрозахранване, както всички 

други свои клиенти, като не засяга до-

пълнително частни и бизнес интереси 

в тази сложна извънредна обстановка“, 

категорични са от компанията.

„ЧЕЗ Разпределение осъзнава общест-

вената значимост на извършваните от 

нея дейности. За дружеството е от 

първостепенно значение да изпълнява 

лицензионните си задължения, като съ-

щевременно осигурява надеждно елек-

трозахранването в ситуация на при-

лагане на строги противоепидемични 

мерки“, се посочва още в съобщението 

до медиите. 

До средата на май трябва да приклю-

чат ремонтните дейности на виадукта 

край с. Потоп при 19-и км на автомаги-

страла „Хемус” в посока Варна. Там продъл-

жават строителните работи по гредите 

(горното строене) на съоръжението, които 

започнаха през миналата година. Тогава 

на платното на виадукта бяха поставени 

нова хидроизолация, фуги, асфалт, парапе-

ти, ограничителни системи и т.н. 

Пътноподдържащото дружество „Ав-

томагистрали“ ЕАД ще се мобилизира, за 

да свърши в срок, съобщиха от Агенция 

„Пътна инфраструктура“. Движението в 

близо 2-километровия участък (между 18-и 

и 20-и км) ще се извършва двупосочно в лен-

тите за София. Очаква се и строителните 

работи по съоръжението в посока столица-

та да завършат до края на годината.

Виадуктът при 19-и км на АМ „Хемус” 

е с дължина 525 м. В експлоатация е от 

1975 г. и оттогава не е основно ремонти-

ран.

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени
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Мирослав Еленков

Европейската комисия 

(ЕК) разблокира 1 млрд. 

евро от Европейския фонд 

за стратегически инвес-

тиции, които ще послужат 

като гаранция за Европей-

ския инвестиционен фонд 

(ЕИФ), част от групата 

на Европейската инвес-

тиционна банка (ЕИБ), 

съобщиха от пресцентъ-

ра на ЕК. Това ще позволи 

на ЕИФ да дава специални 

гаранции, за да стимулира 

банките и други заемода-

тели да предоставят лик-

видности на поне 100 000 

европейски малки и средни 

предприятия (МСП) и мал-

ки дружества със средна 

пазарна капитализация, 

засегнати от икономи-

ческите последици от 

пандемията от коронави-

рус. Очаква се налично-

то финансиране да бъде 

в размер на 8 млрд. евро. 

„С това се изпълнява ан-

гажиментът, поет в съ-

общението на Комисията 

от 13 март, за предоста-

вяне на незабавна помощ 

на сериозно засегнатите 

МСП, като парите могат 

да бъдат налични още 

през април. Действието 

е част от пакета от мер-

ки, обявени от групата на 

ЕИБ на 16 март, с които 

се цели бързо мобилизира-

не на подкрепа за МСП и 

дружествата със средна 

пазарна капитализация в 

Европа“, се казва в офи-

циалната информация на 

Комисията.

От ЕК уточняват, че 

една от непосредстве-

ните икономически по-

следици от пандемията 

е внезапната липса на 

ликвидности, с която се 

сблъскват МСП. В ситу-

ация на недостиг на лик-

видности банките нямат 

стимул да отпускат заеми 

на МСП поради рязкото по-

качване на възприемания 

риск. Ето защо са необ-

ходими гаранции от ЕС в 

подкрепа на тези заеми, 

заявяват още от Комиси-

ята. 

„В цяла Европа пред-

приятията ни изпитват 

големи затруднения. ЕС 

реагира бързо, за да по-

могне за смекчаване на 

удара и да окаже помощ на 

малките и средните пред-

приятия, които са особено 

уязвими. Комисията и Ев-

ропейският инвестицио-

нен фонд поставят на раз-

положение финансиране в 

размер на 8 милиарда евро, 

с което да се предостави 

незабавна парична помощ 

за МСП в Европа, засегна-

ти от пандемията от ко-

ронавирус. Парите ще бъ-

дат отпуснати още през 

този месец чрез местни 

банки и заемодатели, за да 

се помогне на тези, които 

са най-тежко засегнати 

от кризата“, заяви изпъл-

нителният зам.-председа-

тел на ЕК по въпросите на 

икономиката в интерес на 

хората Валдис Домбров-

скис.

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
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Кристиан Анадолиев, член на платформа „Консерваторъ“:

петък, 10 април 2020 Ñòðîèòåë

Независимата платформа „Консерваторъ“ публикува на официалния си сайт 20 мер-
ки за съхраняване на българската икономика по време на извънредното положение, 
породено от пандемията от коронавирус. Един от авторите на тези предложения е 
Кристиан Анадолиев, член на „Консерваторъ“. Вестник „Строител“ се свърза с него, за 
да разкаже повече за мерките и да коментира как настоящите рестрикции в страната 
ще се отразят на бизнеса. 

„Консерваторъ“ се определят като организация за всички дясномислещи хора в Бъл-
гария в истинския смисъл на тази дума. „Единствените сме, които предлагаме алтер-

нативна гледна точка към събитията и тенденциите от страната и света. Издаваме 
и „Годишникъ“, чрез който се стремим да върнем смисъла от задълбочения общест-
вен дебат. В него участват много реномирани автори, които обобщават основните 
консервативни тези във всички сфери на живота - култура, икономика, международни 
отношения, вътрешна политика, наука и други. Организираме и форуми на актуални 
теми за българската, европейската и световната политика. Кристиан Анадолиев e 
бакалавър по Международно и европейско право от Сорбоната (Франция). В момента 
следва магистратура Международно търговско право в Университета в Маастрихт.

Емил Христов

Г-н Анадолиев, как се 

роди идеята за разра-

ботването на 20 мерки 

за съхраняване на бъл-

гарската икономика по 

време на извънредното 

положение?

Аргументацията за 

публикуването на тези 

предложения на платфор-

мата „Консерваторъ“ е, 

че извънредната ситуа-

ция изисква навременна 

намеса на държавните 

органи, които трябва да 

предотвратят последва-

щите икономически щети 

за българската икономика 

и да се опитат да я съх-

ранят. Решението дойде 

спонтанно от група хора, 

които сме в това т.нар. 

мисловно пространство. 

Настоящото положение 

крие опасности от въз-

никване на безпрецедент-

на по своите мащаби ико-

номическа криза както на 

глобално, така и на нацио-

нално ниво.

Разпространяващата 

се зараза засяга всички 

аспекти от живота на 

нашето общество и най-

вече възпрепятства рабо-

тодателите, работници-

те и хората на свободна 

практика да упражняват 

своите професии необез-

покоявано и по нормален 

начин. Към момента цели 

сектори от българската 

икономика със стратеги-

ческо значение за страна-

та не функционират или 

работят с намален капа-

цитет. Поради тази при-

чина ние от платформа 

„Консерваторъ“ се реши-

хме да изготвим подробен 

план с мерки, като преди 

това проверихме задъл-

бочено данните, анали-

зирахме ги, направихме 

емпирика. 

Гледахме предложе-

нията ни да бъдат це-

лесъобразни на база два 

критерия. Първият е про-

дължаване на функциони-

рането и съществуване-

то на българския бизнес, 

поддържането му жив. На 

неговите плещи, особено 

на малкия и средния биз-

нес, ще падне тежест-

та за възстановяване на 

българската икономика. 

Почти неизбежно ще има 

финансова криза след съз-

далата се здравна криза.

Вторият критерий е 

да се запази финансовата 

стабилност на държава-

та и да се гарантира, че 

фискът ще бъде здрав и 

няма да има огромни дуп-

ки в бюджета. Съответно 

държавата няма да изпад-

не във финансови затруд-

нения. 

На база на тези два 

критерия достигнахме 

до 10 мерки, които трябва 

да бъдат взети веднага, 

на този етап, и 10, които 

трябва да се приложат 

след отмяна на извънред-

ното положение и които 

да противодействат и 

да помогнат България да 

излезе по-бързо от иконо-

мическата криза, която 

се задава. 

Предложените от нас 

икономически и данъчни 

действия имат за цел 

да намерят изключител-

но деликатния баланс на 

ефективно подпомагане 

на пряко ударените от въ-

веждането на извънред-

ното положение сектори 

на икономиката, като съ-

щевременно гарантират 

финансовата стабилност 

на държавата.

Един от изводите Ви 

е, че е необходимо не-

забавно разплащане на 

натрупаните задълже-

ния от държавата към 

бизнеса. Защо това е 

толкова важно в този 

момент?

Това наше станови-

ще е важно по няколко 

причини. На първо място 

заради създалата се из-

ключително сложна ситу-

ация можем да кажем, че 

нашият анализ показва, 

че малките и средните 

предприятия, каквито ос-

новно са и в строителния 

бранш, имат сериозни за-

труднения да поддържат 

големи парични буфери. 

Те не могат да издър-

жат дълго време, без да 

упражняват своята дей-

ност и да имат приход. 

Аргументацията защо 

трябва веднага да се слу-

чат тези разплащания, 

е защото това най-вече 

касае плащания, които са 

преди извънредното по-

ложение. Повечето са за 

свършена работа от биз-

неса и държавата трябва 

да си изпълни задължени-

ята. 

В настоящото положе-

ние тези средства могат 

да бъдат буквално реша-

ващи за спасяването на 

някои компании, особено 

що се отнася за малкия 

и средния бизнес в Бъл-

гария. Самата специфика 

на строителния бранш 

е свързана с големи опе-

ративни разходи. Те мо-

гат да бъдат ключови за 

оцеляването му, особено 

в ситуация на липса на 

приходи и при сегашните 

трудни условия, в които 

строителните фирми 

упражняват своята дей-

ност.

Как пандемията ще 

се отрази на бизнеса?

Няма универсален лак-

мус. Ситуацията показва, 

че бизнесът в България, а 

и по света, не беше под-

готвен за тази криза. 

Имаше наченки на мне-

ния, че може би след 12 г. 

продължителен период на 

растеж през 2020 г. ще се 

зададе икономическа кри-

за. Никой обаче не е очак-

вал тя да бъде в такива 

мащаби.

Смята се, че повече-

то бизнеси са подготве-

ни до известна степен за 

подобни явления, но в мо-

мента ситуацията е из-

ключително необичайна. 

Едно е да си в икономиче-

ска криза, а съвсем друго, 

както е сега – много биз-

неси в България изобщо 

не могат да извършват 

своята дейност. Те имат 

0 лв. приход. При това по-

ложение е много важно 

държавата и правител-

ството да вземат мерки. 

Без тяхната подкрепа е 

малко вероятно фирмите 

да оцелеят. Заради това 

е и нашият призив за из-

пълняване на 20-те мерки, 

които предлагаме. 

1. Незабавно разплащане на натрупаните задължения преди обявяването на 

извънредното положение на държавата и общините към бизнеса. Тази мярка ще 

позволи на засегнатите компании да се разплатят със своите контрагенти и 

работници, което ще даде импулс на икономиката.

2. Запазване на ДДС, но възстановяването му в максимално съкратени сро-

кове. Държавата трябва да направи всичко възможно, за да не допусне допълни-

телен спад в търговския оборот.

3. Отлагане на плащането на преките данъци, местни данъци и такси и 

осигуровки за времето на извънредното положение за бизнесите (дружества, 

еднолични търговци и самоосигуряващи се лица), които са засегнати от огра-

ничителните мерки. 

4. Отлагане на плащанията по всички договори за наем с държавни и общин-

ски обекти за бизнесите (дружества, еднолични търговци и самоосигуряващи 

се лица), чиято дейност е пряко ограничена от обхвата на мерките за извън-

редното положение. 

5. Отлагане на всички концесионни такси за туристическия сектор, които да 

се разсрочат на 12 равни вноски за период от една година след приключването 

на летния туристически сезон (30 септември 2020 г.). 

6. Удължаване на сроковете на всички закупени винетки за срока на извън-

редното положение.

7. Намаляване на лихвата за забава върху данъчните задължения за изрядни 

към държавата платци до края на 2020 г., ако забавата пряко се дължи на огра-

ничителните мерки по време на извънредното положение.

8. Осигуряване на нормалното функциониране на всички нотариални кантори 

в страната, ЦРОЗ, Търговски и Имотен регистър при спазването на засилени 

хигиенни изисквания. С тази мярка дейността на все още работещия бизнес 

няма да бъде забавяна от неработещи държавни институции.

9. Компенсацията от НОИ по схемата 60/40 за затруднени работодатели да 

бъде на база целия разход на работодателя, а не върху нетното или брутното 

възнаграждение на служителите.

10. Изработване на ясни критерии, по които засегнатите пряко от кризата 

бизнеси да могат да кандидатстват за получаване на финансова помощ от дър-

жавата. Въпросните критерии трябва да бъдат обективни, ясно формулирани, 

систематизирани с цел своеволните и арбитрарни преценки и решения от пуб-

личните институции да бъдат сведени до минимум, за да се избегне злоупотреба 

и измама с предвидените средства.

1. Премахване на корпоративния данък – 0% ставка върху неразпределената 

печалба на компаниите до постигане на икономически растеж от 3%.

2. Отмяна на увеличението на минималната работна заплата и максималния 

осигурителен праг до постигане на икономически растеж от 3%.

3. Увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 200 000 лв.

4. Отпадане на приетите в края на 2019 и началото на 2020 г. ограничения на 

сектора за краткосрочно отдаване под наем (патентен данък, режим на регис-

трация и др.).

5. Намаляване на регулаторните изисквания и административната тежест 

върху бизнеса от страна на държавата с цел бързо възстановяване и развитие 

на икономиката.

6. Продължаване и развитие на добрите практики на дигитализация, възприе-

ти от Държавна агенция „Електронно управление” през последната година.

7. Продължаване на развитието на системата за дигитално дистанционно 

обучение.

8. Приватизация на държавни и общински дружества, извършващи търговска 

дейност, които са в лошо финансово състояние.

9. Обособяване на сегмент за експресно листване на фирми на Българска 

фондова борса с цел максимално улеснено набиране на капитал от малките и 

средните предприятия. 

10. Компаниите от стартъп екосистемата да бъдат включени в списъка с 

потенциални бенефициенти на програмите за подпомагане на бизнеса на ББР. Да 

се ускорят процесите и сроковете за стартиране на вече избраните изпълнители 

по програмите за финансиране посредством Фонд на фондовете.
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Мая Косева, управител на НИСИ ЕООД:

Ренета Николова 

Г-жо Косева, как се 

отразява пандемията на 

дейността на НИСИ? 

Пандемията COVID-19 

и обявеното в страна-

та извънредно положение 

постави в изключително 

трудна ситуация работа-

та на всички компании, на 

всички сектори на стопан-

ския живот, на всички нива 

на управление. И на рабо-

тодатели, и на работещи. 

Тук, разбира се, разделе-

нието е условно, защото 

пред тази нова „Чума на 

21-ви век“ всички сме равни 

и никой не е застрахован, 

никой не е защитен.

Научноизследовател-

ският строителен инсти-

тут е един от най-потър-

певшите, защото нашата 

основна дейност (изпит-

вателна, изследовател-

ска и сертификационна) е 

пряко свързана със стро-

ителния бранш, а той е 

сред най-пострадалите в 

момента.

При нас още през март 

оборотите спаднаха сред-

но с 30%, обемът на рабо-

та се сви до критичния 

минимум. Колеги бяха по-

ставени под домашна ка-

рантина.

Какви бяха първите 

стъпки, които предприе-

хте?

През януари, когато 

излязоха резултати от 

разпространението на ви-

руса в Китай, ние успяхме 

да изпреварим събитията 

и да доставим високока-

чествени маски от Вели-

кобритания, осигурихме 

достатъчно количество 

дезинфектанти и всичко 

необходимо за безопас-

ността на труда на рабо-

тещите в Института.

След обявяване на из-

вънредното положение 

в страната със заповед 

разпределихме дейност-

та по звена, почасовата 

заетост, списък на служи-

телите за дистанционна 

работа, както и гъвкаво 

работно време за всички, 

чиято дейност го позво-

лява.

Спешно изработихме 

Инструкция за работа с 

клиенти в новите условия, 

за доставка, приемане и 

обработка на пробите, 

която е качена на нашия 

сайт www.nisi.bg.

Каква е обстановката 

в Института в момен-

та?

Работното място е 

място за работа, а не за 

празни приказки, безцелно 

разхождане по кабинети 

и коридори. В НИСИ не 

се коментират мерките 

на Щаба, не се разменят 

готварски рецепти, не се 

коментира ситуацията в 

Германия, Гърция, Турция 

и т.н. Крайно време е да 

разберем, че извънредното 

положение не означава пла-

тена ваканция, а безуслов-

но спазване на мерките на 

Щаба. И ако сме обектив-

ни, трябва да си отворим 

очите за фактите. Цити-

рам по памет, но към 15 

март по официални данни 

от чужбина са се прибра-

ли над 200 000 българи. И 

вероятно не всички са били 

на ски курорти, завърнаха 

се и трайно работещи от 

шест континента. 

Ако трябва да опиша 

ситуацията с една дума, 

то тя е безпрецедентна. 

За нас тя се усложни 

от факта, че от минала-

та година в състава на 

НИСИ е влято още едно 

дружество  (бившето 

 НИИСМ), с което броят 

на работещите се удвои. 

Въпреки добрите финансо-

ви резултати от второто 

шестмесечие на 2019 г. 

компанията приключи фи-

нансовата година със сче-

товодна загуба.

За мен като работо-

дател най-лесното, безбо-

лезнено и естествено ре-

шение би било да съкратя 

част от персонала и да се 

регистрират в бюрата по 

труда. Но тук възниква ло-

гичният въпрос: „Ще мога 

ли да върна служителите 

след приключване на пан-

демията“? Поради естест-

вото и спецификата на 

нашата дейност специали-

стите ни са изключител-

но ценни и с дългогодишен 

професионален опит. 

И вторият въпрос – 

дали те ще поискат да се 

върнат в Института и 

дали няма да се чувстват 

изоставени и предадени? 

Защото пандемията е из-

питание не само за иконо-

миката, за оборотите, за 

печалбите и загубите. Тя 

е изпитание за морала на 

всеки един от нас.

Ще се възползва ли 

НИСИ от финансова по-

мощ, предвидена с ПМС 

№55/30.03.2020 г.?

НИСИ е  търговско 

дружество. Всеки един 

работещ е осигурен на 

реалната си заплата. Дру-

жеството няма никакви за-

дължения за данъчни и за-

дължителни осигурителни 

вноски съгласно данъчно-

осигурителното законо-

дателство и няма никакви 

просрочени задължения.

Ние обсъдихме мярка-

та на правителството, 

станала известна като 

60/40, и засега няма да 

се възползваме от нея. 

И не защото е лоша, и не 

че нямаме нужда от нея, 

а понеже сме убедени, че 

има много други компании, 

които в момента са по-

уязвими и се нуждаят от 

тези средства повече от 

нас. Сега е моментът да 

бъдем солидарни. И това 

не са някакви клишета. И 

дано всеки един от нас из-

лезе от кризата с научен 

урок, защото и в момента 

голяма част например от 

пациентите с неплатени 

здравни осигуровки се ле-

куват в болничните заве-

дения с пари от нашите 

платени данъци. 

Сега големите въпроси 

пред Института са два:

• Как да се научим да 

живеем и работим в ус-

ловията на пандемия, или 

как да съжителстваме с 

вируса?

• Как ще живеем и ра-

ботим след пандемията?

Очевидно ще се нужда-

ем от промяна. Вероятно 

и от нов бизнес модел, от 

промени в управленските 

методи. Опитът от тези 

трудни месеци ще покаже 

кои от дейностите в бъ-

деще ще можем да аутсор-

стваме; как ще прехвърлим 

определени рискове; от 

кои нерентабилни звена 

ще следва да се откажем; 

как ще управляваме фи-

нансовите си средства, 

които очевидно ще бъдат 

силно намалени; как да 

запазим пазарния си дял 

и ценовите нива отпреди 

пандемията. И ако досега 

можехме да си позволим 

„козметични промени“, то 

след като извънредното 

положение отмине, няма да 

можем. Защото ще се на-

ложат нови бизнес модели 

и инструменти за оценка, 

за фокусиране върху съ-

щностните проблеми, за 

по-точна информираност 

и по-конкретна обратна 

връзка.

И това ще са само 

част от големите въпроси 

и за тях следва да мислим 

от днес, защото утре ще 

е късно. Сега е важно да 

създадем спокойна и вед-

ра обстановка на работ-

ното място и усещане за 

сигурност в тази толкова 

несигурна ситуация. Без 

паника, без страх и без из-

лишен драматизъм.

Ние няма да съкраща-

ваме щатове, ще се борим 

да запазим работните 

места на всеки един - от 

професора до хигиенист-

ката. Сега не е време за 

мрънкане, хленчене и праз-

ни приказки. Сега е време 

за трезва равносметка за 

работа и за доказване на 

всеки един от нас. Защото 

човек се познава най-добре 

не в нормална и естест-

вена среда, а в екстремна 

ситуация. А какво по-екс-

тремно от COVID-19?

НИСИ работи! Работим 

ежедневно за всеки един 

наш клиент и ще продъл-

жим да работим, докато 

мерките го позволяват. 

И защото пандемия-

та тръгна от Китай, ще 

завърша с една китайска 

мъдрост: „Когато наближи 

буря, някои строят сте-

ни, други строят вятърни 

мелници“. А какво ще стро-

им ние - изборът е на все-

ки един от нас.

Повече от 50 000 изпитвания годишно на мате-
риали и продукти във всички основни направления на 
съвременното строителство се извършват в лабо-
раториите на „Научноизследователски строителен 
институт“ – НИСИ ЕООД, който в края на 2019 г. 
отбеляза 120 г. от създаването си. Качеството им 
се проверява в Изпитвателен център по строител-
ство и Изпитвателна лаборатория за строителни 

материали. През септември м.г. към Института 
заработиха две нови лаборатории в сектор „Стро-
ителна химия и изолация“, които ще допринесат за 
повишаване на качеството на изпитванията, които 
дружеството прави, и ще го утвърдят като водещ 
център за компетентност в строителния бранш.

Вестник „Строител“ стартира съвместно с 
НИСИ поредица от публикации в рубриката „Наука 

и образование“, в които представя експерти от Ин-
ститута и гости от други научни звена, за да споде-
лят своя опит и постижения в съответната сфера 
на науката, както и интересна и полезна за бранша 
информация от своята работа. В настоящия брой 
ни гостува управителят на НИСИ Мая Косева, която 
разказа как функционира институцията в условията 
на пандемията.

Снимка Румен Добрев
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Био структурата е шахматен геометричен набор от 1200 
дървени модула, 30 000 растения ще растат между етажите

Страницата 
подготви
Елица Илчева

Б а з и ран ото  в  Па -

риж архитектурно сту-

дио  V incen t  Cal lebau t 

Architectures представи 

уникален проект за орга-

нична жилищна кула, коя-

то ще бъде построена 

на остров Себу във Фи-

липините. Наречена е The 

Rainbow Tree (Дъгоцветно 

евкалиптово дърво) и ще 

бъде висока 115 метра. На 

32-та й етажа ще има 300 

апартамента, включител-

но и такива за споделена 

собственост. 

Заданието е за изграж-

дане на „жилищна сграда с 

двойно екологично серти-

фициране (LEED + BERDE), 

която предлага перфект-

ния баланс между смесено 

културно и природно на-

следство от несравнимо 

ниво“.

За Rainbow Tree е под-

брана най-красивата рас-

тителност от съседните 

тропически гори. 30 000 

храсти и дървета са под-

редени като цъфтяща 

спирала в цветовете на 

дъгата и това придава 

свежест в сърцето на 

бизнес парка Себу, който 

е изграден предимно от 

бетон и стомана. 

Био структурата е 

шахматен геометричен 

набор от 1200 модула, 

всеки от които има стра-

на от 4 м и височина от 

3,2 до 4,8 м. Елементите 

са от масивна дървеси-

на, сглобяеми и стандар-

тизирани с много висока 

степен на точност. Вдъ-

хновени са от Бахай Кубо - 

местни номадски къщи от 

дърво, бамбук и палмови 

листа във формата на куб.

The Rainbow Tree има 

синусоидални балкони, 

шахматно разположени 

между четни и нечетни 

етажи, което позволява 

палмите и широколистни-

те дървета да растат на 

двойна височина. Ендемич-

ните видове растения са 

подредени според техния 

цъфтящ цвят – розово, ли-

лаво, зелено, жълто, оран-

жево, червено – в 5 спира-

ли, обвиващи фасадата. 

Тази гора намалява ефек-

тите на градската топли-

на и е истински остров на 

свежест. В подземието 

от ниво -1 до -3 има по 40 

паркоместа. На кота 0 са 

разположени ресторант, 

гъвкаво споделено работ-

но пространство, голямо 

антре и паркинг за вело-

сипеди. Вторият етаж се 

заема изцяло от  споделе-

но работно пространство 

и рампи за достъп до асан-

сьорния паркинг. От тре-

тия до шестия също има 

по 40 места за електри-

чески превозни средства. 

На седмия етаж са разпо-

ложени басейн и СПА цен-

тър. Осмият е мецанин с 

фитнес с двойна височина 

над басейна. От 9-ия до 31-

вия етаж са планирани по 

13 апартамента на ниво, 

като ъглите се заемат от 

тристайни апартаменти. 

На 31-вия е предвиден вто-

ри мецанин, функциониращ 

като аграрно стопанство 

за плодове, зеленчуци и 

водорасли, произвеждани 

в много съкратен цикъл 

за обитателите на The 

Rainbow Tree. Фотоволта-

ични и термични соларни 

панели с площ 1650 кв. м 

заемат част от покрива.

„Архитектурата на 

Филипините е едновремен-

но динамична комбинация 

от многобройни влияния 

и отражение на истори-

ческото и културното 

наследство на страната. 

Това наследство се осно-

вава на комбинация от ав-

стронезийски, китайски, 

малайзийски, американски 

и испански влияния. Във 

време, когато се нуждаем 

от радикални решения за 

намаляване на глобалния 

въглероден отпечатък, 

ние създаваме небостър-

гач, изработен от масивна 

дървесина, тъй като тя е 

единственият естест-

вен, изобилен и възобно-

вяем материал“, споделят 

от архитектурното сту-

дио. За производството 

на масивна дървесина се 

изисква много по-малко 

енергия и не се генерират 

парникови газове. Дърво-

то гори бавно и не отде-

ля токсични изпарения. То 

превежда топлината 250 

пъти по-бавно от стопя-

ването на стоманата и 10 

пъти по-бавно от бетона, 

който се напуква при из-

лагане на огън, твърдят 

авторите на проекта.

В  Сингапур  дадоха 

зелена светлина за из-

граждане на Мемориал на 

основателите, след като 

вече има излъчен победи-

тел в международния кон-

курс. Това са Kengo Kuma 

& Associates, в сътрудни-

чество с K2LD Architects. 

Зданието ще израсте в 

Bay East Garden, а по мне-

нието на журито тяхната 

идея най-добре отразява 

намеренията и целите 

на заданието за сграда 

с креативни отличител-

ни архитектурни и ланд-

шафтни характеристики. 

Освен това е практичен, 

икономически осъщест-

вим и финансово устой-

чив проект, гарантира 

безопасност за посети-

телите и е лесен за осъ-

ществяване и поддръжка. 

Архитектите са плани-

рали добра достъпност 

и интеграция с място-

то. Осигурени са връзки 

с различни транспортни 

възли. Добре е обмислено 

разположението на поме-

щенията спрямо потока 

от посетители.

Мемориалният ком-

плекс с площ от 13 700 кв. м 

ще се състои от музей, 

посетителски център и 

многофункционални поме-

щения. Целта е това да е 

посещаван паметник, при-

надлежащ на всяко ново 

поколение сингапурци, с 

места за отбелязване на 

емблематични събития. 

Съчетан е с парк за всич-

ки, които искат да са по-

близо до природата. Про-

ектната схема включва 

„Алеята на основателите” 

като гръбначен стълб на 

комплекса. Редица по-мал-

ки алеи тръгват от нея и 

навлизат в градините, при-

канвайки посетителите 

да се разхождат, разсъж-

дават, учат и споделят в 

естествена среда.

Очаква се строител-

ните работи да започнат 

през 2022 г. и да завър-

шат до 2027 г.

А рх и т е к т у рн о т о  с т уд и о 

Morphosis Architects, носител на на-

градата за архитектура Pritzker, 

разкри детайли от проект за офис 

централа на Lululemon, търговска 

верига за спортни дрехи за здраво-

словен начин на живот във Ванкувър. 

Сградата с площ от 53 338 кв. м на 

ул. „Фоли“ ще се състои от офис и 

търговски обекти и ще се издига на 

13 етажа. Ще разполага с външни и 

вътрешни пространства, които на-

сърчават колаборацията и иноваци-

ите, и ще има за цел да създаде сил-

ни връзки със заобикалящата среда 

и общността.

Най-впечатляваща е външната фа-

сада - тя ще бъде оборудвана с високо-

ефективна система за засенчване, която 

ограничава топлиннaтa печалба от гре-

енето на слънцето, намалява консума-

цията на енергия и модулира вътрешния 

климат, като в същото време не възпре-

пятства гледките. „Дизайнът има за цел 

да подобри здравето и благополучието на 

обитателите на сградата чрез осигуря-

ването на широк достъп до дневна свет-

лина, зелени площи и озеленени тераси, 

които укрепват връзката с природата. 

Офисните помещения ще бъдат подре-

дени около централно пространство по 

цялата височина на сградата. Атриумът 

ще функционира като социално и култур-

но сърце на сградата със стълби, които 

го обграждат и свързват всяко ниво.

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.
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Превод Радостина Иванова

PPA: Public procurements should be continued 
regardless of the state of emergency
The Agency is developing guidelines for Contracting Authorities in connection with the 
changes adopted in the Act on Measures and Action during the State of Emergency (AMASE) 

The Bulgarian Construc-

tion Chamber (BCC) and the 

Public Procurement Agency 

(PPA) have held a video 

working meeting online. Par-

ticipation in the meeting took 

the Chairman of the MB of 

BCC Eng. Iliyan Terziev, the 

Executive Director Valentin 

Nikolov, Eng. Ivan Mollov – 

member of Chamber's EB 

and MB, Eng. Kamen Peshov 

– Chairman of the Superviso-

ry Board of Glavbolgarstroy 

Holding, Renеta Nikolova – 

Editor-in-Chief and Procura-

tor of  „Stroitel“ Newspaper. 

PPA was represented at the 

meeting by the Executive Di-

rector Assoc. Prof. Dr. Migle-

na Pavlova, Galya Manasieva 

– Director of „Legislation and 

Methodology“ Directorate. 

Ana Mitkova – Director of „E-

Procurement and Monitor-

ing”.  Directorate, and Petya 

Nikolova – State expert.

„There had always been 

good mutual relations be-

tween the BCC and the PPA. 

I would like to thank you for 

the meeting, because we 

must be looking ahead. The 

virus will come to an end, 

but the work will continue“, 

pointed out at the beginning 

of the conversation Eng. Ter-

ziev. The Chairman of the 

MB of BCC has emphasized 

that AOP can consider BCC 

as its supporter and ally.

On the behalf of PPA, 

Assoc. Prof. Dr. Miglena 

Pavlova thanked for the 

support and commented, 

that since she took over the 

management of the Agency, 

the cooperation between two 

organisations is really fruitful 

and that the working profes-

sional and expert relations 

are being maintained. „Our 

mission is to provide assis-

tance to the public procure-

ment process in Bulgaria, to 

make it modern and relevant 

to the best European require-

ments, and to be useful“, 

stated Pavlova. 

„The present moment 

requires that we act quickly 

and, as I would say, even if 

we make some mistake, it 

would be less harmful, in-

stead of slowing down and 

creating difficulties and is-

sues in tackling with and 

coming out of the crisis. In 

our work, if we delay public 

procurements, those who 

will suffer after a couple of 

months, are the workers, who 

will lack means. This is a top-

ic of vital importance for us“, 

said the Executive Director of 

BCC Valentin Nikolov

„I would like to thank you 

for supporting the prevailing 

part of our proposals, related 

to suspension of time limits 

for appealing procedures“, 

pointed out Eng. Ivan Mollov.

The team marked the 

holiday in a work environ-

ment. In a telephone con-

versation the Chairman of 

the Board of Directors con-

gratulated the editorial staff.  

„It is my honour and a pleas-

ure to congratulate you on 

the 11th anniversary of the 

newspaper, which is favour-

ite among the entire industry. 

I would like to thank you, on 

behalf of the Board of Di-

rectors (BD) for all you are 

doing. I wish you, most of all 

– strong health, and to con-

tinue being so creative“, said 

Eng. Pergelov. „Thank you 

all for the outstanding work, 

for your considerable efforts 

and for the visible results. I 

wish you health,  just good 

health“, added the Execu-

tive Director of BCC Valentin 

Nikolov. 

„It is my pleasure to be 

with this team for 11 years 

al ready.  I  wish we were 

healthy, to be still  keen on 

our work and to work profes-

sionally“, said the Editor-in-

Chief and Procurator Reneta 

Nikolova without hiding her 

excitement. 

Greeting letters had been 

arriving all day to the edito-

rial's  electronic mail. „So 

many years „Stroitel“ News-

paper has been proving that 

when professionalism is put 

in the first place, it is pos-

sible to gain the respect and 

the trust of the society. You 

have reasons to be proud of 

your achievements. I wish 

you boldness, creative inspi-

ration and to keep the ca-

pacity to contribute, for many 

years, to the solution of the 

challenges that the con-

struction industry in Bulgaria 

faces!“,  was written in the 

congratulation by the Dep-

uty Prime Minister Tomislav 

Donchev. The team received 

congratulations also from the 

Minister of Regional Devel-

opment and Public Works  

Petya Avramova, the Minis-

ter of Transport, Information 

Technology and Communi-

cations Rossen Jeliazkov, 

the Mayor of Sofia Munici-

pality Yordanka Fandakova, 

the Chair of the MB of Road 

Infrastructure Agency Georgi 

Terziisky, the General Direc-

tor of the SE National Rail-

way Infrastructure Company 

Eng. Krasimir Papukchiisky, 

Dr. Eng. Vladimir Voutov 

– Execut ive Di rector  of 

Geostroy AD, Dr.Sc.(Econ.) 

Nikolay Ivanov – Chairman of 

the MB of Bulgarian Branch 

Association Road Safety,  

the Federation of Independ-

ent Building Syndicates, the 

Building Research Institute – 

NISI, the VSU „Free universi-

ty“ Chernorizets Hrabar, col-

leagues and friends, as well.

Jaume Duch, European Parliament Spokesperson: Eng. Lyubomir Kachamakov, FIEC Vice President and Chairman of the RO of BCC – Sofia: 

In work atmosphere, with a limited staff and in accordance with the prescribed safety measures 
to contain the spread of the coronavirus, the team celebrated the holiday

The EP adopted urgent proposals 
to tackle with COVID-19

M-r. Duch, what are the EP's 

proposals for measures to combat 

COVID-19? 

As part of the EU’s joint response to 

the COVID-19 outbreak, the Members 

of the Parliament almost unanimously 

adopted urgent proposals in an extraor-

dinary plenary session on 26th March. 

This has allowed the Corona Response 

Investment Initiative and the extension 

of the EU Solidarity Fund to be a reality. 

The first one channels €37 billion from 

available EU funds as soon as possible 

to citizens, regions and countries hit the 

hardest by the Coronavirus pandemic; 

while the second expands the financing 

of public health emergencies making 

up to €800 million available for Euro-

pean countries in 2020. 

Besides that, all committees are 

dealing urgently with files related to 

measures to combat COVID-19 in many 

different ways. The current precaution-

ary measures adopted by the European 

Parliament to contain the spread of 

COVID-19 do not affect legislative pri-

orities. Core activities are reduced but 

maintained precisely to ensure legisla-

tive, budgetary, scrutiny functions of the 

Institution. 

Committees meet when needed 

and so do political groups, govern-

ing bodies and of course the plenary. 

Committees with priority files are, there-

fore, allowed to meet and all legislative 

measures linked to the fight against 

the Coronavirus outbreak enter into 

this category.

Parliament will hold another ex-

traordinary plenary on 16-17 April to 

debate and vote on a resolution on EU 

coordinated action to combat the COV-

ID-19 pandemic and its consequences. 

The EP is also ready to vote on any 

legislative or budgetary proposals pre-

pared in time by the European Com-

mission to further address the current 

situation.

What is the future of Europe?

I believe that when the COVID-19 

crisis passes it will be necessary to 

make a cold and objective reflection. 

And we will probably come to the same 

conclusion we came to after emerging 

from previous crises: there is no better 

solution than to do things together. Cri-

sis go well beyond borders and it does 

not make sense anymore to try to solve 

them each on their own. 

The challenge is that doing things 

together is not about saying it, it is 

about doing it and giving yourself the 

means to do it.

Eng. Kachamakov, the EU and 

the European construction indus-

try are facing  a challenge, unprec-

edented so far. You are Vice Presi-

dent of the European Construction 

Industry Federation (FIEC). What 

is being done at European level in 

support of the Construction sec-

tor?

At present, not only Europe, the 

whole world is fighting the Coro-

navirus pandemic. Along with the 

challenges the countries' health 

systems are facing, another threat 

– not less one – is the recession 

and the economic crisis that will 

seriously affect all countries. That 

is why particularly important is to 

very carefully consider the meas-

ures being implemented to tackle 

the health crisis, but meanwhile are 

contributing to creating an econom-

ic crisis. And it will affect all sec-

tors, with construction being among 

those that will sustain most gravе 

losses in this situation.

At European level, of course, 

pandemic is being taken very seri-

ously. So seriously indeed, that in 

mid-March  in respect to the most 

severely affected countries, such 

as Italy, France and Spain, were 

commented some ideas, even such 

as this one – suspending ongoing 

construction activity entirely for a 

certain period of time. Despite that 

these countries have suffered the 

most from the virus, it was estimat-

ed that such a measure would be 

excessive. 

BCC is watching the COVID-19 

spread and has its own concerns 

about our workers and personnel, 

as well as their families and rela-

tives, but our firm position is that 

a way must be found for construc-

tion and investment activities to 

continue. Certainly – by taking all 

the necessary measures to ensure 

security at work and disinfection of 

workplaces. 

The FIEC Steering Committee, 

by online video conferences, is be-

ing discussing this topic over sev-

eral weeks already, where the BCC 

is standing up for its position and, 

with satisfaction I could say that we 

have succeed to convince the Ital-

ian, French and Spanish colleagues, 

that suspending construction will be 

detrimental for the industry. This po-

sition was supported by the German 

Federation, as well as by the rep-

resentatives of the majority of the 

construction organisations. 

In your forecast, what is the 

future of the European construc-

tion sector?

Each crisis, notwithstanding 

how severe it is, has a beginning 

and an end. And so it will be now. 

And it will depend on the will, the 

common sense and the far-seeing 

of the European leaders and the na-

tional governments, how quick and 

to what extent Europe will recover. 

The sector could play a key role in 

the recovery process. It has been 

proved by history, that investments 

in infrastructure and construction 

are the best way for an economy's 

recovery. That is why I hope long-

term programs for investments in 

construction, infrastructure, energy 

efficiency, connectivity to be devel-

oped, at both the European and the 

national levels. I have in mind pro-

grams with a time frame of 5-10 and 

more years.  I believe that the sec-

tor is an important one and will be-

come more and more important for 

the EU and the European citizens.

„Stroitel” Newspaper celebrated 11th anniversary

FIEC recommends stimulation of 
construction and investments, 
aiming at tackling with the 
coming economic crisis
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Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 
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Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 
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ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева,

 Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  

 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров

Фоторепортер                      Румен Добрев Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  

Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  

Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  

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

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“ 

съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

В работна обстановка, ограничен състав и в съответствие 
с разписаните мерки за безопасност срещу разпространение 
на коронавируса екипът отбеляза празника

Мирослав Еленков

Екипът посрещна празника в 

работна обстановка. В телефо-

нен разговор председателят на 

Съвета на директорите поздра-

ви редакцията. „За мен е чест и 

удоволствие да Ви поздравя за 

11-ата годишнина на този любим 

за целия бранш вестник. Искам 

от името на Съвета на дирек-

торите (СД) да Ви благодаря за 

това, което правите. Пожелавам 

Ви  преди всичко много здраве 

и  да сте все така креативни“, 

каза инж. Пергелов. „Благодаря на 

всички за изключителната рабо-

та, за страхотните усилия и за 

видимите резултати. Пожелавам 

Ви здраве и само здраве“, от своя 

страна се включи  изп. директор 

на КСБ Валентин Николов. 

„За мен е удоволствие да съм 

с този екип в продължение на 11 

години. Пожелавам да сме здрави 

и да работим все така с хъс и 

професионализъм“, не скри въл-

нението си главният редактор 

и прокурист Ренета Николова. 

Поздравителни адреси прис-

тигаха цял ден на мейла на  ре-

дакцията. „Вече толкова години 
в. „Строител“ служи като дока-
зателство, че професионализ-
мът, поставен на първо място, 
може да спечели уважението и 
доверието на обществото. Има-
те основание да се гордеете с 
Вашите постижения. Желая Ви 
дързост, творческо вдъхнове-
ние и нека още дълги години да 
допринасяте за разрешаването 
на предизвикателства, които 
стоят пред българската строи-
телна индустрия!“, е написано в 

поздравлението от вицепремие-

ра Томислав Дончев.

„Името Ви днес е символ на 
стил, качество и достоверност“. 
Поздравявам Ви за това, че Ваша-
та медия утвърждава авторите-
та на една от най уважаваните 
професии в целия свят – тази на 
строителя“, се посочва в адреса 

на  министъра на регионалното 

развитие  и благоустройство-

то Петя Аврамова. „Благодаря 
на в. „Строител” за интереса 
към дейността на СО и сътруд-
ничеството по ключови за града 
теми. И днес за мен е важно да 
продължи работата по страте-
гическите за София проекти, 
които сме извоювали и защити-
ли“, пише в поздравлението на  

кмета на Столичната община 

Йорданка Фандъкова. Поздрави-

телен адрес бе получен и от Ми-

нистерството на транспорта, 

информационните технологии 

и съобщенията. „Прехвърляйки 
цяло едно десетилетие, Ваше-
то специализирано издание про-
дължава да се утвърждава като 
предпочитано в публичното 
пространство. С всеки издаден 
брой в. „Строител“ доказва, че не 
само е модел на коректен и обек-
тивен източник на информация, а 
и заема авторитетно място на 
пазара“, са думите на министър 

Росен Желязков.

„Да си гласът на строител-
ния бранш е призвание“, посочва 

председателят на УС на Аген-

ция „Пътна инфраструктура“ 

Георги Терзийски. Поздравления 

екипът получи също от  генерал-

ния директор на ДП Национална 

компания „Железопътна инфра-

структура“ инж. Красимир Па-

пукчийски, д-р инж. Владимир Ву-

тов, изп. директор на „Геострой“ 

АД, д-р ик.н. Николай Иванов, 

председател на УС на Българ-

ска браншова асоциация „Пътна 

безопасност“, Федерацията на 

независимите строителни син-

дикати, Научноизследователски 

строителен институт – НИСИ, 

ВСУ „Черноризец Храбър“, колеги 

и приятели.

На рождения си ден в. „Стро-

ител“ благодари сърдечно за 

подкрепата на УС на КСБ и него-

вия председател, на почетните 

председатели, на изпълнителния 

директор, на Областните пред-

ставителства на КСБ и техни-

те председатели, на Контролния 

съвет и неговия председател, 

на Комисията за ЦПРС и нейния 

председател, на партньорите и 

рекламодателите си! Изказваме 

признателност и към институ-

циите, местните власти, с кои-

то имаме дългогодишно добро 

сътрудничество.

Снимки в. „Строител“
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Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.

За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.

За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.

За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

Тираж над 2500 бр. – 0,30 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 125 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка 

на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка 

на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и 

тиражиране – 1000 лв. 

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

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

  
%

 ПРЕДПЕЧАТ И 

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, 

ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

BG20102 BG.121357Q/U

www.vestnikstroitel.bg

С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела

Цена – 1800 лв./1 година

              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ  

НА НОВИНА В САЙТА

Обем до 2500 знака + 1 снимка

Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:


