
Искра Михайлова, евродепутат и зам.-председател на 
групата „Обнови Европа” в ЕП:

Георги Георгиев, председател 
на ОП на КСБ – Ловеч: 

BG.121357Q/UРолята на сектор „Строителство“ за 
възстановяването на европейската 
икономика е от първостепенно значение 

КСБ трябва да продължи 
да утвърждава доброто 
име на бранша

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ стр. 6-8  стр. 11

Зам.-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс:

Вестник „Строител“

„Санирането на сгради ще 

бъде основен ключов камък в 

конструкцията на Европейския 

план за възстановяване“. Това е 

отговорил зам.-председателят 

на Европейската комисия (ЕК) 

Франс Тимерманс на въпрос на 

евродепутата Искра Михайлова 

по време на видео конферентна 

среща с либералната група в Ев-

ропарламента „Обнови Европа“.

„Попитах каква ще бъде ро-

лята на предвидената в Зеления 

пакт Инициатива за реновира-

не на сградния фонд в Европа и 

дали тя остава на дневен ред. 

Също така зададох въпрос дали 

ще бъдат посъветвани страни-

те членки да съобразят своите 

планове за възстановяване и да 

включат санирането в тях“, ко-

ментира за в. „Строител“ Искра 

Михайлова. 

„Вълната за реновиране на 

сградите ще бъде основен клю-

чов камък в конструкцията на 

Европейския план за възстано-

вяване“, е заявил Франс Тимер-

манс. Той е подчертал, че това 

ще създаде работни места за 

регионите в преход, заетост за 

строителния бранш, особено за 

малките и средни предприятия, 

инвестиционен потенциал, пол-

зи за собствениците, намалява-

не на потреблението на енергия, 

както и на вредните емисии, 

бързо и ефикасно постигане на 

дългосрочни цели за енергийна 

ефективност и други, но преди 

всичко бързо възстановяване на 

инвестициите и стопанската 

активност.

Интервю с Искра Михайлова 
четете на стр. 6-8

Брой 20, година XII, 15 май 2020

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

www.leo-bg.com
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Страницата подготви
Емил Христов

180 европейски политици, 

бизнес лидери, неправителстве-

ни организации и тинк-танкове, 

сред които зам.-председателят 

на „Обнови Европа“ Искра Ми-

хайлова, се присъединиха към 

инициатива за Европейски али-

анс за мобилизиране на „зелено 

възстановяване“. Призивът на 

председателя на Комисията 

по околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храни-

те на Европейския парламент 

– Паскал Канфин, събра евроде-

путати от различни политиче-

ски формации и министри от 

Италия, Франция, Швеция, Люк-

сембург, Португалия, Австрия, 

Дания, Финландия, Германия с 

изпълнителните директори на 

редица компании и  представи-

тели на европейския бизнес и 

общественост. 

„Ние от няколко години на-

стояваме за преосмисляне на 

подхода ни към околната среда. 

Широката подкрепа по отноше-

ние на искането за „зелено въз-

становяване“ както от страна 

на политически лидери, така 

и на бизнеса ясно показва, че 

това е вече осъзната необхо-

димост“, сподели след срещата 

евродепутатът  Искра Михай-

лова. Тя подчерта, че с колеги-

те  си от делегацията на ДПС 

в група „Обнови Европа“ насто-

яват за справедлив преход към 

зелени политики и екоземеде-

лие. Според нея настоящата 

криза предоставя именно въз-

можност за насочването на ин-

вестиции и постигане на цели-

те на Европейския зелен пакт 

- не само в името на околната 

среда, но и за изграждане на по-

голяма устойчивост и по-добри 

условия на живот.

В позицията се посочва още, 

че освен трудната ситуация, 

свързана с непосредствени-

те последици от пандемията 

COVID-19, Европа е изправена и 

пред икономическа криза, много 

по-тежка от тази  през 2008 

г. Според експертите е необ-

ходим силен координиран иконо-

мически отговор. 

„След кризата ще дойде вре-

ме за възстановяване. Това ще 

бъде възможност да разрабо-

тим нов модел на просперитет. 

Масивните инвестиции тряб-

ва да го направят по-устой-

чив, по-защитен, по-суверенен 

и по-приобщаващ“, става ясно 

от документа. Авторите му 

настояват и за „глобален съюз 

на меж ду пар тий ни политически 

ръководители, бизнес и финан-

сови лидери, профсъюзи, не-

правителствени организации, 

мозъчни тръстове, заинтересо-

вани страни, които да подкре-

пят и осъществяват създава-

нето на Зелени инвестиционни 

пакети за възстановяване, и 

чрез тях да се ускори преходът 

към климатична неутралност и 

здравословни екосистеми.

Общо 14 022 жи-

лища в 195 сгради са 

въведени в експло-

атация през 2019 г. 

след тяхното об-

новяване по Нацио-

налната програма 

за енергийна ефек-

тивност на много-

фамилните жилищни 

сгради (НПЕЕМЖС). 

Това става ясно от 

одобрения от пра-

вителството до-

клад за напредъка 

по изпълнението на 

управляваната от 

Министерството на 

регионалното разви-

тие и благоустрой-

ството програма 

през изминалата го-

дина. Към 31 декем-

ври 2019 г. със стар-

тирани дейности са 

98,9% от всички 2022 

здания със сключени 

договори по програ-

мата. От началото 

й през 2015 г. до 31 

март 2020 г. общият 

брой на санираните 

блокове е 1854. От 

въведените в експло-

атация през минала-

та година 195 най-

много са в област 

София - 56, следват 

Пловдив с 24, Сливен 

- 16, Добрич – 16, и 

Хасково - 10.

В края на 2019 г. 

в процес на изпълне-

ние на строително-

монтажни работи 

са били 91 сгради с 

6615 жилища. Пред-

вижда се през 2020 г. 

да бъдат обновени 

още 8737 жилища в 

117 блока, като по-

следните обекти се 

очаква да бъдат за-

вършени през 2021 г.

Отчетените ре-

зултати потвърж-

дават, че интере-

сът към НПЕЕМЖС 

продължава да бъде 

голям.  Непосред-

ственият социално-

икономически ефект 

се изразява в нама-

ляване на разходи-

те за отопление на 

домакинствата и 

подобряване на здра-

вословните условия 

за живот. Извърше-

ните ремонти създа-

ват приятна жизне-

на среда, което води 

до промяна в облика 

на цели квартали.

Не по-малко ва-

жно е, че програма-

та създава заетост 

и увеличава финан-

совите постъпления 

както в строител-

ния сектор, така 

и в транспортния 

бранш, складовете, 

логистичните цен-

трове и други. Като 

положителен ефект 

от реализирането 

на проектите се 

отчита и подобрява-

нето на качеството 

на околната среда 

вследствие на спес-

тени емисии на пар-

никови газове.
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11 май

Инж. Саркис Гарабедян, член на Комисията за ЦПРС

12 май 

Орлин Бишков, председател на ОП на КСБ – Видин

14 май

Инж. Георги Ганджов, член на УС на КСБ

Руен Панчев, член на СД на „Строителна 

квалификация” ЕАД

Георги Стоянов, председател на ОП на КСБ – Сливен

Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на УАСГ

Емил Христов

Вестник „Строител“ 

пусна мобилно приложе-

ние за iPhone в App Store. 

Чрез него читателите 

на изданието, използващи 

операционна система iOS, 

ще могат да получават 

по-бързо и удобно най-ак-

туалните новини, свър-

зани със строителния и 

инвестиционния процес, с 

дейността на КСБ, с рабо-

тата на институциите и 

важните законодателни 

промени, с тенденциите 

и предизвикателствата 

пред сектора в България и 

в света.

Апликацията на вест-

ник „Строител“ е създа-

дена специално за нужди-

те на медията и с мисъл 

за заетото ежедневие 

на потребителите на 

интернет сайта www.

vestnikstroitel.bg. 

Приложението може 

да бъде изтеглено от 

App  S t o re  под  името 

vestnikstroitel или през пор-

тал https://apple.com/ios/

app-store/

От началото на 2020 г. 

в. „Строител“ разполага и 

с мобилно приложение за 

Android. To може да бъде 

изтеглено от https://play.

google.com/ store/apps/

details?id=bg.stroitel или 

Google Play Store.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Пожелаваме Ви здраве, сили, енергия и късмет, за да реализирате всички 

настоящи и много бъдещи проекти. Нека добър шанс съпътства Вашите 

начинания! Хубав празник!

 От екипа на в. ,,Строител“!16 май



4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 15 май 2020

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

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

Страницата подготви Росица Георгиева

Кметът на Столичната община (СО) Йорданка Фан-

дъкова провери новия участък от ул. „Николай Хрелков“ 

в кв. „Горна баня“, преди по трасето да бъде пуснато 

автомобилното движение. Тя беше придружена от зам.-

кмета на София по направление „Обществено строи-

телство” инж. Цветан Божинов и кмета на район „Овча 

купел” Ангел Стефанов. 

Изградената отсечка на ул. „Николай Хрелков“ е с 

дължина 600 м. Тя е с асфалтова настилка и с две плат-

на за движение. Строителните дейности са извършени 

по съществуващото положение, като са изпълнени ка-

нализация, отводняване и тротоар - едностранно. По-

ставени са и необходимите пътни знаци. 

Финансирането е от бюджета на Столичната общи-

на. Кметът Фандъкова посочи, че ще бъдат осигурени 

средства и за идеен проект за изграждане на трасето 

на улицата в останалия неремонтиран участък, който 

е със стара паважна настилка. След изготвяне и съгла-

суване на идейния проект ще се пристъпи към избор на 

изпълнител. 

От думите й стана ясно още, че е готов и проектът 

за нова детска градина в кв. „Горна баня“. Инвестиция-

та е от държавния бюджет. Предстои стартиране на 

процедура за избор на изпълнител. 

Мирослав Еленков

Микро- и малки пред-

приятия ще могат да 

кандидатстват за без-

възмездна финансова по-

мощ (БФП) по процедура 

на Оперативна програма 

„Иновации и конкурен-

тоспособност“ (ОПИК) 

за преодоляване на ико-

номическите  послед -

ствия от пандемията 

COVID-19. Управляващи-

ят орган (УО) на ОПИК 

съобщи, че общата сума 

на БФП е 173 млн. лв. и 

обхваща всички сектори 

на българската икономи-

ка (с изключение на тези, 

които се подкрепят от 

Програмата за разви-

тие на селските райони). 

Предприятията, които са 

регистрирали спад с ми-

нимум 20% в своя оборот 

за април 2020 г. спрямо 

средномесечния оборот 

за 2019 г.,  ще имат въз-

можност да получат суми 

от 3000 до 10 000 лв. С  

тях ще могат да покри-

ят най-неотложните си 

нужди, като наем, консу-

Столичният общински 

гаранционен фонд (СОГФ) 

стартира нов гаранцио-

нен инструмент в под-

крепа на малкия и среден 

бизнес в София. Структу-

рата ще издава гаранции 

пред банки по кредити 

на самостоятелно за-

ети (самоосигуряващи 

се) лица, микро-, малки 

и средни предприятия 

(МСП), чиято дейност е 

засегната от епидемич-

ната обстановка и кои-

то изпитват недостиг 

на оборотни средства. 

Гаранциите на фонда ще 

служат за обезпечение 

по кредитите на МСП. 

СОГФ ще изплаща на бан-

ката сумата по гаранци-

ята, когато финансовата 

институция не е успяла 

да събере средствата 

по кредита от длъжника. 

Максималната сума, в 

рамките на която ще се 

издават гаранции по този 

финансов инструмент, е 1 

млн. лв., като всеки одо-

брен по тази гаранцион-

на схема кредит ще бъде 

обезпечен до 50% от глав-

ницата, но не повече от 

15 000 лв.

Гаранциите ще са ва-

лидни до 24 месеца от 

датата на тяхното из-

даване. Малките и сред-

ни предприятия няма да 

дължат такси и комиси-

онни. Столичната общи-

на предстои да избере на 

конкурсен принцип Финан-

сов посредник, който да 

управлява допълнителен 

гаранционен портфейл в 

размер на 300 000 лв. Кре-

дит на едно МСП може да 

бъде гарантиран едно-

временно от Столичния 

общински гаранционен 

фонд и от Финансовия по-

средник в размер до 80% 

от главницата.

мативи, суровини, разходи 

за заплати и други разхо-

ди за оборотни средства.

Кандидатстването 

ще се извършва изцяло 

електронно чрез  сис -

темата ИСУН 2020 при 

максимално облекчена 

административна проце-

дура. Ще бъде необходимо 

единствено попълването 

на основни данни, размер 

на исканото финансира-

не, както и фирмената 

банкова сметка и декла-

риране на данни. Всички 

проверки ще се извърш-

ват от УО на ОПИК по 

служебен път.

При кандидатстване-

то ще се изисква вали-

ден Квалифициран елек-

тронен подпис (КЕП) на 

представляващия или на 

упълномощено от него 

лице с изрично писмено 

пълномощно, както и по-

дадена Годишна данъчна 

декларация за 2019 г. пред 

Националната агенция 

по приходите, съобразно 

разпоредбите на ЗКПО/

ЗДДФЛ.

Въпроси, свързани с 

основните параметри 

и  допустимостта по 

процедурата, могат да 

бъдат задавани по елек-

тронна поща: priemna@

mi.government.bg
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Местните власти отчитат спад в приходите до 75% от началото на годината

петък, 15 май 2020 Ñòðîèòåë

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

Десислава Бакърджиева
 

Единен публичен регис-

тър по устройството на 

територията ще бъде съз-

даден на интернет страни-

цата на Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството 

(МРРБ). Това предвижда 

проект за изменение и до-

пълнение на Закона за ус-

тройство на територията 

(ЗУТ), който е публикуван 

за обществено обсъждане 

на интернет страницата 

на МРРБ и в Портала за об-

ществени консултации към 

МС www.strategy.bg.

От ведомството съоб-

щиха, че в регистъра ще се 

публикуват разрешенията 

за поставяне на премест-

ваеми обекти, рекламни, 

информационни и мону-

ментално-декоративни 

елементи и заповедите за 

премахването им, разре-

шенията за изработване 

на устройствени планове 

и техните изменения, ак-

товете за одобряването 

им, както и разрешенията 

за строеж. Регистърът ще 

съдържа също удостовере-

нията на консултантите, 

извършващи оценяване 

на съответствието на 

инвестиционните проек-

ти и/или упражняване на 

строителен надзор, тех-

ническите паспорти на 

строежите, актовете за 

въвеждане в експлоатация 

на строежите и заповеди-

те за премахване на неза-

конните строежи. Той ще 

обедини регистрите, под-

държани от МРРБ, ДНСК, 

областните управители, 

общинските и районните 

администрации. Условията 

и редът за публикуване и 

за поддържане на информа-

цията в единния публичен 

регистър в актуален вид 

ще бъдат определени с на-

редба. Планирано е той да 

бъде интегриран с порта-

лите за отворени данни и 

за пространствени данни. 

Предвижда се регис-

търът да се администри-

ра от МРРБ, като ДНСК, 

областните, общинските 

и районните администра-

ции ще могат да правят 

вписвания, отразяване на 

промени, актуализация и 

заличавания в регистрите 

за територията, за която 

отговарят. Ще се дадат 

ограничени права за ползва-

не на отделна информация 

без възможност за проме-

ни от гражданите. Всички 

данни в регистъра трябва 

да са достъпни по електро-

нен път.

„В проекта е заложено 

още да бъде приета на-

редба, която да определи 

общите правила за орга-

низацията на администра-

тивното обслужване по 

ЗУТ. С нея ще се утвърдят 

образци на документи за 

всички административни 

услуги, извършвани по реда 

на закона. Целта е намаля-

ване на административна-

та тежест за гражданите 

и бизнеса, като се уеднак-

ви броят и видът на изис-

кващите се документи за 

една и съща услуга, видът 

и съдържанието на заявле-

нията за предоставяне на 

административни услуги и 

осигуряването на различни 

възможности за подаване 

на заявленията за извърш-

ването им и получаване на 

готовите документи“, по-

сочват още от МРРБ.

От съобщението ста-

ва ясно и че с предложе-

ното изменение се регла-

ментират изчерпателно 

изискванията, при които 

може да бъде дадено съгла-

сието или основанията за 

отказ, както и особените 

правила при издаване на 

предварително съгласие за 

геозащитни мерки и дей-

ности или строителство 

на сгради и съоръжения в 

свлачищни райони.

„С приемането на зако-

нопроекта ще се оптими-

зират разрешаването на 

изработване на устрой-

ствени планове и техните 

изменения, одобряването 

на устройствени планове 

и техните изменения и на 

инвестиционни проекти, 

издаването на разреше-

ния за строеж, разрешения 

за ползване на строежи 

от първа, втора и трета 

категория и на удостове-

рения за въвеждане в екс-

плоатация на строежи от 

четвърта и пета катего-

рия“, допълват от МРРБ. 

Росица Георгиева

Националното сдруже-

ние на общините в Репу-

блика България (НСОРБ) 

проведе поредица от сре-

щи с представители на 

парламентарно предста-

вените партии в 44-тото 

Народно събрание (НС) 

– ПГ на ПП ГЕРБ, ПГ „БСП 

за България“, ПГ „Движе-

ние за права и свободи“ и 

ПГ „Обединени патриоти“. 

От страна на НСОРБ в 

разговорите са се вклю-

чили зам.-председате-

лите и членове на УС на 

НСОРБ Иво Димов (кмет 

на Димитровград), Донка 

Михайлова (кмет на Троян) 

и Хасан Азис (кмет на Кър-

джали), както и членът на 

УС и кмет на Елин Пелин 

Ивайло Симеонов и изп. ди-

ректор на НСОРБ Силвия 

Георгиева. 

Депутатите са били 

запознати от ръковод-

ството на Сдружението 

с данните за приходите 

на местните власти за 

първите месеци на 2020 г. 

Спадът, който отчитат 

големите общини, е над 

75%. В областните цен-

трове намалението е меж-

ду 40 и 65%, а в средните 

и малките населени места 

– от 20 до 45%. НСОРБ е 

представило и пакет мер-

ки, които са в помощ на 

общините – повече гъв-

кавост в управлението 

на наличните средства и 

възможност да се ползват 

нисколихвени или безлихве-

ни кредити от страна на 

местните власти. 

По време на срещите 

е постигнато съгласие, 

че Националната програ-

ма за енергийна ефектив-

ност на многофамилните 

жилищни сгради може да 

се прилага като антик-

ризисна мярка, защото 

ангажира широк спектър 

от икономически дейнос-

ти и влияе благоприятно 

и върху гражданите. Спо-

ред кметовете е важно 

програмата да разшири 

своя обхват и да започне 

да се прилага и в по-мал-

ките общини. Обсъдено е 

още, че за възстановяване 

на икономиката държава-

та трябва да инвестира 

публични средства в ин-

фраструктура и по-спе-

циално във ВиК сектора. 

Сред другите приоритети 

трябва да са доизгражда-

нето на АМ „Хемус“, пътят 

Ботевград – Монтана – 

Видин, тунелът под Шипка 

и обходът на Бургас. 
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Повишаването на обема на реновираните сгради в Европа до 3% може да създаде        

Искра Михайлова, евродепутат и зам.-председател на групата „Обнови Европа” в ЕП:

Ренета Николова 

Г-жо Михайлова, кризата, 

предизвикана от COVID-19, 

пренареди ли европейския 

дневен ред? Какви са неиз-

бежните последствия?

Безспорно, така както кри-

зата с COVID-19 се отрази на 

дневния ред на всеки един ев-

ропейски гражданин, а защо 

да не кажем и на всеки жител 

на планетата, така и дневни-

ят ред на Европейския парла-

мент (ЕП) беше променен от 

нея. Формално вече всички 

заседания на Парламента се 

водят присъствено, но онлайн. 

Става дума за заседанията 

на парламентарните групи, на 

комисиите, работните срещи 

и заседания по отношение на 

доклади. Това е формалната 

страна. Неформалната, която 

е по-важна, е, че кризата на-

кара Европейският съюз (ЕС), 

както и всички страни членки 

да преосмислят готовността 

си за реакции при такива ситу-

ации и да си дадат сметка, че 

е необходимо да има общи мер-

ки, тъй като нито една страна 

не е в състояние да се справи 

сама с такива предизвикател-

ства. Опитаха се някои дър-

жави в началото да затворят 

границите си и да се справят 

сами с проблемите, но всички 

разбраха, че не е възможно. 

Това е първата голяма промя-

на – ясното осъзнаване, че са 

необходими общи европейски 

политики, дори и в направления, 

които до този момент са били 

приемани като отговорност на 

националните държави. Става 

дума за здравеопазването и 

всички мерки, свързани с пред-

пазване на здравето на евро-

пейските граждани.

Втората голяма промяна 

е, че в дни, когато се обсъжда 

бъдещият бюджет на ЕС, без-

спорно се обръща внимание на 

това как такъв тип предизви-

кателство ще бъде преодоля-

но? Какви икономически и соци-

ални мерки ще се предприемат, 

какво взаимодействие ще има 

между страните членки и по 

какъв начин ще функционират 

европейските институции, за 

да бъдат от полза на евро-

пейските граждани, и в тази 

връзка как ще бъде разпреде-

лен бюджетът. Не на последно 

място Европа си даде сметка, 

че призивите за развитие на 

иновации и научни изследвания 

не са просто един лозунг, това 

е абсолютна необходимост. 

Оказа се, че точно финансови-

те ресурси и програмите, кои-

то подкрепят иновациите и на-

учните изследвания, са тези, 

които реагираха най-бързо на 

предизвикателствата на кри-

зата. Бяха пренасочени ресур-

си към европейски компании, 

работещи в сферата, про-

ведоха се множество онлайн 

търгове, но имаше и директна 

подкрепа за разработване на 

ваксина или лекарство, което 

да третира самата зараза или 

последствията от нея.

В много направления ЕС 

преживява промяна и тя няма 

да приключи до месеци, нито 

ще приключи с приемането на 

новата Многогодишна финан-

сова рамка (МФР). Това е съ-

щностна промяна, която ще 

продължи и през следващите 

години. Тя е в посока укрепване 

на Съюза и сплотяване на всич-

ки, които са обединени в него.

След периода на изолация 

започва постепенно връщане 

към нормалния живот и на 

преден план излизат въпро-

сите за възстановяването 

на европейската икономика 

и въобще как ще се развива 

Европа занапред. Говори се 

за нов европейски план „Мар-

шал“. Каква е визията на „Об-

нови Европа“?

Групата „Обнови Европа“ 

на няколко пъти вече обсъжда 

тази тема. Излязохме със спе-

циален политически документ 

– позиция за възстановяването 

на Европа след кризата, който 

е разделен на две части. В пър-

вата посочваме краткосрочни 

действия, които целят осигу-

ряване на медицински мате-

риали, необходими за болници-

те, за домовете за възрастни 

хора, за личните лекари. Те са 

нужни и за всички, които рабо-

тят на първа линия и се борят 

със заразата. Заедно с това 

включваме и научните изслед-

вания, както и икономически-

те мерки, които ще позволят 

преодоляване на кризата. Ико-

номическите мерки също ги 

разделяме на две групи – бързи 

с мигновен ефект, които ще 

създадат работни места и ще 

компенсират повишената без-

работица в Европа, особено в 

някои страни. И наред с тези 

мерки ние предлагаме и по-дъл-

госрочни, свързани с укрепване 

на малките и средни предприя-

тия, въвеждане на нови техно-

логии, подкрепа за иновативни 

дейности на МСП, създаване на 

нова индустриална стратегия, 

която не може да не отчете 

необходимостта от възста-

новяване на европейската ин-

дустрия и икономика, на нова 

стратегия за интелигентен 

растеж, както и на нова кръ-

гова икономика. 

Всичко това влиза в този 

план за възстановяване на ев-

ропейската икономика, нари-

чан нов план „Маршал“. В него 

„Обнови Европа“ вижда няколко 

основни неща. На първо място 

този план ще бъде в конте-

кста на устойчивото зелено 

развитие на Европа. Тоест 

Зеленият пакт за нас не е от-

менен, напротив - той може да 

бъде изключително успешен 

инструмент при възстановява-

нето на Европа. Според нас да 

се опитваме да възстановим 

Европа такава, каквато беше 

в икономически план преди кри-

зата, би означавало да губим 

време. По-добре е заедно с 

възстановяването да направим 

необходимите реформи в ико-

номиката на Европа. Те са във 

връзка със Зеления пакт. 

На второ място ние под-

крепяме инвестиции в някои 

определени сектори, които 

биха дали ефект от промени-

те, като дигитализацията на 

европейската икономика. Тя 

трябва да покрие всички сек-

тори, но конкретно в някои от 

тях може да има по-бърз ефект. 

Тук не мога да не спомена сек-

тор „Строителство“ ,  тъй 

като възстановяването пре-

минава през план за инвести-

ции, а реализирането им става 

чрез инвестиционни проекти, 

изпълнени от строителния 

сектор. Строителство, което 

е свързано с дигитализация на 

бранша, строителство, кое-

то е свързано с екологичните 

норми и подобряване на еколо-

гичното качество на всички 

материали и технологии, кои-

то се използват, и разбира 

се, строителство, свързано 

с една от инициативите на 

Зеления пакт – за саниране 

на сградния фонд, или т.нар. 

Снимки в. „Строител“
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        един милион  работни места 

Вълна за саниране. Тя ще даде 

възможност, ако повишим обе-

ма на реновираните сгради в 

Европа само до 3%, да бъдат 

създадени 1 млн. работни мес-

та на Стария континент. Да-

нните са, че в момента около 

1,5% от сградите са ренови-

рани. Създаването на работни 

места е от ключово значение 

при един план за възстановява-

не. Вълната за саниране е един 

от приоритетните елементи 

на плана за възстановяване и 

ние от „Обнови Европа“ кате-

горично подкрепяме такъв тип 

секторни инвестиции.

Разкажете ни повече за 

Recovery Fund - фонда за въз-

становяване, който се плани-

ра?

Той беше обект на много 

спорове и много коментари. В 

крайна сметка имаме съгласи-

ето на Съвета на Европейския 

съюз за обособяването на един 

фонд в размер на 500 млрд. 

евро, въпреки че има много из-

следователи и политици, кои-

то твърдят, че са необходими 

повече пари. Вероятно това е 

така, но на този етап имаме 

съгласието за 500 млрд. евро. 

Това е структура, която ще 

обедини бюджета на ЕС, Мно-

гогодишната финансова рамка, 

ресурса на всички институции, 

като се започне от Европей-

ската инвестиционна банка и 

се приключи с подкрепата на 

Европейската централна бан-

ка. Също така оспорваните 

бонове/облигации/заеми, как-

то и да наричаме механизма, 

това е финансов инструмент, 

който ще позволи на Европей-

ската комисия да мобилизира 

и частен капитал извън въз-

можностите на МФР на ЕС. 

Такъв тип кредит, гаранти-

ран с бюджета на Европейския 

съюз, има огромен потенциал 

и може да доведе до невиж-

дан като обем фонд, който да 

бъде инвестиран в европейска-

та икономика. За това става 

дума – мобилизиране на всички 

ресурси - както публични от 

бюджета на ЕС, така и всич-

ки възможни частни капитали, 

които имат интерес да участ-

ват във възстановяването. 

Целта е да се концентрират 

усилията и в следващите 7 до 

10 г. да има тотално възста-

новяване на икономиката на 

Съюза в контекста на Зеления 

пакт.

Кога би могъл да стане 

факт този фонд?

Може да се реализира то-

гава, когато има споразумение 

по Многогодишната финансова 

рамка, защото тя е в основата 

на гаранцията за един такъв 

фонд. Заради това на преден 

план излиза въпросът с МФР, 

включително и през тази сед-

мица ние ще гласуваме позици-

ята на Европейския парламент 

за нея и се надяваме, че в рам-

ките на следващото предсе-

дателство на Съвета на ЕС, 

което се пада на Германия от 

1 юли, МФР ще бъде одобрена 

и от Съвета на ЕС и ще може 

да се започне работа както по 

плана за възстановяване, така 

и по програмите, включени в 

Многогодишната финансова 

рамка.

В какви направления тряб-

ва да се инвестират евро-

пейските средства, така че 

да имат най-голям ефект за 

икономиката. Вие казахте, 

че строителството ще иг-

рае важна роля. Виждате ли 

строителния сектор като 

възможен двигател за въз-

становяването на икономи-

ката?

Категорично – Да! Убеде-

на съм в това и се радвам, че 

това не е само мое мнение. На 

същата позиция са и и зам.-

председателят на Европейска-

та комисия Франс Тимерманс, 

комисарят по енергетика Ка-

дри Симсон, както и Валдис 

Домбровскис, комисар по „Ико-

номика в интерес на хората”. 

Всички те са категорични, че 

инвестициите в инфраструк-

тура и строителство са един 

от най-бързите начини за въз-

становяване на икономиката, 

създаване на работни места, 

създаване на блага, икономи-

ческо раздвижване и изпълне-

ние на изискванията на Зеле-

ния пакт. Така че пак ще кажа, 

категорично – Да, ролята на 

сектор „Строителство“ е от 

първостепенно значение.

Споменахте за значение-

то на енергийната ефек-

тивност. Вие разработвате 

доклад за развиване на потен-

циала за енергийна ефектив-

ност на сградния фонд в ЕС. 

Какви са Вашите предложе-

ния?

Да, така е. Комисията по 

индустрия, енергетика и из-

следвания на Европейския пар-

ламент реши да се разработи 

такъв доклад. Аз работя по 

него заедно с колеги, предста-

вители на всички политически 

фракции. Водещ докладчик е 

колегата Кийран Каф, който 

е от групата на „Зелените“ в 

ЕП. Докладът е много интере-

сен, тъй като той ще излезе 

като позиция на Европейския 

парламент, преди ЕК оконча-

телно да представи завършен 

вариант на инициативата си 

Вълна за саниране. Позицията 

на Парламента се характери-

зира с няколко основни поло-

жения. На първо място 94% от 

всички сгради, съществуващи 

до този момент в Европа, ще 

продължават да функциони-

рат и през 2050 г. Тоест, ако 

Европа търси неутрално раз-

витие по отношение на клима-

та, трябва да обърне внимание 

на сградния си фонд, тъй като 

той консумира огромно коли-

чество енергия, а освен това 

произвежда и вредни емисии. 

Следователно, намаляването 

на енергийното потребление 

на сградния фонд в Европа ще 

намали вредните емисии и ще 

подобри качеството на живот 

на тези здания. Това е първото 

послание на доклада.

Второто е, че за да се по-

стигне това, е необходимо да 

се мобилизира много сериозен 

финансов ресурс.

Третото е, че трябва да 

има добре развит модерен ди-

гитализиран и работещ със 

съвременни материали стро-

ителен сектор. 

Не на последно място тряб-

ва да имаме подкрепата на 

обществото и заради това е 

необходима масова информа-

ционна кампания, че инвести-

циите в санирането на сгради 

не се правят, за да се повиши 

цената на едно или друго жи-

лище, а имат за цел да се по-

добри качеството на живот на 

всички и да се гарантира ефек-

тивно управление на енергий-

ния ресурс. 

Моите допълнения са, че на 

първо място настоявам в този 

процес да участват всички 

видове власти - европейски и 

национални, чрез техни дълго-

срочни стратегии за ренови-

ране, както и регионалните и 

местните, защото те са соб-

ственици на една голяма част 

от сградния фонд, освен това 

работят на място и са в най-

близък контакт с гражданите 

на ЕС и могат да постигнат 

по-добър ефект, що се отнася 

до приемането на инициатива-

та и нейната реализация.

На второ място аз насто-

явам да се изградят гъвкави 

механизми за синергия и допъл-

ване между всички финансови 

ресурси, което включва из-

ползването на структурните 

фондове, печалбата от търго-

вията с вредни емисии, Фонда 

за справедлив преход, а също 

така частни ресурси от Евро-

пейската инвестиционна бан-

ка и други частни банки, тъй 

като задачата е много амби-

циозна. Ако сега сме направили 

реновиране на 1,5% от сград-

ния фонд, представяте ли си 

до 2050 г. каква огромна рабо-

та предстои и за колко голямо 

финансиране говорим. Трябва 

да се разработят финансо-

ви модели, които да позволят 

поетапно, но непрекъснато и 

настъпателно да се работи в 

тази сфера.

Освен това считам, че 

трябва да се обърне внимание 

на строителния сектор като 

квалификация на работници-

те, като дигитализация на 

процесите на управление на 

строителството и техноло-

гиите и като възможност да 

се ангажират нови служители. 

Тук виждам и връзката между 

Вълната за реновиране и ин-

вестициите в региони с минна 

индустрия, където се очаква 

да се освободи работна ръка. 

Тя може да бъде преквалифи-

цирана и насочена към сектор 

„Строителство“. Това ще поз-

воли, от една страна, да се 

намали натискът от безрабо-

тицата в тези региони, а от 

друга страна, да се гарантира 

работна ръка за бранша. 

Има много допълнения, но 

аз се надявам, че когато докла-

дът излезе в неговия завършен 

вид, приет от пленарната зала, 

ще можем да го представим и 

на българската аудитория.

Вие сте и сред политици-

те, подкрепили инициатива-

та за Европейски алианс за 

мобилизиране на „зелено въз-

становяване“ на председате-

ля на Комисията по околна 

среда, обществено здраве и 

безопасност на храните на 

ЕП Паскал Канфин. Какви са 

мотивите, какво Ви провоки-

ра за тази подкрепа?

Аз напълно подкрепям ини-

циативата на колегата Пас-

кал Канфин и не става дума 

само за мен. Ние сме 180 чове-

ка като инициатори. Знам, че 

поредица от частни компании 

също се включиха в подкрепа-

та й. Наричаме я „зелено въз-

становяване“ и сме убедени в 

необходимостта от нея, тъй 

като тя не призовава за ня-

каква революция. Напротив – 

насочена е към обединение на 

всички политически сили как-

то в Европейския парламент, 

така и в страните членки за 

възстановяване на европейска-

та икономика, но не с цел да 

се върне в периода преди кри-

зата с всички недостатъци 

и проблеми, а да възстановим 

европейската икономика в кон-

текста на Зеления пакт, като 

използваме всички налични зе-

лени и сини технологии. Също 

така е добре да се използва 

и всичко, което е натрупано 

като знания за неутрална по 

отношение на климата иконо-

мика и възможностите за съз-

даване на нови работни места.

Призивът не е „да пазим 

птичките и пчеличките“, а е 

да съградим икономика, която 

КСБ представи дейността и приоритетите си, както и добрия опит на българските строители в Брюксел 

на конференцията „Опростяване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за повишаване на 

ефективността на инфраструктурните проекти“, юни 2016 г.
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може да бъде устойчива, пече-

ливша и гарантираща проспе-

ритет на европейските граж-

дани, основана на зелените 

принципи.

Кризата от пандемията 

ще наложи ли промени в ев-

ропейския бюджет и в каква 

насока?

Определено ще са нужни 

промени. Надявам се, че ще 

преодолеем естественото 

желание от миналата годи-

на, когато всички посегнаха 

към структурните фондове 

и към тези за изследвания и 

иновации, за да бъдат подкре-

пени други инициативи. Сега 

вече знаем, че те не трябва 

да бъдат пипани, напротив - 

трябва да бъдат категорично 

подкрепени, за да могат да се 

финансират всички изследва-

ния, свързани както с панде-

мията, така и с преодоляване-

то й чрез лекарства, ваксини, 

гарантиране за това да не се 

повтаря в такъв мащаб по-

добна криза. Насочването към 

научни изследвания ще бъде ка-

тегорично и ясно обосновано в 

новия многогодишен бюджет. 

На второ място в него ще 

намери много сериозна роля 

Фондът за справедлив преход, 

става дума за регионите с 

минна индустрия, което зася-

га България. Аз съм убедена, че 

Фондът ще бъде много сериоз-

на част от Многогодишната 

финансова рамка. Очаквам про-

мени в насоките на структур-

ните фондове, като те бъдат 

по-зелено ориентирани, а също 

така повече ще се набляга вър-

ху дигитализацията. Това е 

един от приоритетите на ЕК 

и ние от „Обнови Европа“ ка-

тегорично го подкрепяме. Тук 

говорим за дигитализация не 

само като IT фирми, а на всич-

ки сектори. И понеже говоря за 

в. „Строител“ - подчертавам 

дигитализацията на сектор 

„Строителство“. Това е клю-

чов момент, който трябва да 

бъде на дневен ред за всички, 

които работят в бранша. Под-

крепата за дигитализацията 

без съмнение ще бъде част от 

новата насока на МФР.

Казахте, че започват де-

батите за МФР, очаквате ли 

промени в изготвения про-

ект, кога според Вас ще бъде 

готова и какво пренасочване 

на средства смятате, че ще 

има?

Ние очаквахме първо пред-

ставяне на идеен проект на 

6 май от страна на ЕК, но 

председателят й Урсула фон 

дер Лайен го отложи. Парла-

ментът се ангажира със своя 

позиция преди още да сме по-

лучили предложението. В пред-

стоящите дни ние ще обсъж-

даме нашата позиция за това 

каква трябва да бъде рамката. 

Тя трябва да е свързана със Зе-

ления пакт, с дигитализация-

та, с преходния период, както 

и с преодоляване на последици-

те от пандемията. Нужно е да 

гарантира и бъдещия план за 

възстановяване на европейска-

та икономика. Това е позици-

ята на парламента. Очакваме 

предложението на ЕК с конкре-

тика след 24 май. Предполагам, 

че тогава Комисията ще пред-

стави както проекта си за 

МФР, така и предложението за 

новия план за възстановяване, 

или т.нар. план „Маршал“.

Има ли на европейско ниво 

забавяне в изпълнението на 

програмите и очаквате ли 

забавяне в планирането на 

следващия програмен период?

Ще започна от втората 

част на въпроса. Да, очаквам 

забавяне на планирането, тъй 

като ние нямаме още финансо-

ва рамка. Щом нямаме такава, 

няма и категорично договорени 

параметри на бъдещите про-

грами и на фондовете, които 

ще подкрепят тези програми. 

За подготовката им предстои 

поне още една година работа 

след приемането на Много-

годишната финансова рамка. 

Така че първата година от пе-

риода - 2021 г., няма да бъде 

ефективна. Да се надяваме, че 

само тя ще бъде такава. Заба-

вяне с планирането във всички 

случаи ще има, още повече че 

страните членки ще бъдат из-

правени пред нелеката задача 

да планират познатите вече 

структурни фондове и опера-

тивни програми, но да ги коор-

динират и съгласуват с Фонда 

за справедлив преход, който 

ще функционира в част от 

страните членки, за България 

това важи с пълна сила. Ще 

трябва да координират опе-

ративните програми с Фонда 

за възстановяване - как те 

ще помогнат за възстановя-

ването на икономиката, и ще 

трябва да координират всичко 

това със зелените цели и при-

оритета за дигитализация. 

Програмирането на идващия 

програмен период няма да бъде 

лесно упражнение. В никакъв 

случай няма да може да стане 

чрез системата „копи-пейст“, 

каквото сме си правили преди 

7 години, да си направим съ-

щото. Изискват се доста по-

координирани действия между 

различните институции на 

национално ниво, координация 

между стратегическите цели, 

които си поставя държавата, 

и приоритизиране на някои на-

правления, които безспорно ще 

дадат отражение на възста-

новяването на икономиката в 

Европа. Вълната за реновира-

не на сградите е такъв при-

мер. Ако тя не бъде заложена 

в структурните фондове на 

оперативните програми, ако 

не бъде включена в плана за 

възстановяване на българска-

та икономиката и ако не бъде 

синхронизирана със струк-

турните фондове и Фонда за 

справедлив преход, ние няма 

да можем да се справим. Няма 

да можем да постигнем този 

ефект, който санирането на 

сградите би дало за възста-

новяване на икономиката. Това 

е само един пример. Същото 

се касае за малките и средни 

предприятия, за дигитализа-

цията. Страните членки ще 

трябва да синхронизират мно-

го от решенията си и да дого-

ворят това с ЕК. 

А за това, дали се забавя 

изпълнението на сегашните 

оперативни програми, един-

ствено мога да кажа, че по 

предложение на ЕК и с абсо-

лютната подкрепа на ЕП беше 

позволено на страните членки 

да използват всички неусвоени 

средства от 2019 г., които би 

трябвало да бъдат възстано-

вени или неизползвани, и през 

2020 г. да се дадат за мерки 

за преодоляване на кризата от 

пандемията. Благодарение на 

тези средства и в България се 

осъществяват част от мерки-

те за запазване на работните 

места, за изплащане на ком-

пенсации на работниците, за 

подкрепа на икономиката, за да 

може да продължи да функцио-

нира. Формалното изпълнение 

на програмите е едната част 

на задачата, втората е как 

максимално ефективно да из-

ползваме тези средства, кои-

то не сме реализирали досега, 

и да ги пренасочим за преодо-

ляване на кризата. Така че са-

мото изпълнение на програми-

те ще бъде по-различно. 

България се справя много 

добре със социалната си про-

грама, с Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспосо-

бност 2014 - 2020“, с Опера-

тивна програма „Регионално 

развитие 2014 - 2020“. Има за-

бавяне по Оперативна програ-

ма „Околна среда 2014 - 2020“ и 

в някои от мерките по „Програ-

мата за развитие на селските 

райони 2014 – 2020”. Пак каз-

вам, въпрос на стратегическо 

мислене на българското прави-

телство е как и по какъв начин, 

ако се вижда, че някакви ресур-

си от оперативните програми 

не могат да бъдат използвани, 

как те да бъдат пренасочени 

за преодоляване на последици-

те от кризата. Имаме такава 

възможност, разрешена е от 

Европейската комисия, оста-

ва решението на българската 

страна.

Останаха ли на заден план 

въпросите с дигитализация-

та, или напротив – кризата 

показа, че можем да работим 

и от разстояние?

В никакъв случай не са ос-

танали на заден план, вклю-

чително и когато работих 

по доклада за повишаване на 

енергийната ефективност на 

сградния фонд - дигитализа-

цията е на първо място, тъй 

като тя позволява решения, 

които без новите техноло-

гии са невъзможни. А това, че 

всички ние можем в момента 

да работим ефективно чрез 

дигиталните технологии, 

това е факт. Вече не мисля, 

че има някой, който се съмня-

ва, че дигитализацията е от 

първостепенно значение за 

всеки сектор на икономиката 

на ЕС. Управлението на данни-

те и изкуственият интелект 

са страни на един общ процес. 

Ние не можем да го отминем. 

Въпросът е да го направим още 

по-успешен и още по-ефекти-

вен. В такъв план дигитализа-

цията на строителния сектор 

е задача номер едно.

Заради коронавируса на-

шето планирано събитие за 

април в Брюксел се отложи. 

Провеждането му обаче пред-

стои. Ще има ли промени в 

темите и участниците?

Както казах, дигитализа-

цията няма да отпадне от 

дневния ред. Не бихме могли да 

пропуснем и това как се отра-

зи кризата върху строителния 

бранш. Вече има натрупани 

обобщения, позиция както на 

Европейската федерация на 

строителната индустрия, 

така и на други организации. 

Всички те наблюдават как 

се отразява кризата върху 

сектора. Браншът претърпя 

своите несгоди заради кри-

зата и трябва да се мисли за 

преустройство и ориентира-

не към близките ефективни и 

бързи задачи. Задължително 

ще говорим и за новата Въл-

на за реновиране и саниране 

на сградите, защото предпо-

лагам, че точно във времето, 

когато планираме да направим 

нашето събитие, инициатива-

та ще бъде публикувана като 

официален документ от ЕК. 

Така че не можахме да се фоку-

сираме само върху дигитализа-

цията на строителния сектор, 

но мисля, че ще я коментираме 

заедно с другите актуални за 

бранша теми, както и новите 

възможности пред строител-

ния сектор.

Какъв е Вашият съвет 

към бранша? Накъде да насо-

чи вниманието си след криза-

та?

Първо, искам да кажа за 

всяка строителна компания - 

доколкото се може повече да 

съхрани работниците си, за-

щото след кризата първата 

задачата, която ще има Евро-

пейският съюз, за да възста-

нови икономиката си, ще бъде 

инвестиции в инфраструкту-

ра и ще има много работа за 

строителите без съмнение.

Второ, за бранша като цяло 

бих казала, че квалификацията 

на строителните работници 

е от много голямо значение, 

както и преквалификацията 

на служители и включването 

и гарантирането на работа 

на тези, които се върнаха от 

Европа в България заради кри-

зата. Така че по отношение на 

работната сила ще има пре-

дизвикателства и там трябва 

да се обърне сериозно внима-

ние. 

И, разбира, се дигитали-

зирането на процесите и из-

ползването на всякакви умни 

решения, които биха позволили 

ефективност на работата, 

повишаване на качеството и 

съкращаване на сроковете.

Искра Михайлова, евродепутат и зам.-председател на групата „Обнови Европа” в ЕП:

 от стр. 7
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Iskra Mihaylova, MEP and Vice-President of the Renew Europe group in the EP: The energy renovation 
of buildings will form 
the basis for the 
European recovery plan

Members of the EP launch 
a Green recovery initiative 
for economy

„Energy renovation of buildings will be the key-stone 

in the European economic recovery plan“. This was the 

answer of the Vice-President of the European Commis-

sion (EC) Frans Timmermans to the question of the MEP 

Iskra Mihaylova, asked during the video conference with 

the Liberals' alliance in the European Parliament – the 

„Renew Europe Group“.

„My question was about what is going to be the role 

of the foreseen within the Green pact - Homes Renova-

tion Initiative in Europe, and whether it will remain on the 

agenda. Another question I have put, was if the member 

states would be advised to bring their plans for recov-

ery into conformity with it by taking part in the energy 

renovation“, commented Iskra Mihaylova for „Stroitel“ 

Newspaper.

„The homes renovation wave will be a key-stone in 

the structure of the European recovery plan“, stated 

Frans Timmermans. He had underlined this would cre-

ate jobs within the regions in transition, will support em-

ployment in construction sector, particularly in the small 

and medium size enterprises, and also – the investment 

potential, benefits for the proprietors, reduction in energy 

consumption as well as reduction of the emission of air 

pollutants, will contribute to meet quickly and efficiently 

the long-term goals for energy efficiency, etc., but first 

of all it would lead to a recovery of the investment and 

economic activity.

180 European politicians, business leaders, non-

government organisations and think-tanks represent-

atives, among which is Iskra Mihaylova, MEP, Vice-

President of the Renew Europe Group in the EP, have 

supported the appeal for mobilisation launched by the 

Green Recovery alliance. The initiative of the MEP 

Pascal Canfin, chairing European Parliament’s com-

mittee on environment and public health, united MEPs 

from various political formation, as well as ministers 

from Italy, France, Sweden, Luxemburg, Portugal, Aus-

tria, Denmark, Finland, Germany as well as executives 

of a number of companies and representatives of the 

European business and the society. 

„For several years already we have been insisting 

on reconsidering our approach to the environment. 

The broad support in respect to the Green Recovery 

Initiative, both by the policy-makers and the business-

circles, is clearly demonstrating that this had already 

transformed into reasiled necessity“, shared the MEP 

Iskra Mihaylova after the meeting. She emphasised 

that together with her colleagues from the delegation 

of DPS/MRF in the Renew Europe Group, they insist for 

a fair transition to green policies and eco-agriculture. 

According to her opinion, the current crisis provides an 

opportunity for directing the investments and achieving 

the goals of the European Green Deal – not only for the 

sake of the environment, but also towards establish-

ing a higher level of sustainability and providing better 

conditions for living.

Another accent the statement puts is that besides 

the difficult situation, related to the immediate out-

comes of the COVID-19 pandemic, Europe faces also 

an economic crisis, much more severe than the 2008 

one. Experts' opinion is that a strong and coordinated 

economic response is needed thereof. 

Following the period of 

quarantine, a gradual pro-

cess of returning to normal 

life has begun and the ques-

tions about the recovery of 

the European economy and 

about the future develop-

ment of Europe in general, 

have come now to the fore. 

There is a talk about a new 

Marshall Plan for Europe. 

What is the vision of the 

Renew Europe group?

The Renew Europe group 

has already held several dis-

cussions on this topic. We 

have issued a special po-

litical document – a stand 

about the recovery of Eu-

rope after the crisis, which is 

split into two parts. The first 

part covers the short-term 

actions, which are aimed at 

provision of medical products 

needed for the hospitals, for 

the homes for elderly people, 

for the general practitioners. 

They are necessary also for 

all those, who work at the 

forefront of the fight against 

the infection. We count in 

here also the scientific re-

search, as well as the eco-

nomic measures intended 

to surmount this crisis. The 

economic measures we have 

also split into two groups – 

fast ones, with a momentary 

result, which will create jobs 

and will compensate the in-

creased unemployment in 

Europe, especially in some 

of the countries. And to-

gether with these measures 

we suggest application of 

more long-term ones, related 

to the strengthening of the 

small and medium-size en-

terprises, introduction of new 

technologies, support of the 

SMEs' innovative activities, 

development of a new indus-

trial strategy which is to take 

into account the necessity 

the European industry and 

economy to recover. and 

of a new strategy for smart 

growth, as well as of a new 

circular economy. 

The plan for recovery 

of European economy, also 

called new Marshall plan, 

includes all these measures. 

We, from Renew Europe, see 

in it a number of key topics. 

In the first place, this plan 

will be in the context of the 

sustainable green develop-

ment of Europe. That is to 

say that we do not consider 

the Green Deal as repealed, 

on the contrary – it could be 

an extremely successful tool 

in the European recovery 

process. In our opinion, the 

attempts to restore Europe 

to the same status in eco-

nomic aspect as prior to the 

crisis, would mean waste of 

time. The better approach 

is, together with the recov-

ery to implement the neces-

sary reforms in the European 

economy. And they relate to 

the Green Pact. 

In the second place, we 

support investments in some 

particular sectors, where the 

changes would have impact, 

such as the digitalisation 

of the European economy. 

It should cover all sectors, 

but in some of them it could 

achieve faster effect. I have 

to mention here „Construc-

tion“ sector, because the re-

covery process goes through 

plan for investments, and 

they are realized with invest-

ment projects, implemented 

by the construction sec-

tor. Construction, which is 

bound with digitalisation of 

the branch, construction that 

is bound with environmental 

standards and improvement 

of ecological quality of all 

materials and technologies 

used, and of course – con-

struction relevant to one of 

the Green Deal initiatives 

– the energy renovation of 

buildings, or the so-called – 

„homes renovation wave“. It 

would provide the opportu-

nity, in case we expand the 

scope of renovated buildings 

across the Europe only 3 % 

up, 1 million new jobs to be 

created on the Old Continent. 

According to the data avail-

able, currently about 1,5 % 

of homes are renovated. In 

each recovery plan creation 

of jobs is of a key impor-

tance. The „homes renova-

tion wave“ is one of the prior-

ity elements in the recovery 

plan and we from Renew 

Europe categorically support 

this type of sectoral invest-

ments.

You have mentioned the 

importance of the energy 

efficiency. You have been 

preparing a report on the 

development of the build-

ings' energy efficiency po-

tential in the EU. What are 

your proposals?

Yes, this is correct. The 

European Parliament's Com-

mittee on Industry, Research 

and Energy decided that 

such a report must be pre-

pared. I am working on it to-

gether with my colleagues, 

representatives of all po-

litical factions. The Rappor-

teur is my colleague Ciarán 

Cuffe, who is a member of 

the Group of the Greens in 

the EP. The report is very in-

teresting, because it will be 

published as position of the 

European Parliament, prior 

to the submission by the EC 

of the finalised version of the 

„Homes renovation wave“ ini-

tiative. Parliament's position 

is characterised by several 

main points. Firstly, 94% of 

the all existing buildings in 

Europe, will continue to func-

tion in 2050 yet. That means, 

if Europe goes for climate-

neutral development, then 

it must turn its attention to 

the building stock, because 

it consumes huge quantity 

of energy, and moreover – it 

causes emissions polluting 

the air. Therefore, reduc-

tion of energy consumed by 

the building stock in Europe 

would reduce the air pollutant 

emissions and would improve 

the quality of living in these 

buildings. This is the first 

message in the report.

The second one is that 

to achieve this, it is neces-

sary to mobilize considerable 

financial resources 

The third one is that a 

well-developed, modern, dig-

italised construction sector, 

that works with contemporary 

materials, will be needed. 

And last but not least, we 

will need to ensure the sup-

port of the society and that is 

why a mass information cam-

paign is to be launched to ex-

plain that investments in en-

ergy renovation of buildings 

are made not for increasing 

the price of one or another 

dwelling, but for improving 

the quality of living of eve-

ryone and to guarantee the 

effective management of the 

energy resource. 

On my behalf I would 

add that in the first place I 

insist that all types of authori-

ties must be involved in this 

process – European and na-

tional authorities - with their 

long term strategies for reno-

vation, as well as the regional 

and local authorities, as they 

are the owners of considera-

ble part of the building stock, 

and moreover - they work 

at situ and in  close contact 

with the EC citizens, and can 

achieve a better effect in re-

spect to adoption of the ini-

tiative and its realization.

In the second place I 

insist to elaborate flexible 

mechanisms for synergies 

and for complementarity be-

tween all financial resources 

, which to involve utilization 

of structural funds, the prof-

its from emissions trading, 

the Fair Transition Fund, as 

well as private resources 

from the European Invest-

ment bank and other private 

banks, because this task is 

very ambitious. If we have 

already renovated 1.5 % of 

the building stock, can you 

imagine what a huge amount 

of work is ahead up to 2050 

and what amount of funding 

we are talking about. Finan-

cial models, allowing gradual, 

but permanent and advanc-

ing work in this area, must be 

developed.

In addition, I think that 

attention should be paid to 

the construction sector in 

respect to qualification of 

workers, the digitalisation of 

management process in con-

struction and the technolo-

gies, and the opportunities 

to employ new staff. Here I 

see the connection between 

the „Homes renovation wave“ 

and the investments in the 

regions with mining industry, 

where reduction of jobs is 

expected. Workforce could 

be retrained and directed 

to the construction sector. 

This would provide, on the 

one hand, for reduction of 

pressure of unemployment 

in these regions, and on the 

other hand, for guarantee-

ing labour for construction 

industry. 

There are many supple-

ments, but my hope is that 

when the report will be is-

sued in final version, adopt-

ed by the plenary, it will be 

possible to present it to the 

Bulgarian audience.

What would be your ad-

vice to the sector? Where 

to focus attention after the 

crisis?

Firstly, I want to address 

each construction company 

– as long as possible to keep 

its workers, because after 

the crisis, the first task of the 

European Union in order to 

recover its economy will be 

to invest in infrastructure and 

without doubt, there will be a 

lot of work for builders.

Secondly, I would ad-

dress to the sector, as a 

whole – the qualification of 

workers in construction is of 

a great importance, as well 

as the retraining of staff and 

involvement and guarantee-

ing jobs for those, who be-

cause of the crisis returned 

from Europe in Bulgaria. 

So, in respect to the labour 

– there are going to be chal-

lenges and serious attention 

must be paid there. 

And, of course, digitalisa-

tion of processes and intro-

duction of smart solutions, 

that would ensure the effi-

ciency of work, the improve-

ment of quality and shorten-

ing the terms.
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Емил Христов
Ренета Николова

В първата седмица на май 

председателят на Областно-

то представителство (ОП) на 

КСБ в София и вицепрезидент 

на Европейската федерация 

на строителната индустрия 

(FIEC) беше гост на рубриката 

„Код Строител“. Съвместно-

то предаване на Камарата на 

строителите в България, вест-

ник „Строител“ и Радио София 

– БНР, стартира през октомври 

2019 г. и продължава успешно 

да представя развитието на 

строителния бранш. 

В ефира на БНР инж. Кача-

маков разказа за провелата се 

среща между ръководството 

на КСБ и министър-председа-

теля Бойко Борисов,

на която са били коменти-

рани някои належащи промени 

в законодателството, които 

пречат за нормалното проти-

чане на строително-инвести-

ционния процес, в това число 

промени в Закона за защита 

от шума.

„По отношение на Закона 

за шума ние от ОП София на 

Камарата на строителите 

имаме определени забележки, 

които нееднократно сме зая-

вявали. Считаме, че записано-

то в чл. 16а, алинея 5, а имен-

но ограничението за работа 

в интервала от 14.00 – 16.00 

часа всеки ден, не е добре об-

мислено и води до проблеми за 

бранша“, сподели инж. Любомир 

Качамаков. Той допълни, че за 

такъв тип нарушение се нала-

гат огромни глоби, конфискува 

се техника и се спират стро-

ителните обекти. По думите 

му спазването на закона на-

лага принудителен престой за 

работници от 14.00 до 16.00 ч. 

„Предполагам, че за всички е 

ясно какво означава да кажеш 

на свой служител, че трябва да 

си почине за два часа и после 

да се върне да работи до 17:00 

часа, когато е краят на работ-

ния ден. Сами преценете каква 

е ефективността на труда на 

тези хора“, заяви председате-

лят на ОП на КСБ – София. 

Според инж. Качамаков това 

няма как да не се отрази фи-

нансово на строителния про-

цес, тъй като работодатели-

те спазват данъчните закони и 

осигуряват служителите си на 

пълен работен ден. „Затова ние 

от Камарата на строителите 

настояваме на първо място 

да бъде дадена дефиниция на 

понятието шум“, 

каза той и посочи, че в се-

гашния текст на нормативния 

акт всеки вид СМР се опреде-

ля за шум. „Дори боядисването 

с четка. Затова според нас 

трябва да се формулира много 

ясно над какви децибели звукът 

се счита за шум“, категори-

чен бе той, като даде пример 

със заведенията, за които има 

регламент за замерване и кон-

трол на нивата на шум.

„Записаното в чл. 16а, али-

нея 5 трябва да бъде отмене-

но и да се даде възможност на 

строителите да работят в 

делничните дни без ограниче-

ние от 14.00 до 16.00 ч.“, заяви 

инж. Любомир Качамаков. Той 

подчерта, че никой не иска да 

тормози хората със силен шум 

в тези часове, но е необходима 

яснота и регламент.

Запитан дали има информа-

ция как е уредена материята в 

други европейски държави, той 

заяви, че в различните стра-

ни няма законодателство или 

разпоредби на национално ниво 

в смисъла на закон, които да 

уреждат материята за шума 

по време на строителство. 

„Тя е регулирана предимно на 

местно ниво. Някои държави 

имат общоприети препоръки 

за местните власти, които 

посочват допустимите грани-

ци на шума, като са съобразе-

ни с вида на района, където се 

строи“, разказа инж. Качамаков. 

Той поясни, че в някои страни 

строителни дейности са раз-

решени през работните дни от 

7.00 - 8.00 до 19 - 20 ч., като има 

забрани за СМР през нощта, в 

почивните дни и на официални 

празници. „В нито една държа-

ва обаче нямаме информация за 

ограничение за работа от 14 

до 16 ч. през седмицата“, под-

черта председателят на ОП на 

КСБ - София. Инж. Любомир Ка-

чамаков даде няколко примера. 

За Франция шумни строител-

ни дейности не са разрешени 

в работни дни между 22.00 и 

7.00 ч., както и в събота от 

22.00 до 8.00 ч. В Нидерландия 

от 2010 г. правителството е 

приело препоръки относно шума 

от строителството. „Това не е 

закон, а наредба към местните 

власти. Позволени са сравни-

телно високи нива на шум, но с 

ограничено времетраене, като 

параметрите са определени в 

таблици за законовите граници 

за строителния шум“, сподели 

инж. Качамаков. Той спомена и 

Германия, където съгласно спе-

циален документ AVV-Baularm 

са необходими мерки за нама-

ляване на шума, ако е над 5 db. 

„Интересното в Германия е, че 

мерките за намаляване на шума 

не са задължителни, ако окол-

ният шум е толкова висок, че 

шумът от строителството 

не увеличава общото шумово 

въздействие“, каза вицепрези-

дентът на FIEC и добави, че в 

Норвегия също има специален 

норматив за шума в строител-

ството. Неговата цел е той 

да предостави насоки за мест-

ните власти по отношение на 

регламентите и условията в 

рамките на разрешителните 

по Закона за устройство и за-

строяване. По думите му този 

документ предоставя и шаблон 

за нормите за шум, които мо-

гат да бъдат приложени в до-

говори, тръжни документи и 

при мониторинг за опазване на 

околната среда.

Той информира, че в Бълга-

рия вече има спечелено дело 

във Върховния администрати-

вен съд срещу ограниченията, 

които се въвеждат с наредба 

на СО. „Със свое решени ВАС 

отмени Наредбата за общест-

вения ред на територията на 

Столичната община в частта 

работа между 14 и 16 ч. Това по-

казва, че нашите аргументи са 

в правилна посока“, категори-

чен бе инж. Любомир Качамаков. 

Председателят на ОП на 

КСБ – София, коментира и 

как пандемията се отразява 

на фирмите членове на най-

голямото Областно предста-

вителство на Камарата.

„Ясно е, че се задава иконо-

мическа криза. Това ще засег-

не всички и няма да подмине 

и строителите. За щастие с 

мерките, които се предприеха 

от правителството, ние все 

пак не бяхме спрени да рабо-

тим. Изключително важно е да 

се осигурят инвестиции в сек-

тора, защото това е доказан 

исторически правилен подход 

в момент на криза“, подчерта 

инж. Качамаков.

Той припомни, че в София са 

съсредоточени най-много фир-

ми от всякакъв калибър, като 

всички те в момента изпит-

ват трудност в един или друг 

аспект. „Има над 3250 обекта, 

които са готови за обявяване в 

обществени поръчки. Те тряб-

ва максимално бързо да бъдат 

обезпечени със средства и да 

бъдат пуснати. Това ще позво-

ли държавният сектор да бъде 

един стълб на стабилност за 

строителството през следва-

щите тежки месеци. В частния 

сектор нещата са по-неясни и 

има колебание. За нас е важно 

да имаме работа“, заяви още 

той, като добави, че така бран-

шът може да помогне на държа-

вата. „Защото ако ние нямаме 

обекти и освободим нашите 

работници, те отиват на гър-

ба на социалната система. А в 

случай че инвестициите в сек-

тора се засилят, ние ще имаме 

възможност да наемем и хора, 

останали без препитание от 

други засегнати от кризата 

отрасли“, каза председателят 

на ОП на КСБ – София.

В интервюто си за рубри-

ката „Код Строител“ инж. Лю-

бомир Качамаков даде и реди-

ца примери за състоянието и 

мерките, които предприемат 

европейските държави и стро-

ителните им федерации. „Вся-

ка държава има специфика и 

мерките са различни, но се на-

блюдава едно обединение око-

ло мнението, че трябва да има 

засилване на инвестициите в 

сектора“, посочи той. 

В края участието си инж. 

Любомир Качамаков говори за 

предстоящото Общо събрание 

на FIEC, което ще бъде и избор-

но и на което той е номиниран 

за втори мандат. 

„В момента моят ресор е 

малки и средни предприятия. 

Като представител на групата 

държави от ЦИЕ мога да кажа, 

че това е една много същест-

вена за нас област“, коментира 

той. Инж. Качамаков заяви, че 

ако бъде избран за втори ман-

дат, ще се радва да запази ре-

сора си.

„Относно приоритетите, 

освен работата ми в защита 

на малките и средните, аз от 

няколко години имам кауза за 

въвеждане на дигитализацията 

в строителния процес в Бълга-

рия. Много се радвам, че имам 

и подкрепата на моите колеги 

от КСБ по този въпрос. Всички 

вече разбраха, че това за нас е 

неизбежно и е въпрос на време“, 

каза още той.

Инж. Любомир Качамаков до-

пълни, че от миналата година 

вече има и въведено ISO 19650, 

което урежда начина на обмен 

на цифрова информация чрез 

BIM инструментите. „В скоро 

време то ще бъде припознато 

и от нашите възложители и е 

много важно да бъдем готови 

за този момент“, информи-

ра вицепрезидентът на FIEC. 

„Дигитализацията е един от 

начините да оптимизираме 

нашите разходи като строи-

тели и да можем по-лесно да 

преминем през задаващата се 

икономическа криза. Това важи 

изключително за малките и 

средни предприятия, които ня-

мат солиден финансов ресурс 

и всяка стотинка е от значе-

ние. Сега е моментът за това 

и ние трябва сериозно да се 

замислим и да работим в тази 

посока“, завърши инж. Любомир 

Качамаков.  

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

Дигитализацията е един от начините да оптимизираме разходите си 
и да преминем през задаващата се икономическа криза

”
К ДС

т

рои т

ел

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

Снимка Мирослав Еленков
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Росица Георгиева

Г-н Георгиев, разка-

жете ни повече за себе 

си, как избрахте строи-

телната професия? Коя 

е фирмата, която ръко-

водите, и в каква сфера 

на строителството е 

специализирана?

Роден съм в  Ловеч 

през 1976 г. Учил съм в 

математическата гим-

назия в града, а после в 

Стопанска академия „Ди-

митър А. Ценов“ в Сви-

щов. Към строителната 

професия ме насочи моят 

баща, който работеше 

като строителен тех-

ник. 

През 1996 г. той ос-

нова собствена компания 

„Геоцвет“ ЕООД. Фирма-

та започна с изгражда-

нето на малки обекти в 

областта на високото 

строителство. На по-къ-

сен етап инвестирахме 

в закупуването на строи-

телни машини, като про-

менихме и видовете СМР, 

които изпълняваме.

Посочете някои от 

по-интересните обек-

ти, по които сте рабо-

тили.

Сред най-любопитни-

те проекти, които сме 

изпълнявали, е строител-

ството на Конно-спорт-

ната база в Божурище. 

Той беше интересен от 

гледна точка на изграж-

дането на манежите. 

Успяхме да почерпим от 

опита на германски спе-

циалисти, които ни кон-

султираха по време на 

реализацията. 

Участвали сме и в ре-

монта на водопроводна-

та и канализационна мре-

жа на Севлиево, както и 

в рехабилитация и зимно 

и лятно поддържане на 

пътища.

Ръководите ОП на 

КСБ - Ловеч. Какви са 

проблемите и предизви-

кателствата, с които 

строителите се сблъск-

ват тук?

В област Ловеч фир-

мите са много на брой, но 

малки. Повече от полови-

ната компании са с пер-

сонал до 10 човека. Това 

е причина да не могат 

да изпълняват самосто-

ятелно големи обекти и 

да работят като подиз-

пълнители. 

По мои наблюдения в 

последно време голяма 

част от членовете на 

Областното представи-

телство поемат поръчки 

главно от частни инвес-

титори.

Основните проблеми 

в Ловеч, както и навсякъ-

де, са липсата на квали-

фицирани кадри в стро-

ителството и сивият 

сектор в бранша. В Ловеч 

например няма строите-

лен техникум от поне 15 

години. Единственото 

учебно заведение в реги-

она, в което има такава 

паралелка, е в Тетевен. И 

то е само с една строи-

телна специалност. 

Предизвикателства-

та са много – да наме-

риш работа, да задържиш 

хората си, да се справиш 

с кредити и лизинги, да 

се надяваш да ти платят 

навреме.

К а к  н а с т о я щ а т а 

ситуация се отразява 

на строителите в ре-

гиона? Какви сигнали 

постъпват от тяхна 

страна към ОП Ловеч? 

Към момента по моя 

информация всички фир-

ми работят, като спаз-

ват съответните мер-

ки за безопасност. Не 

мисля, че някой може да 

даде точни прогнози как 

ще се отрази настояща-

та ситуация на бранша. 

Надявам се кризата да 

мине по-бързо и послед-

ствията да бъдат мини-

мални.

На много места пре-

ди обявяването на из-

вънредното положение 

минаха отчетните съ-

брания. ОП Ловеч има-

ше ли възможност да 

постави целите си за 

настоящата година? 

Областното пред-

ставителство не успя да 

проведе своето събрание 

поради създалата се си-

туация в страната. Но 

ние сме набелязали цели-

те си за 2020 г. Когато 

нещата се нормализи-

рат, планирам да органи-

зираме повече срещи на 

членовете на ОП на КСБ 

– Ловеч, за да подобрим 

контактите и диалога 

между тях. 

Трябва да се проучат 

нуждите на местните 

строителни фирми от 

повишаване на квалифи-

кацията и компетент-

ностите на кадрите им. 

Имам желание в ОП Ловеч 

съвместно със „Стро-

ителна квалификация“ 

ЕАД да организираме по-

вече обучения за нашите 

членове. 

Друго важно направ-

ление е да продължим ус-

тановените добри про-

фесионални контакти с 

общинските и държавни 

институции в региона.

Какви обекти се очак-

ва да бъдат изпълнени в 

областта? Стартът на 

какво предстои?

Продължава работа-

та по проекта „Прила-

гане на мерки за енер-

гийна ефективност на 

многофамилни жилищни 

сгради” на община Ло-

веч. В областния център 

предстои реконструкция 

на водопроводна мрежа в 

кв. „Младост“. 

В Тетевен ще се пра-

ви ремонт на централния 

градски площад. В общи-

на Троян се предвижда 

реконструкция на детска 

ясла, строителство на 

нов мост над река Бели 

Осъм и рехабилитация на 

пътища. В Тетевен ще 

се прави ремонт на цен-

тралния градски площад. 

Новият участък от 

9,3 км на АМ „Хемус“ меж-

ду Ябланица и Боаза, кой-

то е в експлоатация, е на 

територията на област 

Ловеч. Усилено се изпъл-

няват и следващите ло-

тове на магистралата. 

Надявам се този голям 

проект да даде на фирми-

те от района повече ра-

бота. Дано и плащанията 

да са редовни, защото в 

преимуществената си 

част компаниите в реги-

она не разполагат с мно-

го оборотни средства.

Посочете 3-те ос-

новни приоритета пред 

КСБ. 

На първо място Ка-

марата на строители-

те трябва да продължи 

да утвърждава доброто 

име на бранша. Другата 

важна цел е да се пови-

шава авторитетът на 

организацията. И тре-

тата – КСБ да е полезен 

съветник и помощник на 

фирмите членове.

В какви направления 

от дейността на ОП 

на КСБ – Ловеч, може 

да си сътрудничите с 

в. „Строител“? 

Надявам се чудесно-

то ни партньорство да 

се развива все повече и 

вестникът да отразя-

ва новините в област 

Ловеч, колкото и да са  

малко.

Георги Георгиев, председател на ОП на КСБ – Ловеч: 

Всички фирми в региона работят, като спазват съответните мерки за безопасност
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Мария Желева, 
експерт КСБ

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

участва във видео кон-

ференция на Build Europe, 

посветена на COVID-19 и 

влиянието му върху жи-

лищното строителство 

в Европейския съюз. На 

срещата присъстваха 

членове и партньори на 

Build Europe от 15 евро-

пейски държави. КСБ бе 

представена от изп. ди-

ректор Валентин Нико-

лов. В срещата се включи 

и Александър Ваклин, член 

на ОП на КСБ – София, и на 

УС на Националната асо-

циация на строителните 

предприемачи. Целта на 

събитието бе да пред-

стави, обсъди и допълни 

резултатите от анкет-

ното проучване, проведе-

но сред членовете на Build 

Europe, относно предприе-

тите антикризисни мерки 

на национално ниво. Благо-

дарение на отговорите на 

анкетираните Build Europe 

е определила 

кои са най-ефективните 

стратегии за излизане 

от кризата в жилищното 

строителство в Европа, 

фокусирайки се върху 

цялата верига на стой-

ността в сектора. 

„Фокусът е не толкова 

върху финансовата под-

крепа, която е много ва-

жна, но недотам реалис-

тична, предвид мащаба 

на кризата, колкото върху 

ефективни предложения, 

които биха имали устой-

чив ефект върху сектора.“ 

С тези думи изп. директор 

на Build Europe Филип Лус-

фелд откри дискусията. 

„По моите наблюдения 

през последните седмици 

в повечето случаи сме бло-

кирани в ситуациите, кои-

то изискват физическото 

ни присъствие, въпреки че 

живеем в ерата на диги-

талните технологии. Ето 

защо ускоряването на ди-

гитализацията по цялата 

верига на стойността 

трябва да е една от най-

важните цели на жилищ-

ния сектор, защото тя ще 

помогне да се справим с 

проблемите. Затова тази 

мярка е на първо място 

– не струва много, но ще 

има дългосрочен ефект“, 

допълни той. 

Ана лизът на  Bu i l d 

Europe показва, че 

най-ефективните мерки в 

борбата с кризата с коро-

навирус могат да бъдат 

обобщени в следните 9 

категории:

• Ускоряване на диги-

тализацията по всички 

нива на веригата на стой-

ността, вкл. отчуждава-

не на имоти, планиране, 

разрешително за строеж, 

строителство, продажби 

и поддръжка на сгради.

• Реформиране и усъ-

вършенстване на нацио-

налните и регионални 

системи за планиране на 

жилищното строител-

ство.

• Обявяване на мора-

ториум върху новите на-

редби за строителство, 

особено върху национални-

те и регионалните такси 

за ново строителство (с 

изключение на наредбите, 

касаещи Зелената сделка 

и енергийната ефектив-

ност в сградите).

• Намаляване на раз-

ходите за строителство 

и реализация на сградите 

чрез премахване, опростя-

ване и стандартизиране 

на различните правила в 

целия строителен цикъл.

• Осигуряване на лик-

видни средства за изпъл-

нителите на строителни 

обекти или възможности 

за кредити с нулев лихвен 

процент, гарантирани от 

държавата. 

• Подкрепа и стимули-

ране на частните и дър-

жавните инвестиционни 

фондове при купуване на 

апартаменти, за да се 

осигурят по-достъпни на-

еми за частни лица.

• Представяне на да-

нъчни стимули за бизнеса 

и потребителите, като 

например по-ниска ДДС 

ставка, данъчни облекче-

ния при загуби от намале-

ни приходи от наеми и др.

• Подкрепа за въвеж-

дането на т.нар. целеви 

схеми „помощ-за-покупка“. 

• Предоставяне на 

кредити с нулев лихвен 

процент за лица, които ку-

пуват първото си жилище.

Всички участници в 

дискусията подкрепиха и 

приеха обобщените мерки, 

като дадоха и предложе-

ния за подобрения. Конрад 

Плочики, член на УС на Пол-

ската асоциация на стро-

ителните предприемачи 

(PZFD), подчерта, че

възможно най-скоро до ЕК 

трябва да бъде изпратено 

становище,

което трябва да е с 

ясни и конкретни добри 

практики за жилищния 

сектор. „Излагайки пози-

цията си пред Комисията, 

Build Europe в качеството 

си на паневропейска ор-

ганизация ще помогне на 

строителните предприе-

мачи във всички партньор-

ски държави при прегово-

рите им на национално 

ниво“, допълни той. 

Франк Ховорка,  ди-

ректор „Иновации“ към 

Френската федерация за 

недвижими имоти (FPI), 

обърна внимание, че в 

предложенията липсват 

мерки, свързани с поли-

тиките за  енергийна 

ефективност, които са 

приоритет на ЕС. „Зато-

ва всички ние трябва да 

бъдем част от Зелената 

сделка“, коментира още 

Ховорка. 

Александър Ваклин из-

рази подкрепа към позици-

ята на Норвежката асо-

циация на строителните 

предприемачи (NHBA), че 

предизвикателствата, 

свързани с комерсиални-

те банки, са едни от най-

важните аспекти в теку-

щата криза. „Ние все още 

не знаем дали наистина 

Build Europe 
e европейска асоциация, представител на повече 

от 30 000 фирми за предприемачество и жилищно 

строителство. Организацията участва активно 

в няколко европейски и международни форуми, сред 

които Европейски форум за жилищно строителство 

(EHF), Европейски строителен форум (ECF) и ини-

циативата Build Up на Европейската комисия. Build 

Europe е член на Международната асоциация за жи-

лищно строителство (IHA) и се включва в множе-

ство работни групи и конференции на европейско 

ниво, касаещи темите на жилищното строител-

ство.

Една от последните инициативи на Build Europe 

е свързана с COVID-19 и мерките за борба с криза-

та. Организацията отправи посланието, че въпреки 

негативните ефекти кризата все пак е уникална 

възможност за обединение и намиране на сигурност 

в солидарността. 

„Това е безпрецедентен и несигурен момент за 

всички нас, защото епидемията от коронавирус 

заплашва милиони предприемачи и фирми в сектор 

„Жилищно строителство“. Ние вярваме, че насто-

ящата криза в сферата на здравеопазването съз-

дава уникалната възможност да работим заедно, за 

да осигурим устойчиво бъдеще за отрасъла. Build 

Europe и нейните членове са изцяло ангажирани да 

помогнат на всеки европейски предприемач в жи-

лищното строителство, за да се намалят деста-

билизиращите ефекти на COVID-19, независимо дали 

са членове на Build Europe или не“, категорични са 

от асоциацията.

Поставяйки си тези цели, Build Europe направи 

проучване сред членовете си относно предприе-

тите мерки и добри практики на национално ниво. 

Резултатите, представени и одобрени от члено-

вете й по време на видео конференция на 5 май, ще 

осигурят много по-детайлно и цялостно разбиране 

на националните отговори на кризата COVID-19 в 

сектор „Жилищно строителство” и ще помогнат 

за формиране на становището до европейските 

институции относно необходимостта от спешна 

икономическа помощ.

ще се изправим пред фи-

нансова криза, или насто-

ящият момент е просто 

един риск за подобен сце-

нарий в близкото бъдеще. 

През 2008 г. комерсиал-

ните банки, независимо 

от огромната финансова 

подкрепа, която получиха 

от централните банки, 

не продължиха да одобря-

ват ипотечни кредити 

и не позволиха на клиен-

тите си да стъпят на 

пазара непосредствено 

след кризата. Трябваха ни 

вероятно пет години, до 

2013 г., докато се възста-

нови доверието в банко-

вия сектор. Черпейки от 

този опит, бихме искали 

да обърнем внимание на 

Европейската комисия, че 

този път е много важно 

банките да продължат да 

работят ефективно, да 

останат на пазара и да 

не спират ипотечните 

кредити, независимо как-

во ще се случи след месец 

или след като разхлабим 

мерките срещу корона-

вируса“, заяви Ваклин. Той 

допълни, че страхът е 

също толкова пагубен за 

жилищния сектор, защото 

частните фирми в строи-

телството продават на 

крайни потребители, а 

тези клиенти трябва да 

имат доверие, за да ос-

танат на пазара. 

„Това е много важно за 

нас, защото независимо 

какви финансови ресурси 

ще бъдат разпределени от 

правителствата, нашият 

бизнес ще страда много, 

ако клиентите изчезнат. 

Поради което трябва да 

убедим европейските ин-

ституции да насърчават 

доверието в сектора“, за-

върши Александър Ваклин. 

Предложението му 

беше подкрепено и от 

Италианската строи-

телна федерация (ANCE). 

„В Италия семействата 

предпочитат да живеят в 

собствен апартамент, а 

сега имаме голям проблем 

с доверието в сектора. 

Семействата се страху-

ват да купуват жилища и 

ние трябва да им помог-

нем да преодолеят този 

страх. Същевременно, 

прекарвайки затворени 

вкъщи месеци наред, вече 

имаме и други изисквания 

към функционалността на 

апартаментите си“, зая-

виха от ANCE.

На финала на видео 

конфренцията беше пред-

ставена и програмата 

на ЕС за намаляване на 

отрицателния ефект от 

кризата върху европей-

ската икономика. Инвес-

тиционната инициатива в 

отговор на коронавируса е 

обобщена във фиг. 1.
Фигура 1. Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса
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Пандемията от коро-

навирус е голямо сътре-

сение за световната и за 

европейската икономика, 

което води до много теж-

ки социално-икономически 

последици. Въпреки бързи-

те и всеобхватни мерки 

на политиката както на 

европейско, така и на на-

ционално равнище тази 

година в икономиката на 

ЕС ще се наблюдава ре-

цесия от историческа ве-

личина. Това се посочва в 

Пролетната икономическа 

прогноза - 2020 г., на Евро-

пейската комисия (ЕК).

Според  документа 

предвижданията са, че 

икономиката на еврозо-

ната ще се свие с рекорд-

ните 7¾% през 2020 г. и 

ще отбележи растеж от 

6¼% през 2021 г. Очаква-

нията за икономиката на 

ЕС са за намаление със 

7½% и повишение с 6% 

през 2021 г. В сравнение 

с есенната икономическа 

прогноза от 2019 г. очак-

ванията за растеж на ЕС 

и еврозоната са с около 

девет процентни пункта 

по-ниски.

За България пролетната 

икономическа прогноза за 

2020 г. предвижда 7,2% спад 

на реалния БВП, 18% на-

маление на инвестициите 

и 7% безработица.

В анализа се посочва, 

че предвид на факта, че 

COVID-19 е засегнал всич-

ки държави членки, сътре-

сението в икономиката на 

ЕС е симетрично. Очаква 

се обаче както спадът 

в производството през 

2020 г. (от -4¼% в Полша 

до -9¾% в Гърция), така и 

степента на възстано-

вяване през 2021 г. да се 

различават значително. 

Според експертите това 

ще зависи не само от раз-

витието на пандемията в 

съответната държава, но 

и от структурата на ней-

ната икономика и от спо-

собността й да реагира с 

водещи до стабилизиране 

политики. „Като се има 

предвид взаимозависи-

мостта на икономиките 

на ЕС, динамиката на въз-

становяването във всяка 

държава членка ще се от-

рази също така на сте-

пента на възстановяване 

на останалите държави 

членки“, са категорични 

от ЕК. 

Валдис Домбровскис, 

изпълнителен зам.-пред-

седател на Европейската 

комисия, отговарящ за 

икономиката в интерес 

на хората, коментира, че 

на този етап може само 

да се очертае мащабът и 

сериозността на сътре-

сението за отделните 

икономики. „Непосредстве-

ните последици ще бъдат 

значително по-тежки за 

световната икономика в 

сравнение с финансовата 

криза, мащабът на въз-

действието ще зависи от 

развитието на пандемия-

та, от способността ни 

да възобновим безопасно 

икономическата дейност и 

след това да се възстано-

вим“, споделя още той. По 

думите му ЕС и държавите 

членки са постигнали съ-

гласие относно извънред-

ните мерки за смекчаване 

на въздействието. „Колек-

тивното ни възстановява-

не ще зависи от прилага-

нето на трайни стабилни 

и координирани ответни 

мерки на равнището на ЕС 

и на национално равнище. 

Заедно сме по-силни“, са 

думите на Домбровскис.

Темата коментира и 

Паоло Джентилони, коми-

сар по въпросите на ико-

номиката. Според него 

Европа преживява икономи-

ческо сътресение, което 

няма еквивалент от Голя-

мата депресия насам. 

„Както мащабът на 

рецесията, така и сте-

пента на възстановяване 

ще бъдат неравномерни, 

тъй като те ще зависят 

от темпа на преустановя-

ване на ограничителните 

мерки, от значението на 

услуги като туризма за 

всяка икономика и от фи-

нансовите ресурси на вся-

ка държава. Тези различия 

представляват заплаха за 

единния пазар и за евро-

зоната, въпреки това те 

могат да бъдат смекчени 

чрез съвместни действия“, 

обобщава Джентилони.

От доклада на Комиси-

ята става ясно, че до края 

на 2021 г. не се очаква ико-

номиката на ЕС да компен-

сира изцяло загубите от 

текущата година - инвес-

тициите ще останат по-

ниски, а пазарът на труда 

няма да се възстанови на-

пълно. 

Според пролетната 

прогноза 

безработицата ще се 

увеличи, 

въпреки че мерките 

на политиката, които се 

предприемат в отговор 

на кризата на европейско 

и на национално равнище, 

би трябвало да ограничат 

покачването й. Очаквани-

ята са в еврозоната тя 

да се повиши от 7,5% за 

2019 г. на 9½% през 2020 г. 

и да намалее до 8½% в 

2021 г. В самия Съюз се 

предвижда равнището на 

безработица да се увели-

чи от 6,7% през 2019 г. до 

9% за 2020 г., след което 

да спадне до около 8% в 

2021 г. 

Данните показват, че 

особено уязвими са държа-

вите с висок дял на хората 

с краткосрочни договори и 

страните, в които голяма 

част от работната сила 

зависи от туризма. Мла-

дежите, които навлизат 

на пазара на труда в този 

период, също ще се сблъс-

кат с трудности при на-

мирането на своето първо 

работно място.

Рязък спад на инфлацията

От изнесената инфор-

мация става ясно, че се 

очаква през тази година 

потребителските цени да 

спаднат значително. Това 

ще е в резултат на пони-

женото търсене и резкия 

спад на цените на петро-

ла, като взети заедно, те 

би трябвало да компенси-

рат повече от достатъч-

но изолираните случаи на 

увеличение на цените в 

резултат на прекъсвания 

на доставките, свързани 

с пандемията. „Текущата 

прогноза за измерената 

чрез хармонизирания ин-

декс на потребителските 

цени инфлация (ХИПЦ) в 

еврозоната е за 0,2% през 

2020 г. и 1,1% - 2021 г. 

Предвижда се инфлация-

та в ЕС да бъде 0,6% през 

2020 г. и 1,3% - 2021 г.“, 

съобщават от Комисията.

Решителните мерки на 

политиката ще доведат до 

по-голям бюджетен дефи-

цит и държавен дълг.

От ЕК посочват, че 

държавите членки  са 

предприели решителни 

ответни действия, като 

са въвели фискални мерки 

за ограничаване на ико-

номическите последици 

от пандемията. Очаква 

се „автоматичните ста-

билизатори“ като соци-

алноосигурителни плаща-

ния, съчетани с фискални 

дискреционни мерки, да 

доведат до увеличаване 

на разходите. В резултат 

на това се прогнозира ряз-

ко покачване на съвкупния 

бюджетен дефицит на ев-

розоната и на ЕС от едва 

0,6% от БВП през 2019 г. 

до около 8½% през 2020 г., 

преди да спадне отново до 

близо 3½% през 2021 г. 

„Пролетната прогноза 

се характеризира и със 

степен на несигурност, 

която е по-висока от оби-

чайната. Тя се основава 

на набор от допускания 

относно развитието на 

пандемията от COVID-19 

и свързаните с нея про-

тивоепидемични мерки. 

Освен това се базира на 

допускането, че ограничи-

телните мерки ще бъдат 

постепенно преустанове-

ни от май нататък“, пояс-

няват в доклада си от ЕК, 

като добавят, че 

ако пандемията е по-тежка 

и по-продължителна от 

настоящите очаквания, 

това би могло да доведе до 

значително по-голям спад 

на БВП 

в сравнение с предви-

деното в базовия сцена-

рий на тази прогноза. В 

анализа е записано, че при 

липсата на стабилна и 

своевременна обща стра-

тегия за възстановяване 

на равнището на ЕС съ-

ществува риск кризата 

да доведе до сериозни на-

рушения на единния пазар 

и до дълбоки икономиче-

ски, финансови и социални 

различия между държави-

те членки от еврозоната. 

Също така има опасност 

пандемията да породи по-

драстични и постоянни 

промени в отношението 

към световните вериги за 

създаване на стойност и 

към международното съ-

трудничество, което ще 

се отрази отрицателно 

на силно отворената и 

взаимосвързана европей-

ска икономика. Панде-

мията може да нанесе и 

трайни вреди чрез фалити 

и продължителни щети на 

пазара на труда. 

Заплахата от налага-

нето на мита след края на 

преходния период между 

ЕС и Обединеното крал-

ство също би могла да 

забави растежа, макар и 

в по-малка степен в ЕС, 

отколкото в Обединеното 

кралство, става ясно още 

от документа.

От Европейската ко-

мисия уточняват, че 

пролетната прогноза се 

основава на набор от тех-

нически допускания

относно обменните 

курсове, лихвените про-

центи и цените на сто-

ките, актуални към 23 

април. По отношение на 

всички други входящи дан-

ни, включително относно 

държавните политики, в 

прогнозата е взета под 

внимание информацията, 

налична до 22 април. Из-

следването се основава 

и на допускането за липса 

на промяна в политиките, 

освен ако не са обявени 

правдоподобно конкретни 

и подробни мерки. 

Следващата прогноза 

на Европейската комисия 

ще бъде лятната междинна 

икономическа прогноза за 

2020 г., която се очак ва да 

бъде публикувана през юли 

т.г. Тя ще обхване само рас-

тежа на БВП и инфлацията. 

Следващата пълна прогноза 

ще бъде представена през 

ноември 2020 г., информи-

рат от ЕК.

Очакванията за българската икономика е да се свие със 7,2%

Валдис Домбровскис, изпълнителен зам.-председател на ЕК Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката
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18 приоритета за икономически 
подем и подобряване на стандарта на 
живот на хората в шестте района на 

страната предвиждат проектите на 
регионалните схеми за пространстве-
но развитие на районите от ниво 2 
(NUTS 2), за които Министерството на 
регионалното развитие и благоустрой-

ството проведе обществено обсъжда-
не. Те отразяват и съвременните тен-
денции в политиките на Европейския 
съюз и ще се използват за определяне 
на зоните за интервенции и за прила-

гане на интегрирани териториални ин-
вестиции през новия програмен период 
2021 - 2027 г.

Схемите определят дългосрочните 
перспективи и цели за пространстве-

Южен Централен район 

(ЮЦР) е определен като 

привлекателно място за 

живеене, бизнес и тури-

зъм, с по-добри условия за 

комуникация и съхранено 

природно и културно на-

следство. Той обхваща 

областите Кърджали, Па-

зарджик, Пловдив, Смолян и 

Хасково с общо 58 общини 

на площ от 22 306 кв. км, 

което представлява 20,2% 

от територията на стра-

ната, като земеделските 

територии са 47,6%, гор-

ските – 45,8%, а урбанизи-

раните заемат само 3,8%. 

ЮЦР има общо 1298 насе-

лени места, от които 54 

градове. По данни на НСИ 

към 31 декември 2018 г. 

населението е 1 410 248 

души, което е намаляло с 

60 859 човека в сравнение 

с данните от последното 

преброяване през 2011 г. 

То е 14,8% от общото за 

страната. Въпреки че на 

територията има 54 град-

ски центъра (най-много от 

всички райони), само 9 от 

тях са с население над 20 

хил. души. Най-големият е 

Пловдив (втори в страната 

с 346 893 д.), с по над 30 хил. 

са Хасково – 70 406 д., Па-

зарджик – 68 194 д., Асенов-

град – 48 719 д., Кърджали 

– 43 263 д., и Димитровград 

– 35 366 д. Областният 

Смолян е с 27 505 д. 

На тази основа са опре-

делени следните приорите-

ти за развитие на района:

1. Засилване на конку-

рентните позиции чрез 

инвестиции във фактори-

те на растежа. Обективно 

той ще се реализира чрез 

подкрепа на регионална-

та икономика за инова-

тивност и технологично 

развитие и повишаване на 

добавената стойност.

2. Подобряване на соци-

алната и екологична среда. 

В района има дефицит на 

инфраструктура за опаз-

ване на околната среда.

3. По-балансирано те-

риториално развитие и 

намаляване на неравен-

ствата. 

Конкурентоспособност

През 2019 г. ЮЦР успява 

да подобри стойността на 

Индекса за регионална кон-

курентоспособност (RCI) 

спрямо 2016 г. (от -1,29 на 

-1,04). Предимствата му се 

изразяват в наличието на 

две държавни граници. С 

важно значение са и двете 

безмитни зони – Свилен-

град и Пловдив, и изгражда-

нето на интермодалните 

терминали (ИМТ) в тези 

градове. 

Докато районът има 

силно присъствие в нацио-

налното пространство, 

той заема периферно мяс-

то в Европа поради от-

далеченост от важните 

икономически центрове. 

Формиращата се функцио-

нална зона около Пловдив 

обхваща 6 общини и в нея 

се генерира близо 1/10 от 

производството в стра-

ната. Благодарение на 

сериозните инвестиции и 

привличането на човешки 

капитал Пловдив отбеляз-

ва едни от най-високите 

темпове на растеж сред 

икономическите центрове 

в страната за последните 

пет години.

В периода 2011 - 2018 г. 

в ЮЦР са инвестирани 

21,527 млрд. лв., 14,3% от 

националните инвестиции. 

Преките чуждестранни ин-

вестиции (ПЧИ) са 12% от 

общите за страната, като 

в област Пловдив те са 

7,7%. Изключително нисък 

е техният размер в област 

Смолян (0,4% от локализи-

раните в страната ПЧИ) и 

Хасково (0,7%).

Транспортната 

достъпност и свързаност 

Пътната мрежа в ра-

йона е достигнала висока 

степен на развитие пре-

димно в северната част от 

територията му, докато в 

южната се нуждае от до-

изграждане на инфраструк-

турата, особено в област 

Смолян, където липсват 

първокласни трасета. 

Изградените жп линии 

са с ниско покритие, което 

до голяма степен се дължи 

на планинския релеф в юж-

ната част на ЮЦР. Модер-

низацията на жп отсечка-

та Русе – Горна Оряховица 

– Димитровград ще улесни 

функционирането на тази 

централна транспортна 

ос при провеждането на 

транзитните потоци, а из-

граждането на ИМТ „Сви-

ленград”, включен в раз-

ширената TEN-T мрежа за 

интермодален транспорт 

по направлението на жп 

линията Калотина – запад 

(граница с Р. Сърбия) – Со-

фия – Пловдив – Димитров-

град – Свиленград (граници 

с Р. Гърция и Р. Турция), ще 

създаде условия за опти-

мално взаимодействие и 

интеграция на различните 

видове транспорт и по-

вишаване качеството на 

предоставяните товарни 

транспортни услуги.

Доизграждането на 

автомагистралите и ско-

ростни пътища по направ-

ленията на TEN-T мрежа-

та (основна и разширена) 

е залегнало във втората 

приоритетна ос на ОП 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 

– 2020“.

Планират се следните 

проекти в областта на ко-

муникационно-транспорт-

ната мрежа, допринасящи 

за свързаността и достъп-

ността на района:

– Изграждане на ско-

ростен път „Русе – В. Тър-

ново – Хасково – АМ „Мари-

ца”;

– Рехабилитация на 

отсечката АМ „Марица” – 

Кърджали – ГКПП „Маказа”;

– Доизграждане и раз-

ширение на ГКПП „Маказа“;

– Строителство на 

скоростен път „Пловдив - 

Асеновград”;

– Модернизация на пътя 

Асеновград – Смолян – Ру-

дозем;

– Крайграничен южен 

път Петрич –  Бургас 

(Южна хоризонтала) – път 

II-76;

– Изграждане на ско-

ростен път „Димитров-

град – Александруполис“ с 

обход гр. Кърджали;

– Модернизиране на 

пътя Чепеларе – Хвойна – 

Храбрино – Пловдив;

– Реконструкция, реха-

билитация на пътища от 

републиканската мрежа, 

като I-5, III-865, III-5009;

– Модернизация на жп 

участък Костенец – Сеп-

тември;

– Модернизация на жп 

линията Русе – Г. Оряхови-

ца – Димитровград;

– Рехабилитация на жп 

участък Пловдив – Бургас 

– Фаза 2;

– Строителство на жп 

връзка с летище Пловдив;

– Изграждане на допъл-

нителни ГКПП с локално 

значение, което би подо-

брило отварянето на райо-

на към Гърция.

Модернизацията на 

пътя Асеновград – Смолян 

– Рудозем, а по възможност 

изграждането на скорост-

на отсечка Пловдив – Рудо-

зем (включена в широкооб-

хватната TEN-T мрежа) ще 

повиши значително свър-

заността между главния 

център на развитие в ЮЦР 

- гр. Пловдив, и планински-

те райони в Централните 

и Източни Родопи. Смолян 

е единственият областен 

град, попадащ извън ре-

публиканската жп инфра-

структура, поради което 

оптимизацията на пътния 

участък е единствена въз-

можност за подобряване на 

транспортната му свър-

заност към националната 

транспортна мрежа и ут-

върждаване значимостта 

на града като важен урба-

низационен център в южна-

та част на страната.

Като потенциална ини-

циатива се предлага стар-

тирането на предпроектни 

проучвания за изграждане 

на Южна тангента/хори-

зонтала Петрич – Гоце 

Делчев – Смолян – Кърджа-

ли – Хасково – Харманли – 

Тополовград – Елхово – Бо-

лярово – Царево – Бургас 

(596 км до Царево).

Индустриални зони и 

паркове

Съществуват различ-

ни форми на организация 

и управление на индустри-

алните зони. В повечето 

други градове развитието 

се случва с подкрепата на 

държавната „Национална 

компания индустриални 

зони” (НКИЗ). В Пловдив 

водещият фактор е част-

ната инициатива, която 

оперира като обединение 

на 6 индустриални зони, 

9 общини (Пловдив, Асе-

новград, Калояново, Куклен, 

Марица, Първомай, Раков-

ски, Родопи, Стамболийски) 

и 2 клъстера. 

През периода 2021 – 

2027 г. като изпълнение на 

Приоритет 1 - засилване 

на конкурентните пози-

ции на ЮЦР, се предвижда 

въвеждането на следните 

нови производствени те-

рени: 

– Изграждане на на-

учно-технологичен парк 

„Смолян“; 

– Строителство на Ре-

гионален иновационен цен-

тър за развитие потенциа-

ла на Родопите и ЮЦР; 

– Изпълнение на проект 

Индустриална зона „Кър-

джали“ върху терен от 100 

дка, придобит от НКИЗ; 

– Доизграждане на но-

вата производствена зона 

в Димитровград; 

– Строителство и раз-

витие на ИЗ „Белово“; 

 – Изграждане и разви-

тие на нови индустриални 

зони „Ардино“, „Кричим“, „Юг 

– Кърджали“, както и разви-

тие на ИЗ „Карлово“.

Водоснабдяване и 

канализация

ЮЦР има най-ниска 

степен на водоснабде-

ност от всички райони. 

За периода 2013 – 2017 г. 

населението, свързано с 

обществено водоснабдя-

ване, нараства с едва 0,2% 

и ЮЦР запазва последното 

си място в страната. В 

най-проблематичната об-

ласт Кърджали почти по-

ловината от населените 

места са без централизи-

рано водоснабдяване (201). 

В другата проблематична 

област – Смолян, терито-

риалните диспропорции са 

големи, 2 от общините са с 

много сериозни проблеми. С 

най-ниска водоснабденост 

от цялата страна (под 

70%) се оказва община Не-

делино, в която само 2 от 

населените места имат 

централен водопровод.

В района има дефи-

цит на инфраструктура 

за опазване на околната 

среда, а намаляването на 

негативното въздейст-

вие върху нея е приоритет, 

залегнал във всички стра-

тегически и програмни 

документи. Тази цел има 

комплексен характер и е 

свързана главно с изграж-

дане на техническата ин-

фраструктура за опазване 

на околната среда – кана-

лизация и локални стан-

ции за пречистване на пи-

тейни и отпадни битови 

и промишлени води и др. 

Приоритетни ще останат 

дейностите по управле-

ние на отпадните води и 

повишаването на свърза-

ността на населението с 

пречиствателни станции.

Туризъм, образование, 

здраве

По отношение на фи-

нансирането на турис-

тическа инфраструктура 

в района на Родопите се 

предлага изпълнението на 

следните проекти: стро-

ителство на спортно-ту-

ристически център „Пере-

лик“; проучване, развитие и 

изграждане на инфраструк-

тура за оползотворяване 

на лечебния потенциал на 

Родопите; нова туристи-

ческа инфраструктура в 

зони за отдих на язовири-

те „Кърджали” и „Студен 

кладенец“; създаване и раз-

витие на регионален ту-

ристически продукт за ту-

ристически район „Родопи“.

В Пловдив,  който е 

сред най-древните градо-

ве и бе Европейска столи-

ца на културата през 2019 

г., се предвижда: реализи-

ране на мерки за опазване 

на паметниците на кул-

турното наследство; рес-

таврация, консервация, 

социализация и изгражда-

не на съпътстваща ин-

фраструктура на значими 

археологически и природни 

обекти и превръщането 

им в туристически атрак-

ции; изграждане на исто-

рически и образователен 

център за територията 

на ЮЦР.

Стратегическият план 

включва и модернизиране на 

материално-техническата 

база на държавните лечеб-

ни заведения, както и стро-

ителство на хосписи в тях, 

подобряване на училищната 

и спортна инфраструктура, 

поддържане на открити и 

закрити спортни площи 

за насърчаване на масовия 

спорт и провеждането на 

масови прояви. Приоритет 

е изграждането на Нацио-

нален спортен център за 

подготовка на спортисти 

на средна надморска висо-

чина 1100 - 1400 м, включ-

ващ многофункционална 

спортна зала, стрелкови 

комплекс, ролбан за ски бя-

гане и биатлон.
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но развитие на 6-те района, на които е 
разделена страната, и са разработени 
в съответствие с Актуализацията на 
Националната концепция за простран-
ствено развитие (АНКПР) за периода 

2013 - 2025 г., която Министерският 
съвет одобри на 29 април. 

За всеки от районите са изведени 
по три приоритета.

В рамките на обществените кон-

султации имаше възможност да бъдат 
отправяни предложения за приоритет-
ни интегрирани проекти, които да по-
могнат за формиране на общата оцен-
ка на индикативния финансов ресурс. 

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

Формулираната визия 

за развитие на Югозападен 

район (ЮЗР) от ниво 2 има 

следното съдържание: раз-

виващ своите потенциали 

за достойно място сред 

европейските райони. Той 

обхваща областите Благо-

евград, Кюстендил, Перник, 

София и София-град, с общо 

52 общини. Площта му е 

20 040 кв. км, което пред-

ставлява 18,1% от терито-

рията на страната, като 

земеделските територии 

са 44%, горските – 49,6%, 

урбанизираните – 4,4%. 

В ЮЗР има общо 949 на-

селени места, от които 48 

градове. По данни на НСИ 

към 31 декември 2018-а хора-

та с адресна регистрация 

тук са 2 102 205 души, като 

това е с 29 028 по-малко в 

сравнение с данните от по-

следното преброяване през 

2011 г. и представлява 30% 

от общото за страната. 

Степента на урбанизация 

е 84,3% и е най-високата 

в страната. Най-големи-

ят град на територията 

на района е столицата с 

1 269 384 жители. Трите 

областни центъра попадат 

в групата на средно голе-

мите – Перник - 75 169 д., 

Благоевград - 69 178 д., и 

Кюстендил - 39 881 д. Още 

шест града с над 20 хиля-

ди допълват и балансират 

областните центрове: Дуп-

ница - 29 698 д., Пет рич - 

27 039 д., Сандански - 25 091 

д., Самоков - 25 138 д., Бо-

тевград - 19 212 д., и Гоце 

Делчев - 18 353 д.

На тази основа са опре-

делени следните три прио-

ритета: 

1. Насърчаване на ино-

вативния и интелигентен 

икономически преход. Това 

ще се постигне посред-

ством подобряването на 

регионалната система за 

научноизследователска дей-

ност и преди всичко тази 

на столичния район, която 

е с най-голям потенциал.

2. Съхранение и разви-

тие на човешкия капитал 

чрез осигуряване на достъп 

до качествени услуги. Фо-

кусът на осъществявани-

те мерките е насочен към 

създаване на условия за на-

сърчаване на ученето през 

целия живот, по-специално 

на гъвкавите възможности 

за повишаване на квалифи-

кацията и преквалификаци-

ята за всички.

3. По-добре свързан и 

устойчив район. Ключово 

условие за постигането на 

този приоритет е транс-

портната и цифрова свър-

заност с ефективното 

поддържане, модернизация 

и развитие на инфраструк-

турата. 

Подобряването на ка-

чествата на околната 

среда ще става чрез из-

граждане и реновиране на 

екологичната инфраструк-

тура, което е в центъра на 

внимание за новия програ-

мен период.

Конкурентоспособност

Поддържането на клю-

човата роля на ЮЗР в на-

ционалната икономическа 

конкурентоспособност 

остава като една от най-

важните цели на неговото 

развитие в периода 2021 - 

2027. Разположен в Югоиз-

точна Европа, с най-дълга 

западна граница и граница 

с държава от ЕС, ЮЗР има 

най-добре развита пътна 

мрежа от висок клас, през 

която преминават между-

народните и национални 

транспортни потоци.

С важно значение за 

глобализацията му е пре-

минаването на автомаги-

стралите „Тракия”, „Хемус” 

(в експлоатация около 40%), 

АМ „Струма” (в експлоата-

ция 66%), „Европа” (граница 

Сърбия – София - в стро-

еж), формиращи основната 

TEN-T мрежа на територия-

та на страната. 

ЮЗР запазва домини-

ращ дял от 55% от всички 

инвестиции за последните 

десет години (2009 - 2018) 

и 59% от чуждестранните 

преки инвестиции. 

Транспортни направления и 

свързаност

Гъстотата на изгра-

дените автомагистрали в 

ЮЗР е най-висока в страна-

та, по-висока от средната 

е и гъстотата на първо-

класната пътна мрежа, но 

пък се наблюдава най-огра-

ничено развитата регио-

нална инфраструктура. 

В периода 2021 - 2027 г. 

се планира доизграждане на 

АМ „Струма” и на АМ „Евро-

па”, както и строителство 

на скоростните пътища 

„Гюешево - Кюстендил - Ра-

домир - Перник -  София” и 

на „Рила” по направлението 

Кюстендил - Дупница - Са-

моков - п.в. „Богородица“ 

- АМ „Тракия”/АМ „Хемус”, 

включен допълнително в 

широкообхватната TEN-T 

мрежа.

Анализът отчита, че 

за повишаване на пропус-

кателната способност в 

планинските райони е не-

обходима и модернизация 

на пътищата по направле-

нията Гоце Делчев – Банско 

– Симитли и Банско – Яко-

руда – Велинград. Тези два 

проекта могат да влязат 

в програмния период 2021 

- 2027 г., като през следва-

щите години се подготви 

тяхната реализация. По 

този начин Банско, Велин-

град, Батак и Западните 

Родопи ще станат курорти 

с международно значение и 

достъпност.

От важно значение за 

регионалното развитие е 

реализацията на скоростен 

път по направлението Дуп-

ница – Самоков – Ихтиман 

– Вакарел – Елин Пелин – АМ 

„Хемус”. Ще се търсят въз-

можности и за изграждане 

на скоростни шосета в на-

правлението Перник – Трън 

– Срезимировци, както и за 

Кюстендил - Дупница.

От модернизация се 

нуждаят и жп линиите: Со-

фия – граница Р. Сърбия, 

София – Перник – Радомир – 

граница Северна Македония 

и Радомир – Кулата/граница 

Р. Гърция.

Предвижданите в рам-

ките на периода модер-

низация на жп отсечката 

Кюстендил – София и из-

граждането на скоростен 

път също ще подобрят 

транспортната достъп-

ност.

Индустриални зони

Заложените за изграж-

дане индустриални зони 

в сътрудничество между 

НКИЗ и общините са:

- Зона в Благоевград, 

която ще бъде върху 115 дка 

общински терен до главен 

път Е-79; 

- ИЗ в община Кюстен-

дил на терен от 190 дка. 

Той се намира на 200 м от 

пътя за Македония и на не 

повече от 1 км от трасето 

за „АМ Струма”;

- Зона в община Перник 

– планира се да се изгради в 

кв. „Караманица“ върху те-

рен от 300 дка;

- В София предстои да 

се обособят производстве-

ни зони със сравнително 

по-малка площ в комплекси-

те „Младост“, Надежда“ и 

„Овча купел“;

- Големи по площ индус-

триални зони ще се създа-

дат в северните райони на 

столицата - „Кремиковци“, 

„Нови Искър“, „Връбница“. За 

зоната в „Кремиковци” об-

щината планира да осигури 

връзка с надземно метро;

- Продължаващо поет-

апно доизграждане на ИЗ 

„Божурище“, приоритетен 

проект на НКИЗ. 

Водоснабдяване и 

канализация

Степента на водосна-

бденост в ЮЗР е малко над 

средната за България, но 

наред със Северозападния 

район - втора най-ниска 

(след Южния Централен 

район). В най-проблематич-

ната област Благоевград 

две общини имат висок 

процент на неводоснабде-

но население – Якоруда с 8 

населени места и община 

Гърмен.  В Пернишко най-зле 

е община Трън с 20 неводос-

набдени населени места, а 

също и община Радомир с 

11 неводоснабдени населе-

ни места. Мерките в тази 

сфера ще бъдат насочени 

предимно към реконструк-

ция на магистралните 

водопроводи и разпреде-

лителната мрежа, на съ-

ществуващите резервоари 

или изграждане на нови та-

кива. В някои случаи ще се 

наложи строителство на 

довеждащи тръби от ново-

разкрити източници. 

Отчетено е, че в района 

процесът на отвеждане и 

пречистване на отпадните 

води изостава. Освен стро-

ителство на много нови 

канализационни системи 

за обхващане на повече на-

селени места, се налагат и 

редица реконструкции, осо-

бено в случаите, когато има 

липса на съответствие 

между степента на изгра-

деност на канализационна-

та мрежа и проводимостта 

на главните колектори с 

капацитета на ПСОВ. Тук 

77,3% от хората са обхва-

нати от ПСОВ, но е необ-

ходимо ускорено въвеждане 

на нови пречиствателни 

станции и преосмисляне на 

цялостната технология на 

процесите, която е доста 

остаряла и не отговаря на 

съвременните изисквания.

Ще продължат проек-

тите за строителство на 

системи за третиране на 

отпадъците.

Инвестиции в образование 

и здраве

В това направление се 

планира изграждане на нова 

и подобряване на качест-

вото на съществуваща-

та образователна инфра-

структура, включително 

за осигуряване на задължи-

телното предучилищно об-

разование на децата от 4 

години. Заложено е и стро-

ителство на модерна мно-

гопрофилна детска болница 

в София. 

В периода 2021 - 2027 г. се планира доизграждане на АМ „Струма” и на АМ „Европа”
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Вестник „Строител“ трябва да продължи да открива и да популяризира добрите примери

Надя Данкинова, изп. директор на Фонд за устойчиво градско развитие и Фонд ФЛАГ:

Десислава Бакърджиева

Г-жо Данкинова, как 

работи „Фонд за орга-

ните на местното са-

моуправление в Бълга-

рия – ФЛАГ“ ЕАД (Фонд 

ФЛАГ) в настоящата 

сложна ситуация? Бяхте 

ли подготвени за подобна  

криза?

Според мен няма как 

някой да е бил подготвен 

за точно такава криза. Но 

във всички случаи предвид 

строгите правила, които 

Фонд ФЛАГ спазва по от-

ношение на преодоляване 

на евентуални рискове, ние 

имахме готовност и само 

за  няколко дни организирах-

ме дейността си така, че 

да отговаря на всички мер-

ки съгласно извънредното 

положение. 

Нашите клиенти зна-

ят, че ние отдавна имаме 

истинско електронно упра-

вление, почти не се нала-

га да се срещаме и за тях 

реално нямаше промяна в 

начина на работа. По от-

ношение на вътрешната 

организация също много 

бързо задействахме сис-

темите си за отдалечен 

достъп, платформите за 

конферентни срещи и за-

седания и на практика из-

пълняваме функциите си на 

пълни обороти и достатъч-

но ефективно.

Наскоро на прескон-

ференция бе обявено, че 

Фонд на Фондовете ще 

продължи да финансира 

общини през Фондове-

те за градско развитие 

(ФГР). Бихте ли разяснили 

каква точно е ролята на 

ФЛАГ.

ФЛАГ и дъщерното му 

дружество Фонд за устой-

чиво градско развитие са 

участници в консорциума, 

в който съвместно с  ОББ 

и Българската консултант-

ска организация сме фи-

нансовите посредници за 

ФГР София и ФГР за Южна 

България. ФЛАГ осигурява 

част от съфинансирането 

и чрез Фондовете за град-

ско развитие финансира-

ме проекти на общините, 

в определени сектори и 

дейности. Подкрепяме и 

частни инициативи, които 

отговарят на условията за 

допустимост в секторите 

за градска среда, културна 

и спортна инфраструктура, 

индустриални зони, транс-

порт и туризъм, свързан с 

паметници на културата 

от национално и световно 

значение. 

Смятате ли, че обще-

ството е достатъчно ин-

формирано по отношение 

на дейността на ФЛАГ? 

Страда ли Фондът от 

т.нар. фалшиви новини?

ФЛАГ има повече от 

10-годишна история и ми-

сля, че хората са доста-

тъчно запознати с него-

вата работа. Все пак тя 

е специфична и ние пре-

доставяме информацията 

чрез конкретни медии. Една 

от тях е в. „Строител“ и 

наистина мисля, че изда-

нието има важно значение 

в разпространението на 

коректни данни за нашата 

дейност. 

Разполагаме и с много 

богати на информация сай-

тове и участваме активно 

в специализирани форуми.

Досега не сме иденти-

фицирали проблем с фал-

шиви новини, но да не пре-

дизвикваме авторите на 

такива. Това е много болна 

тема и аз, имайки лично 

пристрастие (завършила 

съм и специалност „Иконо-

мическа журналистика”), 

съм особено чувствителна 

по отношение на морала в 

медиите  - но това е друг и 

много дълъг разговор.

Каква е общата карти-

на на дейността на ФЛАГ 

за 2019 г.? За какви про-

екти се търсеше финан-

сиране? С какъв ресурс 

разполагате сега?

Равносметката ни за 

миналата година е мно-

го добра. Одобрихме нови 

86 кредита за близо 110 

млн. лв.  и завършихме 

2019 г. с 248 активни зае-

ма на стойност 220 млн. лв. 

Разполагаемият ресурс 

е близо 300 млн. лв. За пър-

вото тримесечие на 2020 г. 

Съветът на директорите е 

одобрил нови 17 кредита за 

близо 20 млн. лв.

Най-търсено бе финан-

сиране за проекти по ОП 

„Региони в растеж 2014 – 

2020“ и по програмите за 

трансгранично сътрудни-

чество.

Важно е, че сега и в из-

ключително трудното вре-

ме, свързано с пандемията 

COVID-19, успяваме да наме-

рим гъвкави решения, така 

че да подкрепим нашите 

кредитополучатели и да им 

помогнем да минат по-лес-

но през кризата, разбира 

се, като запазим и добро-

то финансово състояние и 

устойчивост на Фонда.

Бихте ли посочили ня-

кои по-интересни проек-

ти, реализирани с подкре-

пата на ФЛАГ. 

Всички проекти, които 

подпомагаме, са общест-

вено полезни. Фактът, че 

са одобрени за финанси-

ране по която и да е евро-

пейска програма, означава, 

че имат и подкрепата на 

местната общност. Не бих 

искала да откроявам никой 

за сметка на друг. 

Какво предстои пред 

Фонда за 2020 г.? Какви са 

заложените приоритети и 

ще успеете ли да ги реали-

зирате с оглед на трудно-

то за всички време?

Настоящата година е 

ключова по отношение на 

програмните периоди. От 

една страна, навлизаме в 

последна фаза за завърш-

ване на проектите по опе-

ративните програми 2014 

- 2020. А от друга, започва 

активно програмиране на 

следващите за 2021 - 2027.

Разбира се, случилото 

се в световен мащаб и 

кризата, свързана с панде-

мията, пренарежда приори-

тетите. Нашата задача 

в тази ситуация е да съх-

раним Фонда и темпото, с 

което работим, да отгово-

рим на всяка нужда  на наш 

клиент, като му предложим 

подходящо решение, и да 

продължим да финансираме 

дейно, за да запазим инвес-

тиционната активност и 

възможността общините 

да се разплащат максимал-

но бързо с изпълнителите. 

Така ще подпомогнем сто-

панската дейност и ще га-

рантираме на строители-

те, проектантите и всички 

съпътстващи изпълнители 

плащания, които са много 

важни днес. 

Държавата и  местни-

те власти са тези, които 

чрез своята инвестицион-

на активност могат да 

допринесат за по-бързо 

преодоляване на щетите 

от кризата –  в този про-

цес ФЛАГ  осъзнава своята 

роля и има готовност да я 

изпълни.

Усилено работим и по 

реализирането на новите 

инициативи, които подгот-

вихме още в края на 2019 г. 

На едно от последните 

заседания Съветът на ди-

ректорите на Фонд ФЛАГ 

гласува отпускането на 

кредити на общините 

Чепеларе, Балчик и Лом. 

С тях ще се подпомагат 

проекти по Програмата 

за развитие на селските 

райони (ПРСР) и Програма-

та за трансгранично съ-

трудничество INTERREG-

ИПП „България – Сърбия“. 

Отпускали ли сте скоро 

подобни заеми и на други 

населени места?

Финансираме все по-

вече проекти по ПРСР. 

Причината е отново въз-

можността за бързо и на-

временно плащане към фир-

мите изпълнители. Знаете, 

че в традиционната схема 

изпълнителят чака финал-

ните 50% едва след окон-

чателно верифициране на 

разходите, което обичайно 

трае няколко месеца. Вече 

по-често в договорите с 

общините е заложено раз-

плащане в срокове в рамки-

те на добрите практики и 

за тази цел местните вла-

сти използват финансира-

не от ФЛАГ. Това обичайно 

са краткосрочни кредити. 

По отношение на трансгра-

ничните програми - както 

вече казах - през 2019 г. 

проектите с финансиране 

от тях имат все по-голям 

дял. Тенденцията се запаз-

ва и за 2020 г.

Конкретно за Балчик – 

става въпрос за изгражда-

не на парк с площ от 9600 

кв. м в непосредствена 

близост до най-големия 

жилищен комплекс в града 

„Балик“ и кв. „Хоризонт“. В 

парка ще се обособят функ-

ционални зони, подходящи 

Никопол

Смолян
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за отдих, детски игри, ро-

зариум, пейки и много цве-

тя и озеленяване. Той ще 

има пряка връзка с археоло-

гическата зона на Балчик. 

Това е проект по мярка 19 

на ПРСР „Водено от общно-

стите местно развитие“.

В Чепеларе проектът 

е за ремонт и оборудване 

на сградите на основното 

училище и обект на гимна-

зията на СУ „Васил Дачев“.

В Лом подкрепяме ре-

ализацията на проект за 

ремонт и преустройство 

на Младежки център в Мул-

тифункционален културен 

и туристически център, 

разположен на брега на 

река Дунав и прилежащата  

му инфраструктура. Той 

включва и организирането 

на трансграничен рибен 

фестивал в Лом. Партньор 

е сръбската община Пан-

телей.

В началото на година-

та бе подписан Меморан-

дум за разбирателство 

между Европейската ин-

вестиционна банка (ЕИБ), 

Фонд на Фондовете и 

Фонд ФЛАГ, чиято цел e 

създаване на Българска 

инвестиционна и коорди-

национна платформа за 

градско развитие. За кого 

ще е полезна платформа-

та и какви дейности пред-

стоят?

И н ве с т и ци он н ат а 

платформа на практика е 

нов финансов инструмент, 

който да допълни дейност-

ите и териториите на 

настоящите Фондове за 

градско развитие. Ще се 

реализира със средства от 

рамков заем, предоставен 

от ЕИБ на ФЛАГ. Общият 

стартов бюджет на плат-

формата е 100 млн. лв., а 

основната й цел е да под-

крепи отново местните 

власти. Има дефицит - осо-

бено сега - от дългосрочни, 

добре структурирани фи-

нансирания. 

Налице е сериозен ин-

терес от страна на общи-

ните, които имат много 

проекти във висока степен 

на готовност, но без оси-

гурен източник на финан-

сиране. Доста от местни-

те власти разбраха, че не 

може до безкрай да се чака 

за безвъзмездни средства 

и ако един проект е от 

особена важност за мест-

ната общност, е по-добре 

да бъде финансиран с удач-

но структурирано дългово 

финансиране.

На финала сме. Очаква-

ме до седмица да има одо-

брение на УС на ЕИБ и да 

стартираме преговори по 

рамковия договор. 

Предстои ли сключва-

нето на други документи 

за сътрудничество с по-

добни финансови инсти-

туции или друг вид струк-

тури?

ФЛАГ постоянно участ-

ва в нови финансови спора-

зумения и партньорства. 

JESSICA, Фондовете за 

градско развитие, сега Ин-

вестиционната платформа 

с ЕИБ. След като я старти-

раме успешно, вероятно ще 

има друго предизвикател-

ство. Очак ваме новите 

финансови инструменти 

на програмния период 2021 

- 2027 г., в изпълнението 

на които със сигурност ще 

участваме.

Как се развива Фонд за 

устойчиви градове. Какви 

са ползите до момента и 

плановете за 2020 г.?

Фонд за устойчиви гра-

дове работи активно от 

началото на 2019 г. За този 

период сме разгледали и 

одобрили 26 проекта, като 

сме предоставили  близо 90 

млн. лв. финансиране за из-

пълнението им.  

Този резултат е общо 

за двата Фонда – София 

и ЮГ, за които сме финан-

сов посредник. Заедно с 

партньорите от ОББ и 

Българската консултант-

ска организация сме силно 

мотивирани успешно да 

инвестираме наличния ре-

сурс от близо 300 млн. лв. 

Има доста проекти, които 

са в процес на обсъждане с 

проектните инициатори, 

но за съжаление настояща-

та криза очаквано намали 

инвеститорския интерес. 

Нека и Вашите читатели 

да знаят, че има налични 

средства, те са при най-

изгодни възможни условия 

като срочност, цена, гра-

тисен период и ако имат 

проектни идеи, които са в 

обхвата на допустимите, 

да не се колебаят да ни по-

търсят. 

Напомням, че финанси-

раме както публични, така 

и частни проекти.  Цяла-

та информация е на www.

sitiesfund.bg.

Каква ще е ролята на 

Фонд ФЛАГ през следващия 

програмен период на ЕС?

Нашата оценка е, че 

ролята на ФЛАГ ще става 

все по-голяма по няколко 

причини. Първо - защото 

е успешен и устойчив мо-

дел, който се развива през 

годините. Припознат е от 

местните власти като на-

дежден и сигурен партньор. 

Създаде сътрудничества с 

международните финансо-

ви институции и търгов-

ските банки. Придоби опит 

и е ефикасен финансов по-

средник в изпълнение на 

финансови инструменти. 

ФЛАГ е разпознаваем и 

признат със своята екс-

пертиза и резултати и в 

европейското семейство 

на финансовите инстру-

менти.

Второ -  архитектура-

та на следващия програмен 

период предвижда много по-

голям дял на финансовите 

инструменти в комбина-

ция с безвъзмездна помощ, 

насочени към устойчиви 

проекти, които да водят 

и до икономически растеж. 

Тази цел е още по-актуална 

в настоящите  динамични 

условия

Присъствахте на Об-

щото събрание на Нацио-

налното сдружение на 

общините в Република 

България (НСОРБ). Добре 

ли си сътрудничите с 

местните власти?

Партньорството ни с 

НСОРБ е дългогодишно и 

много добро. Участваме в 

голяма част от техните 

събития, структурираме 

заедно обучения и информа-

ционни кампании, отчита-

ме нуждите и препоръките. 

Както вече няколко пъти 

казах, ФЛАГ е категорич-

но утвърден партньор на 

местните власти, той е 

създаден по тяхна инициа-

тива и заедно го развива-

ме.

А как ще определите 

сътрудничеството си с 

Камарата на строители-

те в България?

В лицето на КСБ също 

имаме много добър парт-

ньор. През годините съ-

трудничеството ни се 

разви и утвърди. Използвам 

повода да благодаря на ръ-

ководството на Камарата 

за ползотворното взаимо-

действие през всички го-

дини, както и на вестник 

„Строител“ за възможност-

та, която ни предоставя, и 

за коректното и вярно от-

разяване на информацията.

Кои ще са най-голе-

мите трудности в след-

ващите месеци? Има ли 

нужда от законодателни 

промени или други дейст-

вия, за да бъде улеснена 

работата Ви в бъдеще?

Най-голямото предиз-

викателство е да се прео-

долее настоящата здравна 

криза и да започне посте-

пенно възстановяване на 

икономическата дейност. 

Никой не се заблуждава, че 

стагнацията ще отмине за 

месец или дори за година. 

Със сигурност ще е нужно 

огромно усилие на всеки 

един от нас, за да се пре-

настроим, да спазваме друг 

режим и правила на работа 

и живот, да станем по-от-

говорни към себе си и окол-

ните. Предстоят години, в 

които ще е нужно  умно да 

влагаме всеки лев, така че 

да не разпиляваме ресурс 

за маловажни и несъзда-

ващи добавена стойност 

дейности. 

В. „Строител“ следи 

ситуацията в страната, 

като особено внимание 

обръща на влиянието 

върху бизнеса от разпро-

страняването на вируса 

и последствията от пред-

приетите ограничителни 

мерки. Какво още бихте 

искали да прочетете в из-

данието?

Да продължавате да 

откривате и да популяризи-

рате добрите примери, ус-

пешните хора и проекти, да 

споделяте добри практики 

и да насърчавате и бизне-

са, и местните власти да 

действат и да се развиват, 

да търсят все по-устойчи-

ви и ефективни решения, за 

да успеем да преминем през 

настоящата криза с мини-

мални щети и да оставим 

за поколенията един по- кра-

сив и разумен свят.

Стара Загора

Белене

Гоце Делчев

Габрово

Видин
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С дейностите се допълва модернизацията на централната пешеходна зона

Страницата подготви 
Елица Илчева

В ход е изпълнението на 

основния ремонт на площад 

„Свободата“ и ларгото - улица 

„В. Левски“ в Плевен. Идейната 

разработка е дело на „ПРОкон-

султ“ ООД с управител арх. Кра-

симир Попов. Бюрото е автор и 

на визията за централния площад 

„Възраждане“, което  гарантира, 

че ще има хармония с вече гото-

вите части от Мавзолея „Св. Ге-

орги Победоносец” до пл. „Свобо-

дата“ и пл. „Ст. Стамболов“. „Така 

на практика ще бъде допълнен и 

надграден проектът „Обновяване 

и модернизация на физическата 

среда чрез реконструкция на цен-

тралната пешеходна зона на гр. 

Плевен”, изпълнен с европейски 

средства от ОПРР“, съобщава 

пресцентърът на общината.

Новият проект включва площ 

12 206 кв. м. От тях на 11 822 

кв. м ще бъдат положени настил-

ки. Ще се направи и озеленяване. 

Съществуващата растител-

Първият от десети-

летия основен ремонт на 

читалището в с. Мъглен, 

община Айтос,  е факт. 

Кметската администра-

ция спечели финансиране по 

проект на стойност близо 

400 хил. лв. Изпълнител на 

ремонта е „Мидия Инфра-

структурно строителство“ 

ООД - Бургас. Официалният 

старт на дейностите беше даден в края на април.

През декември 2019 г. културната институция отбеляза 90-годи-

шен юбилей, въпреки че сградата й отдавна е опасна за ползване.

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ - 
Търговище 

Търговишкото 

село Лиляк и квартал 

„Бряг“ ще получат 

по близо 10 000 лв. 

за благоустрояване 

на паркове, озеле-

няване, ремонти на 

детски кътове и спортни съоръжения. Реализацията на дейност-

ите е по Националната кампания „Чиста околна среда 2020 г.“, 

а средствата се осигуряват от МОСВ чрез програма ПУДООС, 

съобщават от общинска администрация. В „Бряг“ ще се изгражда 

площадка, включваща комбинирано детско съоръжение. Ще има и 

зона за отдих и спорт. В Лиляк също ще се обособи място за игра  

и почивка. 

В IV ОУ „Иван Вазов“ в града ще бъде оборудвана минилаборато-

рия в кабинета по химия. В двора ще бъдат обособени цветен кът и 

релакс зона. В спортното училище „Никола Симов“ предвиждат нова 

площадка с врати за футбол, баскетболен кош и външен гимнасти-

чески комплекс. В детска градина „Пчелица“ ще подменят старата 

беседка с нова. Планира се създаване на цветна и зеленчукова гра-

дина. Идеите трябва да бъдат реализирани до 30 октомври 2020 г.

”
Община Пловдив спазва предварителния си план за 

подмяна на пътните настилки на ключови артерии в 

града, съобщиха от пресцентъра на общината. Поет-

апно се планира рехабилитацията на основните улици 

в зависимост от състоянието на подземната инфра-

структура и предстоящи мащабни проекти като Водния 

цикъл в район „Северен“ и пробива под Централна жп 

гара. 

От местната администрация посочват, че има 

участъци в лошо състояние, на които обаче не може да 

се работи на този етап, тъй като предстои подмяна на 

ВиК или колекторните подземни мрежи в следващите 

две години. 

Общината е планирала за реконструкция и осем от 

големите булеварди и улици. Сред тях са „Източен“, 

„Санкт Петербург“, „Дунав“, „Христо Ботев“ и „Алексан-

дър Стамболийски“.

Ако няма обжалване 

на някоя от процедурите 

по обществената поръч-

ка, строежът на стадион 

„Христо Ботев“ в Пловдив 

може да се поднови през 

август. Това съобщи зам.-

кметът по строителство-

то Пламен Райчев. „Дого-

ворихме се с проектанта 

арх. Савов при внасяне 

на окончателния проект 

на 15 май да представи и 

количествена сметка, на 

чиято база да пуснем па-

зарно проучване. На осно-

вание най-ниска цена ще 

имаме готовност да обя-

вим обществена поръчка 

за строежа в началото на 

юни. Очаквам в края на юли 

или най-късно през август 

да имаме избран изпълни-

тел и надзор и работата 

да бъде възобновена“, ко-

ментира зам.-кметът.

От фенове на ФК „Бо-

тев“ е имало предложение 

за промяна на проекта на 

едната от трибуните, но 

след като са разбрали, че 

това ще забави рестарта 

на строителството, те 

сами са се отказали от 

идеята.

До 15 май се очаква и 

представители на „Локо-

мотив Пловдив“ да вхо-

дират проект за строи-

телни дейности на тези 

части от стадиона в парк 

„Лаута“, които ще се из-

пълняват с отпуснатите 

от държавата средства.

ност се запазва, като са отря-

зани само две дървета поради 

изключително лошото им състоя-

ние. Една от първите стъпки е 

подмяната на подземната инфра-

структура – топлофикация и ВиК. 

След като се приключи работата 

по тях, ще се премине и към по-

ставяне на настилките. Ще се 

използват същите материали 

като вложените на пл. „Възраж-

дане” и пл. „Ст. Стамболов”  - 

вибропресовани бетонови павета 

с изключителна здравина, които 

ще заменят сегашните клинкер-

ни плочи. При ширина на улицата 

16 м за летни градини на заведе-

ния ще бъдат отделени не повече 

от 4 м от двете страни, оста-

налото пространство е за дви-

жение на пешеходци. Предвижда 

се нова отводнителна система. 

Ще бъдат монтирани LED осве-

тителни тела с бяла светлина. 

Помислено е и за гарантирането 

на достъпна среда – за хората с 

увредено зрение са проектирани 

тактилни ивици с ширина 80 см в 

контрастни цветове, предвидени 

са също специални пейки на раз-

стояние до 50 м една от друга.

Изпълнител на обекта е „За-

прянови 03” ООД – Асеновград. 

Общата стойност на строи-

телните дейности възлиза на 

3 409 860 лв. По-голямата част 

от тях са осигурени с дългосро-

чен кредит от „Регионален фонд 

за градско развитие” АД, част 

от Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж 2014 – 2020“, и 

„Експресбанк“ АД – съфинансира-

ща институция. Общината има 

собствено участие в размер на 

близо 500 000 лв.

Срокът за осъществяване на 

реконструкцията е 150 календар-

ни дни.

Така ще изглежда новият стадион 

Проектът за площад „Свободата“
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Започна поредният 

етап от ремонта на Ас-

паруховия мост във Ва-

рна, съобщиха от Агенция 

„Пътна инфраструктура“. 

Ще бъдат рехабилити-

рани естакадната част 

на съоръжение 6, както и 

пътните връзки за и от 

кв. „Аспарухово“ по път I-9 

Варна - Бургас. 

Дейностите включват 

нова хидроизолация, фуги, 

асфалтобетонова настил-

ка, подобрено отводнява-

не, тротоари, парапети. 

Предвидени са нови ман-

тинели и хоризонтална 

маркировка. Нарушеното 

бетоново покритие и коро-

зирала армировка по гре-

дите ще се отстранят, а 

след това ще се направи 

цялостна обработка със 

защитна система на всич-

ки бетонови повърхности 

срещу карбонизация с цел 

повишаване устойчивост-

та от външни въздейст-

вия. Ще се ремонтират 

пътната плоча и трото-

арните конзоли, ригелите 

и колоните. Индикативна-

та стойност на дейност-

ите е близо 1,6 млн. лв. 

Средствата са от бюдже-

та на АПИ. 

„Строителните ра-

боти ще се изпълнят от 

пътноподдържащото дру-

жество, с което агенция-

та има договор по ЗОП за 

поддържане на републикан-

ските пътища в област 

Варна. Срокът за изпълне-

ние е 45 дни - до края на 

юни т.г.“, съобщават още 

от АПИ.

Поетапното обновя-

ване на Аспаруховия мост 

започна през 2016 г. Той се 

състои общо от 11 съоръ-

жения и е в експлоатация 

от 1976 г. Досега са гото-

ви 1, 2, 3, 4 и 5, като са 

вложени над 6,2 млн. лв. 

1,6 млн. лв. е инвестицията на АПИ за съоръжение 6

Дългогодишните усилия за съхранение, модерниза-

ция и социализация на рибарското селище Ченгене скеле 

най-накрая са на път да се увенчаят с успех. Изчист-

ването на проблемите със собствеността позволи на 

община Бургас да търси европейско финансиране. Това 

съобщиха от пресцентъра на община Бургас. 

Местната власт е подготвила няколко отделни про-

екта, които имат одобрение. По един от тях, наречен 

„Силата на водата”, ще бъде обновена и развита ин-

фраструктурата на рибарското селище, а също така 

ще бъде закупено корабче за туристически пътувания. 

Той е финансиран по ОП „Региони в растеж”. С друг - по 

Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), ще се 

изгради покрита лодкостоянка.

Преди броени дни между община Бургас, Управлява-

щия орган на ПМДР и МИРГ „Бургас – Камено” е подписан 

договор за безвъзмездна финансова помощ за разработ-

ката „Опазване и популяризиране на самобитността на 

рибарско селище Ченгене скеле”. Планираните дейности 

включват инвестиции, свързани с изграждането на ет-

нографски комплекс с три малки постройки с експози-

ционни функции. Те ще бъдат еднопространствени, с 

дървена конструкция и площ от 30 кв. м затворен обем 

и 10 кв. м навес пред входа. Наблизо ще има дървен навес 

за външни експозиции и демонстрации, както и приемна 

сграда - информационен център. 

Община Бургас и Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството подписаха договор за 

безвъзмездна финансова помощ по проект „Обновява-

не и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

сгради на РСПБЗН – Бургас”. Финансирането идва от 

Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР). То е 

в размер на 521 030 лв., част от които осигурява общи-

ната като задължителен процент съфинансиране.

Проектът ще повиши до клас „В” статута на две 

здания нa РСПБЗН. Очакванията са спестената енергия 

да достигне около 65% и да бъдат намалени въглеродни-

те емисии във въздуха в този район на града. 

В същото време ще бъде подобрен комфортът на 

работещите 143 служители, както и този на повече от 

8000 граждани годишно, ползващи административните 

услуги, предоставяни от институцията. Ще бъде удъл-

жен жизненият цикъл на сградния фонд.

Росица Георгиева

Готов е проектът за 

изграждане на Софийския 

околовръстен път (СОП) 

в участъка от бул. „Бъл-

гария” до жп линията Со-

фия - Перник. Проектът е 

публикуван на електронния 

портал на Направление „Ар-

хитектура и градоустрой-

ство“ в раздел „Подробни 

устройствени планове“. 

Заинтересованите лица 

могат да подават жалби и 

предложения в райони „Ви-

тоша” и „Овча купел“ в срок 

до 17 май 2020 г.

6 проекта на районни кметства на територията на 

Столичната община ще получат финансиране от Нацио-

нална кампания „Чиста околна среда“ на МОСВ и Пред-

приятието за управление на дейностите по опазване 

на околната среда (ПУДООС). До 10 000 лв. ще вземе 

район „Витоша” за обновяване на паркова алея между ул. 

„Ген. Суворов“ и ул. „Тодор Каблешков“. Със същата сума 

ще бъдат финансирани три идеи в район „Нови Искър”. В 

с. Войнеговци ще бъде изграден кът за отдих и спорт-

но-делови срещи. В с. Балша ще бъде обособен  детски 

кът и зона за забавление. Подобни са и проектите на  

Мировяне, Кривина и Подгумер.

Започна цялостно изграждане 

на тротоари по няколко улици в 

столичния р-н „Изгрев”. „Един от 

най- големите проблеми на района 

е липсата на път за пешеходци. 

Коригирането на този факт ще е 

един от приоритетите ми в ман-

дата”, коментира кметът д-р Де-

лян Георгиев. В ход е и работата 

по почистване на река Новачица. 

Столичната община придоби терена и сградата на 

„Дом на българите в чужбина“, разположени в кв. „Ма-

настирски ливади - Запад”. Те бяха собственост на 

фондация „1300 г. България” и се прехвърлят на местна-

та власт за изграждане на училище и детска градина. 

Предстои разчистване на терена от растителност и 

отпадъци, за да може да започне цялостно обследване 

на зданието и прилежащото му пространство.

Нови тротоари ще 

бъдат изградени по 

ул. „А. П. Чехов”
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Разговор с Петко Горев, търговски директор на групата 
заводи ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ

В. „Строител“

Г-н Горев, в послед-

ните години горещото 

поцинковане набира все 

по-голяма популярност 

в България. Бихте ли ни 

разказали малко повече 

за този метод на анти-

корозионна защита,  за 

неговата ефикасност и 

приложение.

Наистина интере-

сът нараства с всяка 

изминала година в Бъл-

гария и това въобще 

не е учудващо. Основна 

причина е, че горещото 

поцинковане се явява 

универсален метод за 

защита на стоманата 

и чугуна. Претегляйки 

всички минуси и плюсове, 

то изпъква сред другите 

видове доста сериозно. 

Неговата практич-

ност и дълготрайност 

го  правят толкова 

разпространено в цял 

свят. В България през 

последните години се 

наблюдава нарастване 

на интереса към този 

вид защита. Причината 

е, че крайният потре-

бител получава най-до-

брата пакетна сделка, 

тоест за парите си 

потребителят получава 

най-много ползи. Такива 

са дълготрайност, прак-

тичност, липса на нужда 

от периодична поддръж-

ка на покритието, най-

ниски общи разходи за 

целия период на експлоа-

тация на изделието, въз-

можност за рециклиране 

на покритието след го-

дини, устойчивост на 

различни атмосферни и 

експлоатационни усло-

вия. Голям плюс е и спо-

койствието по време на 

монтажа, що се отнася 

до боравенето с издели-

ята в сравнение с оста-

налите конкурентни ан-

тикорозионни защити. 

Все повече инвестито-

ри и производители се 

запознават от първо 

лице с предимствата и 

разбират колко практи-

чен е процесът и какви 

преимущества им дава. 

Горещото поцинковане 

е до голяма степен за 

тези, които мислят в 

перспектива и искат да 

разрешат проблемите с 

корозията за период от 

петнадесет, тридесет, 

петдесет или повече 

години.

Горещото поцинко-

ване е високотемпера-

турен металургичен 

процес, който се из-

вършва в заводски усло-

вия под строгия надзор 

на специалисти. Той се 

случва при около чети-

ристотин и петдесет 

градуса, при които сто-

маната или чугунът би-

ват потопени в баня от 

разтопен цинк. Двата 

да покрие само външни-

те части на всеки един 

детайл, без да може да 

покрие недостъпните 

места. Ползвателят на 

горещо поцинкования про-

дукт получава защитено и 

покрито на сто процента 

изделие. Няма да сгрешим, 

ако кажем, че при горещо-

то поцинковане клиентът 

наистина получава  на сто 

процента това, за което 

плаща.

Почти всички дейнос-

ти са механизирани, което 

дава възможност за произ-

веждането на големи обеми 

продукция. Метеорологич-

ните условия не са от зна-

чение, както при боядисва-

нето например. Това е един 

огромен плюс, защото горе-

що поцинкованите детайли 

могат да бъдат произвеж-

дани с един и същ темп без 

значение от месеца, сезона 

или моментната метеоро-

логична обстановка. Не е 

от значение дали темпера-

турата на въздуха е минус 

десет, десет или четири-

десет градуса, дали вали 

дъжд, сняг или пече слънце 

– всички тези странични 

фактори са без значение. 

Хората, които са свикнали 

да изпълняват проекти с 

фиксирани крайни срокове 

независимо от това какво 

е времето навън, най-до-

бре могат да оценят това 

предимство на горещото 

поцинковане. 

Това е метод, който 

спестява много средства 

и който дава спокойствие 

по време на експлоатацион-

ния цикъл на изделието.  Не 

са необходими поддържащи 

дейности. Горещото по-

цинковане се предпочита 

там, където се търси дъл-

готрайност, практичност 

и спестяване на средства 

през целия етап от живо-

та на изделието. Инвес-

титори и производители 

наистина оценяват високо 

този факт.

Представете ни с ня-

колко думи компанията, 

за която работите.

Групата заводи ЗГП – 

ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПО-

ЦИНКОВАНЕ са лидер на 

пазара в България.  Прите-

жаваме три предприятия - 

в Пловдив и Каспичан, както 

и база в град София. Най-

голямата вана за горещо 

поцинковане в страната е 

в единия от заводите ни в 

Пловдив с размери 13 м дъл-

жина, 3,2 м дълбочина и 1,6 

м широчина. Това ни дава 

възможност да работим по 

всички индустриални про-

екти и да отговаряме на 

нуждите на инвеститори-

те и при най-специфичните 

техни обекти. 

Ръководството на ком-

панията още от самото 

начало има амбицията да 

прави устойчив  бизнес, 

основаващ се на качество 

и иновации, изцяло равно-

стойни на тези в Европа 

и останалата част от 

света. Към днешна дата 

нашите заводи са в крак с 

всички новости в бранша. 

Ако трябва да бъдем чест-

ни, това не е толкова лесно 

за изпълнение, тъй като за 

разлика от чуждите пазари, 

на които горещото поцин-

коване е отлично познато 

и наложено, а в една част 

от случаите е приемано и 

за норма, що се отнася до 

определени сегменти, то 

в България все още то е 

в процес на налагане. Го-

ляма част от компаниите 

използват тази услуга от 

сравнително кратък пери-

од от време и откриват 

едва сега какви са ползите 

от нея. Много от нашите 

партньори все още не са 

напълно запознати с огро-

мния потенциал и предим-

ства на метода и това, 

което те печелят, използ-

вайки го. Понастоящем 

основна роля в популяризи-

рането на процеса в Бълга-

рия играе именно нашата 

компания. Ние традиционно 

се включваме в изложения, 

като „Пловдивски панаир“, 

„Българска строителна 

седмица“, „Годишна среща 

на местните власти“, ор-

ганизирана от НСОРБ, „Ак-

тив“, „Национална среща на 

главните архитекти и екс-

пертите по устройствено 

планиране на общините“ 

и други. Редовен и един-

ствен участник от Бълга-

рия сме в конференциите 

на Европейската асоциа-

ция за горещо поцинковане 

European General Galvanizers 

Association. На тях имаме 

възможност както да чуем 

основни проблеми, вълнува-

щи бранша, така и да посе-

тим заводи на наши колеги 

и да почерпим от  техния 

опит. Тези конференции ни 

помагат да предоставяме 

все по-модерна и конку-

рентна услуга на нашите 

клиенти.

Колкото и усилия и сред-

ства обаче да влагаме в 

маркетинговите ни кампа-

нии, най-добрата реклама 

за нас си остават потре-

бителите, които са се до-

коснали до нашата услуга. 

Веднъж щом човек е поцин-

ковал нещо и се е убедил 

лично в достойнствата на 

този процес, никакви усилия 

повече не са ни необходими, 

за да го убеждаваме. Тези 

клиенти се връщат отно-

во и отново. Имаме много 

случаи, в които служители, 

работещи в компании на 

наши партньори,  препоръч-

ват аболютно безкористно 

нашата услуга пред свои 

близки и познати, както и 

на техни клиенти при из-

бора на антикорозионна 

защита. За нас е изключи-

телно удовлетворение да 

виждаме, че услугата, коя-

то предлагаме, носи полза 

метала влизат във взаи-

модействие, при което се 

изграждат няколко общи 

железно-цинкови сплави 

върху сто процента от по-

върхността на изделието. 

Много е важно да акценти-

раме върху това „покриване 

на площта на изделието на 

сто процента“. За разлика 

от другите конкурентни 

методи тук цялата площ на 

изделието бива обработе-

на и съответно защитена. 

Никакви кухини или трудно-

достъпни места не могат 

да останат непотопени и 

съответно непоцинковани, 

включително и вътрешни. 

За да се осигури това, в го-

ляма част от случаите се 

изработват технологични 

отвори за вентилация на 

изделието. Посредством 

тях цинковата стопилка 

може да проникне навсякъ-

де, след което да оттече 

безпрепятствено обратно 

в цинковата вана.  Получе-

ното покритие е равномер-

но и устойчиво на механич-

ни удари, като детайлът 

е готов за експлоатация 

веднага след като изстине. 

Няма нужда да се изчаква 

изделието да съхне или да 

се изпича в камери, както 

при методи като боядисва-

нето. Детайлът директно 

може да бъде натоварен 

и експедиран. Обикновено 

единият от формираните 

слоеве желязно-цинкова сп-

лав е с по-голяма твърдост 

от тази на стоманата. 

Това означава, че при това-

ро-разтоварни дейности, 

монтаж и експлоатация 

устойчивостта на издели-

ето е изключително голя-

ма. Едно от най-важните 

предимства на горещото 

поцинковане се крие в тази 

устойчивост на механични 

удари и интервенции. Ако 

ударим едно боядисано из-

делие например и премах-

нем защитното покритие, 

след време ще наблюдаваме 

така нареченото „подко-

жушване“. Ръждата ще за-

почне да „пълзи“ под слоя боя 

и да разрушава нанесеното 

покритие с бързи темпове, 

като така ще компромети-

ра изделието. При горещо-

то поцинковане, наличието 

на сплавяване между цинка 

и стоманата прави невъз-

можно „подкожушването“ 

и „пълзенето“ на ръждата. 

Тук наблюдаваме формира-

нето на така наречената 

галванична клетка, при коя-

то корозирането се ограни-

чава до мястото на удара.    

Също така боята може 
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на хората.

Основно направление 

по отношение на усилията 

ни е фокусът върху качест-

вото на изделията, които 

излизат от нашите заво-

ди. Въпреки нарастването 

на обемите на работата в 

последните години  можем 

да се гордеем с факта, че 

успяваме да поддържаме 

постоянно високо качест-

во на услугата ни. Голяма 

част от партньорите ни 

работят за чуждестранни 

инвеститори на междуна-

родни пазари, което за тях 

означава, че заедно с конку-

рентните цени трябва да 

предложат и качество, рав-

ностойно на качеството, 

идващо от традиционни за 

горещото поцинковане па-

зари, като Франция, Ита-

лия, Германия и др. В също-

то време проектите, които 

се реализират на терито-

рията на България, далеч не 

са по-малко „претенциозни“. 

Изискванията стават все 

по-високи. Ако преди де-

сет години клиентите ни 

са се интересували преди 

всичко от антикорозион-

ните свойства на метода, 

то днес те вече искат да 

получават и естетически 

красив продукт. Не са мал-

ко случаите, в които за да 

постигнем желания краен 

резултат, ние участваме в 

процесите по проектиране 

на изделията. Групата за-

води ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГО-

РЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ  се 

ползва с имиджа на големия 

поцинковач в България, кой-

то е предпочитан и търсен 

не само заради това, че е 

технологично обезпечен, 

че ще влезе в срок и прочие, 

но и най-вече заради това, 

че ще осигури спокойствие 

на своите клиенти по от-

ношение на качеството. 

Нашите партньори знаят, 

че ние сме с тях още от 

първоначалния етап на про-

ектиране, изработка и дори 

в някои случаи монтаж. Това 

е едно от нещата, които в 

годините продължаваме да 

изпълняваме като ангажи-

мент към клиентите си и 

то ни носи големи позити-

ви. Когато собственикът 

или изпълнителят на бъ-

дещото изделие чуе адек-

ватни обяснения и види, че 

освен че сме заинтересо-

вани да направим печалба, 

сме заинтересовани той да 

получи максимална изгода, 

която да го накара да се 

върне отново при следва-

щия проект, това му гово-

ри повече от всякакъв вид 

реклама. Може да се каже, 

че ние продаваме един па-

кет от ползи, включващ в 

себе си нашия ангажимент 

да направим всичко, което 

е по силите ни, за да могат 

партньорите ни да получат 

продукта такъв, какъвто 

трябва да бъде. Ние про-

даваме сигурност. Ние сме 

тежката артилерия при 

антикорозионните защити 

и носим самочувствието, 

което заслужаваме. 

Групата заводи ЗГП – ЗА-

ВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИН-

КОВАНЕ имат капацитет 

да поемат натоварването 

и обема от горещо поцинко-

ване на пазара в България. 

Това стана възможно след 

направените в годините 

големи инвестиции. Раз-

бира се, тези инвестиции 

компанията ще възвръща 

постепенно в дългосрочен 

период, но все пак това е 

избраното направление за 

развитие. Вярваме, че бъ-

дещето ще ни предостави 

възможност да възвърнем 

тези инвестиции, рабо-

тейки достойно и профе-

сионално.

Г-н Горев, споменахте, 

че има обективни причини 

за нарастването на паза-

ра на тази услуга в Бълга-

рия. Бихте ли запознали 

читателите ни с това как 

се развива методът горе-

що поцинковане в Бълга-

рия в последните години?

Някои от причините 

вече бяха изброени от мен, 

но ако трябва да обобщим, 

бих изтъкнал като най-ва-

жни няколко. Горещото по-

цинковане е метод, който 

представлява съвкупност 

от много ползи. Той пре-

възхожда всички останали 

методи, което го прави 

все по-желан не само от 

крайния ползвател, но и 

от специалистите, които 

имат за задача да разре-

шат определен проблем по 

възможно най-практичния и 

професионален начин. Про-

ектантите не се притес-

няват, че ще заложат на 

антикорозионна защита, 

която няма да издържи на 

дадени тежки условия, тъй 

като горещото поцинкова-

не се използва изключител-

но успешно в почти всички 

видове среди с оглед на 

тяхната агресивност. 

При горещото поцинкова-

не няма перо от средства, 

предназначено за периодич-

на поддръжка, както е при 

боядисването например, 

където трябва да се плани-

рат и отделят средства, 

време и енергия за създа-

ване на организация за пе-

риодично пребоядисване. 

Ако Вие сте собственик на 

производствено предприя-

тие или хотел например и 

трябва да пребоядисвате 

огради, навеси или други 

помещения и части от ма-

териално-техническата 

база периодично, за да са 

защитени и да изглеждат 

добре, Вие трябва не само 

да платите за това.  Вие 

ще трябва да организира-

те процеса, който в зави-

симост от вида и размера 

на бизнес единицата, за 

която говорим, може да 

изисква доста солидна ор-

ганизация и дори спиране 

на дейността за даден пе-

риод от време. Тогава го-

ворим не само за разход на 

труд и материали, но и за 

намаляване на печалбата 

и за създаване на допъл-

нителни трудности. Това 

може да бъде избегнато, 

ако тези детайли бъдат 

поцинковани. Ето това е 

практичност - да мислиш 

не само за краткия период 

от две-три години, а за пе-

риода след тях. 

Един от най-важните 

фактори за нарастването 

на пазара са наличието на 

чуждестранни инвести-

ции. Компаниите, идващи 

от чужбина и искащи да 

изградят нещо работещо 

и печелившо, не желаят 

да правят компромиси. Те 

сами изискват защитата, 

която предлагаме ние. Те 

са свикнали с нея и там, 

откъдето идват, тя е 

нормата. Не желаят някой 

да им предлага остарели, 

непрактични и неработе-

щи във времето решения. 

Те имат база за сравнение. 

Не се налага да ги убежда-

ваме колко по-добър метод 

е горещото поцинковане. 

Налага се единствено да 

им предложим услугата с 

необходимото качество и 

в сроковете, в които те 

искат – нещо, което ние 

умеем да правим отлично.

Немалка причина за 

все по-голямото налага-

не на услугата у нас е и 

създаването на условия 

за развитието й. Няма как 

да заложиш поцинковане 

на конструкцията на едно 

производствено предприя-

тие, ако си ограничен от 

габаритите на ваните 

за поцинковане например. 

Осъзнавайки това, една 

от първите стъпки на 

ръководството по от-

ношение на повишаване 

конкурентоспособността 

на копманията ни беше 

да осигури необходимите 

технологични условия за 

развитие на услугата. Ин-

вестирането във вани с 

голям размер „развърза ръ-

цете“ на проектанти и из-

пълнители да реализират 

мащабни обекти с детайли 

до 13 м. Всички детайли от 

тези обекти могат да бъ-

дат произведени на тери-

торията на страната от 

български производители и 

поцинковани при нас, така 

че да не се налага да се 

търсят производители из-

вън рамките на страната. 

Досегът на все по-го-

лямо количество хора с ус-

лугата ни също е причина 

за нарастване на обемите 

от поръчките ни. Колкото 

повече поръчки изпълня-

ваме, толкова повече бъ-

дещи поръчки си осигуря-

ваме. Все повече хора се 

„образоват“ по отношение 

на нашата услуга. Тук под 

образоване имаме предвид 

това, че все повече хора се 

интересуват, и то съвсем 

целенасочено. Имаме кли-

енти, които притежават 

достойни за уважение по-

знания, що се отнася до 

това какво представлява 

горещото поцинковане. 

Тяхното прогресивно ми-

слене, адаптивност и же-

лание за получаване на ка-

чествен продукт ги кара 

сами да търсят услугите 

ни. Тук съвсем не визирам 

само платежоспособни 

клиенти и само бизнеса. 

Все повече български 

фирми работят на чуждес-

транни пазари, на които се 

търси нашата услуга. Фа-

ктът, че тези фирми пра-

вят експорт на тези паза-

ри, означава, че тяхната 

продукция е конкурентна 

като цена и качество. Пре-

дизвикателството, пред 

което се изправяме все-

кидневно, е ръка за ръка с 

нашите партньори да от-

говорим на нарастващите 

изисквания на тези пазари. 

Частта от поцинкована 

продукция в нашите заво-

ди, предназначена за чуж-

бина, ще нараства с всяка 

изминала година.

Какви са трудности-

те, които среща ЗГП – 

ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПО-

ЦИНКОВАНЕ?

Ако разгледаме горе-

щото поцинковане като 

специфичен вид услуга, 

можем да кажем, че попу-

ляризирането й върви с 

нормални темпове, но въ-

преки всичко все още сме 

далеч от достигането 

нивата  на популярност в 

сравнение с държави като 

Германия, Франция, Ита-

лия и др. Все още имаме 

да извървим път, свързан 

с установяването на този 

метод за антикорозионна 

защита като основен и 

предпочитан. 

Наред с това срещаме 

проблеми, които са валидни 

за всички работодатели. 

Изпитваме трудности при 

намирането на качествен 

и квалифициран персонал. 

За радост, политиката на 

ЗГП - ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 

ПОЦИНКОВАНЕ е такава, 

че служителите,  доказа-

ли своята съпричастност 

към общите цели и при-

тежаващи необходимите 

качества и желание за ра-

бота, биват навременно 

оценявани и задържани при 

нас. За разлика от други 

компании, чиято специфика 

на производство позволява 

обучаването на служители 

и работници за по-кратък 

период, при нас изгражда-

нето на един такъв спе-

циалист отнема до някол-

ко години в зависимост от 

позицията и личностните 

качества на конкретния 

служител. 

Вид трудност за нас 

се явява и решимостта ни 

да предлагаме качествена 

услуга - най-доброто ка-

чество на пазара в Бълга-

рия, което  да е абсолютно 

конкурентно по качество и 

в чужбина. Това, към което 

ръководството има нулева 

толерантност, е произ-

веждането на некачестве-

на стока. Фактът, че раз-

полагаме с три завода в 

България, ни дава възмож-

ност да обработваме и 

най-големите обеми. Нико-

га обаче не поемаме поръч-

ка, ако знаем, че времето 

за качествено изпълнение 

не е достатъчно. Казвам 

това, защото сме имали 

случаи, в които сме били 

питани дали не можем да 

съкратим производстве-

ния цикъл, да прескочим 

някой етап, поради това, 

че в противен случай някой 

няма да се вмести в срока 

си. При всеки един от тях 

ние сме отказвали. Винаги 

сме били честни и откро-

вени с нашите партньори 

и винаги, когато можем, 

сме готови да направим 

всичко по силите си, за да 

влезем в положението им. 

Никога обаче това не е 

ставало за сметка на ка-

чеството на продукцията. 

В нашия бизнес некачест-

веното изпълнение на един 

проект може да разруши 

имидж, създаван с труд и 

постоянство години наред. 

Не вярвам да има про-

изводство, в което да 

няма казуси, заплетени си-

туации, ежедневни произ-

водствени проблеми. При 

динамично производство 

като нашето, с детайли, 

които не излизат от наш 

собствен завод, а идват 

от клиенти, ежедневно се 

сблъскваме с различни про-

блеми.  Практически ние 

работим с нашите пробле-

ми и проблемите на наши-

те клиенти едновременно. 

Само една спукана гума на 

камион, който трябва да 

достави детайли при нас, 

може да коства закъсне-

нието на доставката с 

един ден. За нас това може 

да означава изготвянето 

на нов седмичен или дори 

месечен производствен 

график. Затварянето на 

пътищата за ден поради 

лоши метеорологични ус-

ловия през зимата може да 

ни постави в изключител-

но неприятна ситуация, в 

която да се опитваме да 

наваксваме срокове, из-

пуснати не по наша вина. 

Обикновено от подобен 

тип ситуации излизаме с 

общи усилия. Именно то-

гава проличават знания-

та и уменията на нашите 

специалисти. Много често 

върху определени казуси и 

проблеми работят не само 

специалистите ни от един 

завод, а всички специали-

сти, заети в заводите ни, 

имащи компетенции в съ-

ответното направление. 

Това ни дава възможност 

да споделяме опит, идеи и 

да намираме решения мно-

го по-бързо и ефективно.  

Вие многократно спо-

менахте предимствата 

на горещото поцинковане 

и това, че в много държа-

ви то е предпочитан ме-

тод за антикорозионна 

защита. Бихте ли ни дали 

няколко примера. 

Един, пример който в 

съзнанието ми е останал 

като интересен, е от Ка-

нада. Това е прекрасен 

висящ мост, наречен Cliff 

Walk, изграден в дъждов-

ните гори около Ванкув-

ър. Една от най-посеща-

ваните туристически 

дестинации в Британска 

Колумбия. Мостът виси 

на приблизително 90 м в 

непосредствена близост 

до река Капилано, захва-

нат за огромна гранитна 

скала. Специфичността 

на местоположението не 

позволява да се извършват 

периодични поддържащи 

дейности по конструкци-

ята. Необходимо е това, 

от което ще се изработи 

съоръжението, да може да 

издържи на сурови условия 

през годините, на влагата, 

идваща от дъждовните 

гори, и най-вече да устои 

на един от най-големите  

врагове на стоманата – 

морския и океанския кли-

мат. Мостът се намира 

само на няколко километра 

от крайбрежието на Тихия 

океан. Основно изискване 

при изграждането е да не 

се нарушава естествено-

то състояние на природ-

ния парк – всичко трябва 

да остане непокътнато, 

а конструкцията да бъде 

здрава и надеждна, без 

това да коства мащабни 

строителни дейности. 

Инженерите намират иде-

ално решение. Конструк-

цията  е изработена от 

стомана. Стоманата е 

горещо поцинкована, кое-

то гарантира нейната 

дълготрайност и издръж-

ливост на влага и солен 

океански климат, ниски 

цялостни разходи и нулева 

необходимост от допълни-

телни  дейности и разходи 

във времето. Освен това 

цинкът е естествен и при-

родосъобразен материал, 

който няма да замърсява 

природата. Горещо поцин-

кованите изделия могат 

да бъдат рециклирани 

след време, ако се наложи. 

Това  съоръжение е един 

добър пример за това на 

какви изисквания може да 

отговори горещото поцин-

коване. Още повече то по-

казва практичния избор на 

специалистите. В чужбина 

подобен тип обекти не са 

рядкост, а напротив - сре-

щат се доста често. Рад-

ващото е, че и у нас вече 

могат да бъдат срещнати 

такива примери.
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По време на каранти-

ната и след това в паке-

та мерки срещу COVID-19 

строителството като 

индустрия не беше спряно 

от Националния операти-

вен щаб. Това е много ху-

баво, защото макар и със 

забавени темпове на вза-

имодействие между въз-

ложители и изпълнители, 

има договори по общест-

вени поръчки (ОП), които 

се подписват и изпълня-

ват. По този начин се под-

помага цялата българска 

икономика в тази сложна 

ситуация.

В настоящата статия 

ще припомним важните 

фактори при оценката на 

риска и кой ползва бонд 

гаранциите. Ще споделим 

и какво правим с моя екип 

при работа с бонда, защо-

то има важни принципи, 

които спазваме.

Бонд гаранциите се до-

казват като един от тър-

сените инструменти от 

изпълнителите за подпис-

ване на ОП, с които гаран-

тират своето изпълнение. 

Нека първо да разгледаме 

за какво гледат застрахо-

вателите, когато оценя-

ват риска на ползватели-

те на бонда.

1. За какво гледа застрахо-

вателят за положителна 

оценка на изпълнителя?

По принцип цената е 

компонентът, който най-

много интересува всеки 

изпълнител, който иска да 

ползва бонд. Но преди да се 

стигне до ценова оферта, 

която се определя най-ве-

че от стойността на до-

говора, вида на гаранция-

та и продължителността 

на договора, има и други 

фактори, които влияят на 

оценката. Такива са:

– Сложност на СМР, 
които ще се изпълняват 
по проекта от избраната 
фирма.

– Предходен опит на 
дружеството.

Разглежда се какъв 

е предходният опит на 

дружеството в такива 

дейности. Тоест, ако то 

има много малък опит или 

е изпълнило малко такива 

проекти, това е по-риско-

во за застрахователя. Да 

кажем, че компанията е от 

две години на пазара и има 

два-три проекта, тогава 

оферираната премия може 

да има разлика, сравнено с 

друго такова дружество, 

което има 15 - 20 г. исто-

рия със сериозен опит и с 

десетки изпълнени подоб-

ни проекти.

За застрахователя 

фирмите с опит са наяс-

но с предмета си на дей-

ност, защото докато са 

изпълнявали множество 

проекти, са натрупали 

сериозна експертиза през 

годините. При такова дру-

жество рискът ще е по-

малък в сравнение с ком-

пания, която няма такъв 

опит, и респективно това 

може да влияе и на цената 

на бонда за един и същи 

проект. По тази причина 

тези две фирми могат да 

получат две различни цени 

за еднакви проекти заради 

съответния опит.

– Финансово състояние 
на изпълнителя.

Финансовото  със -

тояние е първото нещо, 

което се гледа още в на-

чалото при оценка на ком-

панията за общ лимит и 

за положителна оценка 

за ползване на бонд га-

ранции. Защо? Защото 

застрахователят при из-

даването на бонда влиза в 

риск, като гарантира пред 

възложителя, че изпълни-

телят ще свърши работа-

та си качествено и в срок. 

Застрахователят е съгла-

сен да застане зад изпъл-

нителя със своите активи 

в полза на възложителя, но 

има условие изпълнителят 

да е финансово стабилен, 

за да може да си възста-

нови ресурса при евенту-

ална щета.

– Начин на обезпечение 
към застрахователя.

За ценообразуването е 

важен и начинът на обез-

печаване на гаранцията. 

Причината е, че различни-

те застрахователи имат 

и специфични условия за 

обезпечаване. Някои из-

искват запис на заповед 

(ЗЗ), други – запис на за-

повед или споразумения 

за регресни права (СРП). 

Трети застрахователи 

не искат нищо. Да, има и 

такива застрахователи, 

които не изискват ЗЗ и 

СРП. Всичко това е въпрос 

на политика на всяко едно 

застрахователно друже-

ство как си гарантира 

риска и каква ще е проце-

дурата му на възстано-

вяване на средства при 

евентуална претенция от 

възложителя.

Важно! Всяка оценка 

за даден проект е строго 

индивидуална за всяко от-

делно дружество. 

2. За кого са бонд гаранции-

те? Кой ги ползва?

• За кого са бонд гаран-
циите?

Бонд гаранциите са 

за всички регистрирани 

изпълнители в Агенцията 

по обществени поръчки 

(АОП), които участват в 

търгове и изпълняват ОП 

по Закона за обществе-

ните поръчки (ЗОП). Без 

изключения те могат да 

ползват бонд гаранции 

пред възложителя, кой-

то така си гарантира 

на 100% предоставените 

средства по съответна-

та поръчка.

Всички изпълнители 

по европроекти, които 

ползват средства от ЕС, 

също могат да ползват 

бонд гаранции, т.нар. ев-

робондове.

– Кои фирми и браншове 
ползват бонд гаранциите в 
България?

✓ Строителните ком-

пании

Практиката показ-

ва, че на първо място и 

най-голям ползвател на 

бондове са строителни-

те компании. Това е ин-

дустрията, която от над 

25 г. борави с гаранции 

за изпълнение на своите 

проекти. Допреди приема-

нето на новия ЗОП се упо-

требяваше само банкова 

гаранция и е нормално след 

приемането на бонда в 

чл. 111, ал. 5, т. 3 от ЗОП  

строителните фирми да 

се възползват максимално 

бързо от новия метод на 

гарантиране. Те са и най-

многобройни от всички 

други участници по ЗОП. 

Изпълняват обекти освен 

самостоятелно и в кон-

сорциум с други свои коле-

ги, с оглед на предмета на 

обществената поръчка.

✓ ИТ Компаниите

В последните 10 г. Бъл-

гария се превърна в малък 

хъб за фирми и компании 

от ИТ индустрията. Може 

би те са над 1000. Тези 

компании също участват 

и изпълняват ОП по ЗОП. 

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.

Тяхната дейност е доста 

различна от строител-

ството, но по принцип и 

те „строят“, разбира се, 

не сгради и съоръжения, 

а софтуерни приложения 

или подобрения на вече 

съществуващи програмни 

системи. За гарантиране 

на тяхната дейност пред 

възложителя и те използ-

ват бонд гаранции, защо-

то не искат да блокират 

пари и ресурс за банкови 

гаранции.

✓ Проектантски фир-

ми

Честа практика е в 

даден консорциум по ОП да 

участват и проектанти и 

техни сдружения, които 

също ползват бонд гаран-

ции пред възложителя. 

✓ Сдружения на архи-

текти

В регистъра на изпъл-

нителите в АОП има голям 

брой архитектурни бюра, 

които изпълняват ОП са-

мостоятелно или в консор-

циум с други свои колеги.

✓ Инженерни фирми

Както и при архите-

ктите, инженерните ком-

пании също са участник 

в изпълнението на ОП не 

само самостоятелно, но и 

в консорциуми.

✓ Геодезически фирми

Гилдията на геодези-

стите също ползва бонд 

гаранции за своите проек-

ти. Техни представители 

участват самостоятелно 

или в консорциум.

✓ Дизайнерски фирми 

Не са толкова много-

бройни, както другите 

участници, но все пак има 

и такива фирми.

✓ Доставчици на сто-

ки и услуги  

Доставчиците на сто-

ки и услуги заемат голям 

дял от изпълнителите на 

ОП по ЗОП. Те ползват 

една разновидност на бонд 

гаранциите – „Гаранция за 

доставка на стоки или 

извършване на услуги“, за-

щото за разлика от стро-

ителите, които поемат 

ангажимент да изгражда-

не, тяхната отговорност 

е да доставят стока или 

услуга. Такива фирми из-

пълняват ОП за доставка 

на медицинска техника, 

учебници, обучения, агро-

дейности и др.

✓ Митнически бюра и 

компании

За тях специално също 

има друга разновидност на 

бонда – „Гаранция за мит-

нически задължения“.

3. Какво трябва да знаем 

при използването на бонда 

спрямо опита, който има-

ме с бонд гаранциите?

Когато имаме запит-

ване за бонд, с моя екип 

следваме стройна проце-

дура, която спазваме за 

всяка една оферта. Вина-

ги искаме да видим къде 

се доближават ценовите 

оферти или къде има голе-

ми отклонения и разлики и 

кое ги поражда. Обръщаме 

внимание и при какви усло-

вия са офертите спрямо 

обезпеченията.

Важно! Бондът е хи-

брид между банков про-

дукт и застрахователен 

продукт. За целта е задъл-

жително да се ползва екс-

перт по бонд гарнциите.

Бондът, освен да се 

сключи и да послужи за 

подписване на договора за 

изпълнение, той трябва и 

да се „наблюдава“. Какво 

се има предвид? Често се 

случва проектът да бъде 

спрян от страна на въз-

ложителя, но бонд гаран-

цията не може да се спре 

или да прекъсне срока на 

своето покритие. Зара-

ди такива прекъсвания 

понякога има ситуация, 

при която проектът не е 

изпълнен в срок както е 

по първоначалната доку-

ментация на поръчката. 

От друга страна срокът 

на покритие на гаранци-

ята е изтекъл и тогава 

тя трябва да се удължи в 

съответствие с новите 

срокове.

Застрахователят ви-

наги иска писмени аргу-

менти за всяко прекъсва-

не и удължаване на срока 

на проекта, за да може да 

се удължи и покритието 

на бонда. Но не всеки път 

удължаването за изпълни-

теля минава без проблем. 

Такива спънки могат да 

възникнат заради достиг-

нат максимален лимит на 

строителя към застрахо-

вателя или намален лимит 

за издаване на бонд гаран-

ции поради промяна на фи-

нансовата структура на 

дружеството и др. 

За да се намери ре-

шение при една такава 

промяна на обстоятел-

ствата, с моя екип пра-

вим брокераж към целия 

пазар, за да намерим ре-

шение, което да пасне на 

промяната от страна на 

застрахователя и възло-

жителя, взети заедно.

Заключение

В условията на здрав-

на и икономическа криза 

вследствие на COVID-19 

бонд гаранциите ще иг-

раят съществена роля 

за изпълнителите на ОП. 

Нормално е всяко друже-

ство да иска да разпола-

га с повече наличен кеш, 

за да може да работи с 

оперативния капитал, от-

колкото да блокира пари в 

банката.

Бонд гаранциите се 

ползват като алтерна-

тива на банковата гаран-

ция все повече и повече с 

оглед на предимствата, 

които имат. Силата на 

бонд гаранциите е имен-

но в това да се избегне 

блокирането на ресурси и 

активи, които са жизнено-

важни сега.

П.П. Ако имате нужда 
от оферта, казус или про-
блем с гаранциите, пише-
те ни на stroitel.bonds@
ttins.eu или се обадете на 
0882 400 071, за да го об-
съдим с препоръка и ста-
новище.

Снимка Румен Добрев
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В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Мария Башева, 
председател на ОП 

на КСБ – Габрово

Доц. д-р Миглена Павлова, 
изп. директор на Агенцията по 

обществени поръчки

Проф. д-р инж. Иван Марков, 
ректор на Университета по 

архитектура, строителство и геодезия

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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Елица Илчева

Многофункционална 

сграда, описана от ар-

хитектите като „Дър-

вена корона“, ще има на 

крайбрежната алея  в 

Гьотеборг. Международ-

ният конкурс за проект 

е спечелен от датското 

студио Dorte Mandrup за-

едно с Bisgaard Landscape 

и Ramboll. Новото здание 

ще е със застроена площ 

от 37 500 кв. м и ще се 

състои от офиси, апар-

таменти и зали за про-

веждането на различни 

културни събития. Осно-

вата ще бъде прозрачна и 

открита. Предложението 

на групата се базира на 

амбиции за въглероден 

неутралитет и опреде-

лени ключови елементи в 

дизайна, като дървесина, 

рециклирани материали и 

биоразнообразие.

„Гордея се, че успях-

ме да внесем скулптурно 

качество в голям обем и 

да създадем устойчиво 

строителство,  което 

позволява гъвкавост във 

времето. Амбициите на 

организаторите на кон-

курса (Vasakronan AB в 

колаборация с кметство-

то на Гьотеборг и Асоци-

ацията на архитектите 

в Швеция) ни позволиха да 

проектираме сграда, ори-

ентирана към бъдещето, 

която в същото време 

има висока архитектурна 

стойност“, споделя Дор-

те Мандруп, основател и 

креативен директор на 

студио Dorte Mandrup.

Чрез прозрачната си 

основа конструкцията ди-

намично ще свързва раз-

личните нива на околните 

градски пространства 

– кея, улицата и моста. 

На нивото на шосето ще 

има много нишови мага-

зини, споделени офисни 

пространства, сервиз 

за ремонт на велосипе-

ди, ресторанти и може 

би дори театър и хотел, 

които ще създадат ожи-

вена атмосфера. Алеите 

и улиците ще минават 

както около сградата, 

така и през нея, чрез кое-

то авторите на проекта 

гарантират, че общест-

вените комуникации няма 

да бъдат блокирани, дори 

през нощта.

В горната част над 

отворената основа еки-

път проектира ясно отли-

чима дървена корона. Там 

ще са офиси, собствени 

и наети апартаменти, 

студентски и споделени 

жилища. По цялата фаса-

да ще има балкони с вгра-

дени саксии с буйна рас-

тителност от местни 

видове, съобразени с ми-

кроклимата на съответ-

ните етажи. Събраната 

дъждовна вода на покрива 

ще се интегрира в систе-

мата за напояване.

Амбицията на архи-

тектите да постигнат 

LEED платинен серти-

фикат за устойчивост 

е видима на всички фази 

на проекта. Бетонът от 

съществуващата сграда, 

която ще бъде разрушена, 

за да освободи парцела, 

ще се раздроби на място 

и ще се използва повтор-

но за основата. Стъклата 

ще бъдат рециклирани и 

ще получат нов живот под 

формата на терацо на-

стилка върху бетонната 

повърхност. Останалата 

част ще бъде построена 

от масивна дървесина.

В условията на глобална карантина 

летищата имат идеалната възмож-

ност да извършват рехабилитационни 

операции при минимални негативни въз-

действия върху оперативната дейност. 

В много случаи планираните строителни 

работи са изтеглени напред, за да се из-

ползва настоящата ситуация. Аеропор-

тът в Оукланд, Нова Зеландия, подновява 

настилката на източната писта. Лети-

щето в Щутгарт изцяло е преустанови-

ло работа в периода 6 - 22 април, за да 

поднови инфраструктурата. Строител-

ните дейности ще продължат до 17 юни 

единствено през нощта. В Перу портът 

Лима Хорхе Чавес, освен че изгражда вто-

ра писта и нов терминал, рехабилитира 

основната. Инженерният и оперативен 

персонал в Станстед - Лондон, отворе-

но за ограничен брой търговски полети, 

както и за значителни по обем карго 

операции, затваря в отрязъци от деня за 

дейности по подмяна на настилката. 

От новото летище в Истанбул, което 

бе пуснато в експлоатация преди малко 

повече от година, обявиха, че планират 

да използват затишието и да ускорят 

строителството на третата писта, 

която да бъде открита през юни. Това ще 

е второто летище в Европа (след Шипхол 

в Амстердам), способно да управлява ед-

новременно три успоредни писти.

Има проекти за разширяване, които 

са замразени до възстановяването на 

авиационната индустрия, сериозно за-

сегната от коронавирус пандемията. 

Такъв е случаят с отлагането на строи-

телството в Хийтроу в Лондон.

IGArchitects завърши 

изграждането на бетонно 

кафене на крайбрежната 

улица в Хирошима, което 

може да бъде превърнато 

в различни многофункцио-

нални помещения. Струк-

турата е с площ от 55 

кв. м и се състои от ци-

ментови плочи, изместе-

ни странично една спрямо 

друга с цел създаване на 

усещане за многопласто-

ва сграда. Както под-

чертава архитектът и 

основател на IGArchitects 

Масато Игараши, място-

то може да се използва 

като галерия, фризьорски 

салон или дори като едно-

фамилна къща.

Основни изисквания 

към авторите на проек-

та са били да се осигури 

добра гледка на седящите 

вътре към океана и брего-

вата ивица и в интериора 

да има голямо дърво. Из-

цяло остъклените стени 

дават възможност на по-

сетителите да се наслаж-

дават на храната сред 

природата. Интериорната 

растителност допълни-

телно размива границата 

между вътре и вън.

Височините между че-

тирите бетонни плочи са 

различни и са съобразени 

с околната среда, места-

та за сядане и дърветата, 

така че да се осигури ви-

димост над покривите на 

сградите към океана от 

всяко вътрешно ниво.

Амбицията на архитектите да постигнат LEED платинен 
сертификат за устойчивост е видима на всички фази на проекта
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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:


