
Инж. Даниел Панов, председател на УС 
на НСОРБ и кмет на Велико Търново:

Доц. д-р Миглена Павлова, изп. директор на АОП: Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на УАСГ:

Строителството създава 
условия за работа на много 
съпътстващи сектори 

Електронното възлагане 
е качествено нов етап в 
развитието на системата на 
обществените поръчки в България

Най-голямото ми желание 
е през есента в УАСГ да 
посрещнем новите строителни 
попълнения за бранша

ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ стр. 6-8  стр. 12-13  стр. 16-17

Санирането е ключов елемент от пакета мерки, който може да даде бързи резултати за възстановяване на икономиката

В. „Строител“

„Ние ясно си даваме сметка, че 
единственото условие за бързото 
възстановяване на всички сфери на 
обществения живот е създаване на 
динамичен оборот в икономиката. И 
неслучайно на всичките си срещи с пар-
ламентарните групи на политически-
те партии и с вицепремиера Томислав 
Дончев ние категорично изразихме об-
щата позиция, че за нас подобен меха-
низъм за „бързо завъртане на колелото“ 
е продължаването на Националната 
програма за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищни сгради 
(НПЕЕМЖС). Това заяви за в. „Строи-
тел“ инж. Даниел Панов, председател 
на УС на Националното сдружение 
на общините в Република България 
(НСОРБ) и кмет на Велико Търново.

По думите му НПЕЕМЖС е инвес-
тиция с многопосочен ефект, тъй 
като строителството създава усло-
вия за работа на много съпътстващи 
сектори. „Рестартирането на На-
ционалната програма по мнението на 
моите колеги – кметове на общини, е 
въпрос от принципно значение. Сани-
рането е ключов елемент от пакета 
мерки, който може да даде бързи ре-
зултати, да запази работни места, да 
създаде условия за разкриване на нови, 
да съживи редица съпътстващи про-
изводства, услуги, транспорт и т.н.“, 
каза още инж. Панов. 

На въпрос по какви теми вижда 
възможности за развитие на парт-
ньорството между НСОРБ и в. „Стро-
ител“ инж. Панов посочи: „За мен 
първата ни важна съвместна задача 
е да успеем да убедим компетент-
ните институции, че рестартът на 
 НПЕЕМЖС е приоритет – не за общи-
ните, не за строителите, а приори-
тет за гражданите.“ 

Интервюто с инж. Даниел Панов 
четете на стр. 6-8.
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16 май
Инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК „Пътища“

18 май
Димитър Николов, кмет на община Бургас

20 май
Мария Габриел, еврокомисар по „Иновации, научни изследвания, 
култура, образование и младеж“

Целта е да бъдат осигурени условия за пътуване и възстановяване на туризма

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева

От 1 юни преминава-
нето на границите меж-
ду България и Сърбия и 
България и Гърция ще се 
осъществява без задъл-
жителна 14-дневна каран-
тина. Това ще става след 
попълване на декларация, 
която ще е универсална 
и максимално улеснена. 
Договорката между дър-
жавите е постигната по 
време на четиристранна-
та среща между България, 
Гърция, Румъния и Сърбия, 
която се е провела чрез 
видео конферентна връзка 
и по инициатива на пре-
миера Бойко Борисов. На 

нея той е обсъдил заедно 
с президента на Сърбия 
Александър Вучич, преми-
ерите на Гърция Кириакос 
Мицотакис и на Румъния 
Лудовик Орбан облекчава-
нето на мерките при пъ-
тувания на гражданите на 
всяка една от четирите 
държави на територията 

на другите три в панде-
мията от COVID-19. Цел-
та е да бъдат създадени 
условия за възстановяване 
на туризма, като се спаз-
ват всички изисквания за 
сигурност и ограничаване 
разпространението на ко-
ронавируса. Във видео кон-
ференцията са участвали 

и министрите на външни-
те и на вътрешните рабо-
ти, на здравеопазването, 
на транспорта и на тури-
зма на четирите страни.

На брифинг след онлайн 
срещата премиерът Бори-
сов обясни, че отпадането 
на 14-дневната карантина 
с Румъния не е договорено, 
тъй като румънското пра-
вителство е в оставка. 
Бойко Борисов посочи, че 
не само той, но и Вучич 
и Мицоткаис се надяват 
Румъния да вземе решение, 
което е в унисон с дейст-
вията на трите държави. 
„Важно е да се научим да 
спазваме мерките за де-
зинфекция и да се научим 
да живеем с вируса и с 
премерен риск да направим 
така, че да заработят по-
вече системи и хората и 
бюджетът да имат повече 
пари“, допълни премиерът. 

Борисов информира, че 
на 1 юни Александър Вучич 
и Кириакос Мицотакис ще 
посетят България. На Ву-
чич българският премиер 
ще покаже изграждането 
на „Балкански поток“ и ло-
товете на АМ „Европа“, а 
с Мицотакис ще посети 
интерконектора с Гърция 
и АМ „Струма“.

О щ е  п о  т е м а т а 
„Ту ри з ъм “  чет ет е  н а 
стр. 14 – 15.

На свое заседание пра-
вителството одобри и 
предложи на Народното 
събрание да приеме зако-
нопроект за изменение и 
допълнение на Закона за 
държавните резерви и во-
енновременните запаси, съ-
общиха от пресцентъра на 
Министерския съвет (МС). 
В него се предлага създава-
нето на държавно предпри-
ятие „Държавна петролна 
компания“ към министъра 
на икономиката, което да 
изпълнява всички функции 
на държавния резерв за 

Министерският съвет прие решение за изменение 
на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ 
(ОПОС). От пресцентъра на ведомството информира-
ха, че с тази промяна 69 853 000 лв. от ОПОС се пре-
насочват към ОП „Иновации и конкурентоспособност 
2014 – 2020“. Финансирането от близо 70 млн. лв. ще 
бъде осигурено от недоговорен или спестен до момента 
ресурс по ОПОС.

„Пренасочването е съгласно взето решение на на-
ционално ниво за преразпределяне на средства от Евро-
пейските структурни и инвестиционни фондове между 
оперативните програми в подкрепа на мерки за мини-
мизиране на отрицателните последици от разпростра-
нението на COVID-19. По този начин ще се подпомогне 
процесът по осигуряване на подкрепа за българската 
икономика по отношение на малкия и средния бизнес, за 
да се гарантира последващото излизане на предприя-
тията от настоящата криза с минимални сътресения и 
при възможно най-благоприятни условия както за работ-
ниците, така и за техните работодатели“, поясняват 
от МС.

съхранение и обновяване 
на запасите на петролни 
енергийни продукти. 

„Със създаването на 
държавното предприятие 
се предвижда освен упра-
влението на настоящите 
петролните бази и из-
граждането на нови бази 
и бензиностанции, с което 
ще се подобри конкуренци-
ята на пазара на горива в 
страната,  а това ще бъде 
в полза и на крайните по-
требители и ще е мярка за 
увеличаване на броя на да-
нъчните складове в секто-
ра на горивата“, посочват 
от МС.



3СЕДМИЦАТА

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Страницата подготви 
Десислава 
Бакърджиева 

„Работата по големите 
инфраструктурни обекти 
в страната не е спирала. 
Напредва строителство-
то на разширението на 
Софийския околовръстен 
път (СОП) между бул. 
„Цариградско шосе“ и жк 
„Младост“. Това е заявил 
премиерът Бойко Борисов, 
след като е инспектирал 
дейностите на обекта. 

Той е припомнил, че 
проектът предвижда съ-
ществуващият двулен-
тов път да бъде разширен 

в шестлентов, с което 
пътуването ще бъде по-
бързо и безопасно. По 
думите му трафикът по 
това трасе е изключител-

но натоварен. На ден през 
него преминават между 
22 000 и 26 000 превозни 
средства. „Участъкът е 
с дължина 6 км, строи се 

Инж. Иван Досев, член 
на Управителния съвет 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ), провери 
строителните работи на 
връзката София – Перник 
на п.в. „Марина бара“, кои-
то са на заключителен 
етап. По договор отсеч-
ката трябва да е готова 
до 26 май.

Проектът е осъщест-

вен от АПИ със средства 
от републиканския бю-
джет въз основа на спо-
разумение между Аген-
цията и община Перник, 
подписано на 6 август 
2019 г. Стойността на 
строително-монтажните 
работи е 947 482,82 лв. Из-
пълнител е „Калистратов 
Груп“ ООД. Строителният 
надзор е на „Консулт Ин-

женеринг“ ЕООД. Техният 
договор е за 22 560 лв. 

Пътната връзка е с 
дължина 211,4 м. За пови-
шаване безопасността 
на движение отсечката 
е с предпазни огради с 
пана срещу заслепяване 
на шофьорите, стоманени 
парапети, маркировка със 
светлоотразителни перли 
за по-добра видимост през 

в срок и трябва да бъде 
завършен до края на след-
ващата година. Запознах 
се и с визуализацията на 
обекта. Благодаря на всич-
ки строители и проектан-
ти за добрата работа“, е 
заявил Борисов.

Премиерът е посетил 
и строителството на га-
зовата връзка с Гърция, 
където е бил заедно с 
министъра на енергети-
ката Теменужка Петкова. 
„Въпреки пандемията и 
трудностите изгражда-
нето върви доста бързо и 
в срок. Дори и в събота се 
работи на пълни обороти. 
До момента са произведе-
ни 77 км тръби, от които 
са доставени 37 км“, е ин-
формирал Борисов.

Проверката е уста-
новила, че разчистената 

полоса е 35 км и тече про-
цесът по заваряване на 
тръбите по трасето. До 
края на месеца се очаква 
в България да пристигне 
машина за автоматично 
заваряване, която ще може 
да извършва по 50 заварки 
на ден, и това значително 
ще ускори процеса. 

„Удовлетворен съм от 
видяното и от напредъка. 

Успяхме с много усилия да 
върнем България на газо-
вата карта в Европа. С 
доста работа, почтеност 
и откритост започнахме 
строителството и на ин-
терконектора с Гърция, и 
на „Балкански поток“, е по-
сочил още Бойко Борисов 
като е добавил, че двата 
проекта са приоритетни 
за Европа.

нощта и знаци.
С изграденото съоръ-

жение се осигурява вли-
зане на пътуващите от 

София към Перник през п.в. 
„Марина бара“, който през 
1993 - 1994 г. е построен 
единствено с възможност 
за излизане от града в по-
сока столицата. Сега с 
обекта се осигурява бър-
за и безопасна връзка до 
западните квартали на 
Перник, а жителите му ще 
имат общо три възмож-
ности за вход-изход към 
София - през досегашните 
в началото на кв. „Изток“ и 
при кв. „Хумни дол“, а вече 
и през п.в. „Марина бара“.
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Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството: 

Елица Илчева

През септември се планира 
Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ да обяви обществена поръч-
ка за изработване на техниче-
ски проект за строителство 
на обходен път на Провадия. 
Дължината на трасето е близо 
5,3 км, включено е извършване 
на пълни инженерно-геоложки 
проучвания и изработване на 
Подробен устройствен план – 
Парцеларен план. Към момента 

се подготвя документацията. 
Това съобщи министърът на 

регионалното развитие 
и благоустройство-
то Петя Аврамова при 
участието си в парла-
ментарен контрол.

Тя посочи,  че към 
избор на изпълнител 
на строителството и 
строителния надзор ще 
може да се пристъпи 
при готов технически 
проект за строител-

ство на обходния път и след 
осигуряване на средства за 

обезпечаване на дейностите. 
Проект за обходния път 

е правен през 1984 г. По тра-
сето частично са изпълнени 
строителни дейности, които 
в началото на 90-те години са 
прекратени заради липса на фи-
нансиране. За възстановяване 
на строителството е необхо-
дим „рестарт“ на инвестицион-
ния проект предвид влезлите 
в сила редица нови наредби, 
свързани с проектирането на 
големи съоръжения, проекти 

за управление на отпадъците 
и други. Въпреки финансовите 
ограничения през 2019 г. са из-
вършени ремонтни дейности 
за над 230 хил. лв. от бюджета 
на АПИ, която поддържа пътя 
в състояние, в което той да 
може да бъде използван. От на-
чалото на годината е монти-
рана вертикална сигнализация 
и ограничителни системи, по-
ложена е хоризонтална марки-
ровка, информира също минис-
търът.

Десислава Бакърджиева 

„Дружеството „Автомагистрали“ ЕАД работи изклю-
чително мобилизирано, за да може строителните дейнос-
ти на петте виадукта по АМ „Тракия“ да завършат до 1 
юли.“ Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ във връзка с изпълняващите се СМР на платното на 
магистралата за София на съоръженията при 13-и, 15-и, 
17-и, 18-и и 20-и км. От АПИ припомнят, че предвидените 
дейности включват ремонт на пътните плочи, греди, ди-
латационни фуги и тротоарни блокове, хидроизолация, ас-
фалтова настилка, маркировка, нови предпазни парапети 
и мантинели. Изпълняват се СМР и на долното строене.

Строителните работи на виадукта при 19-и км на 
АМ „Хемус” в платното за Варна, където се ремонтират 
гредите (горното строене), трябва да приключат през 
май, информират още от Агенцията. След това трафи-
кът ще бъде прехвърлен в изцяло обновеното платно за 
Варна и ще стартират СМР по съоръжението в посока 
столицата, които ще завършат до края на годината. На 
АМ „Хемус“ продължават и дейностите на тръбата за 
София на тунел „Витиня” и на платното за Варна на сто-
манения виадукт при 35-и км. Те включват нови хидроизо-
лация, отводняване, асфалтова настилка, ограничителни 
системи и маркировка и др.

Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструк-

Заводът е оборудван с последно поколение автоматизирани линии за производство 
на метални конструкции за индустриални проекти, различни конфигурации сгради 
и съоръжения, произведени от висококачествени стомани. Заводът предлага дос-
тавка и монтаж на металните конструкции до всяка локация в страната и чужбина.
Компанията „Балкан Стийл Инженеринг“ е с 20-годишен опит в търговията и прера-
ботката на стомани и стоманени изделия. Ние сме един от водещите метални сер-
визни центрове за производство на арматурни заготовки, профили за сухо строи-
телство, ламарина на лист и лента, LT профили, търговия с всички видове плоски и 
дълги метални продукти и тръби.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

 

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

 „Балкан Стийл Инженеринг“  ООД
гр. София, кв. Кремиковци – 
индустриална зона
Завод за метални конструкции
Офертен отдел: +359 2 978 48 11 

гр. София, кв. Казичене
Метален сервизен център
Търговски отдел:  
+359 2 973 34 42, +359 2 971 11 09

e-mail: sales@balkansteel.com

Десислава
Бакърджиева 

Предвижда се до края 
на  май  да  приключат 
строителните работи по 
изграждането на новия 
столичен булевард „Петър 
Дертлиев“, който свързва 
район „Люлин“ и Софий-
ския околовръстен път 
(СОП). Това стана ясно 
след проверка на кмета 
на Столичната община 
(СО) Йорданка Фандъко-
ва. От пресцентъра на 
СО информираха, че на 
изградения около 0,650 км 
нов булевард е започнало 
полагане на последния из-
носващ пласт асфалто-
ва настилка. Предстои 
поставянето на пътни 
знаци и маркировка. От 
администрацията уточ-
ниха, че обектът ще бъде 

въведен в експлоатация 
в обявения срок, но при 
подходящи атмосферни 
условия.

Инвестицията възлиза 
на 2,7 млн. лв., а финанси-
рането е осигурено от 
бюджета на СО. Новото 
трасе започва от съ-

ществуващия бул. „Петър 
Дертлиев“, като е изгра-
дено кръгово кръстовище. 
Булевардът е с две пътни 
платна в посока, всяко от 
които има по две ленти за 
движение и тротоари.

От СО припомниха, че 
преди да започне строи-

телство, на пробива са 
извършени изключително 
тежки отчуждителни про-
цедури. В рамките на про-
екта са реконструирани 
инженерни инфраструкту-
ри – водопровод и канали-
зация, електроснабдяване, 
отводняване. Изградено е 
изцяло ново осветление.

Кметът Фандъкова е 
коментирала, че пробивът 
на бул. „Петър Дертлиев“ 
в „Люлин“ е един от ва-
жните инфраструктурни 
обекти за намаляване на 
трафика по силно натова-
рените бул. „Царица Йо-
ана“ и бул. „Сливница“. Тя е 
възложила да бъде постро-
ена изкуствена неравност 
при влизане от СОП в по-
сока „Люлин“ с цел намаля-
ване на скоростта преди 
остър завой на границата 
на жилищния комплекс.

WWW.INGCONSULT.BIZ0700 20 404
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Цена: 189 000 лв. 
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Десислава 
Бакърджиева

По покана на волейбо-
листа Владимир Николов 
кметът на Столичната 
община (СО) Йорданка 
Фандъкова посети нова 
спортна зала за волей-
бол, която се изгражда 
в София. Това съобщиха 
от пресцентъра на СО. 
Съоръжението се намира 
до Софийския околовръс-
тен път (СОП) в район 
„Младост“, а проектът е 
частна инвестиция. 

Обектът e с  площ 
5000 кв. м, като е изгра-
ден в груб строеж и в 
момента се изпълняват 
довършителни работи. 
Предвижда се да бъде го-
тов през октомври. Зала-
та ще е с около 2000 седя-
щи места и ще се ползва 
от волейболния клуб „Лев-
ски“ и волейболната школа 
на Николов, където тре-
нират около 300 деца от 

София.
Съоръжението е свър-

зано с нов спортен ком-
плекс, който се строи до 
СОП, в близост до „Бизнес 
Парк София“ и станцията 
на метрото. До него ще 
има плувен басейн - 25 м, 
детски басейн и най-голя-
мата зала за крос-фит в 
Източна Европа.

„Тази година Столич-
ната община продължава 
програмата си за подкре-
па на проекти на спорт-

ни клубове с общ бюджет 
900 000 лв. Подадени са 80 
проекта, които подлежат 
на оценка“, информираха 
още от пресцентъра на 
СО. Освен това община-
та е изготвила проекти 
за шест нови училищни 
спортни зали, достъпни и 
в извънучебно време, като 
три от тях са получили 
разрешение за строеж. 
Предвижда се поетапно да 
се пристъпи към процеду-
ра за избор на изпълнител.

Росица Георгиева

Столичната община (СО) започва 
пилотно внедряване на нова система 
за електронни административни услу-
ги в четири района в София - „Банкя”, 
„Триадица”, „Надежда” и „Сердика”. Това 
обяви зам.-кметът по направление „Ди-
гитализация, иновации и икономическо 
развитие” Владимир Данаилов на прес-
конференция, на която представи изпъл-
няваните проекти в ръководения от него 
ресор. В събитието участваха и общин-
ските съветници  Христиан Петров и 
Николай Стойнев. 

По думите му към момента СО пре-
доставя 47 електронни административ-
ни услуги, като с изгражданата система 
техният брой ще нарасне до 70. Дана-
илов обясни, че когато това се случи, ще 
се осигурят допълнителни възможности 
за потребителите – по електронен път 
да се заявява поставяне на премества-
еми обекти и рекламни елементи, да се 
иска промяна на подробни устройствени 
планове и др. Планирано е внедряването 
на новата система да започне след три 
седмици. Тя ще се тества в рамките на 
три месеца, а от есента целият набор 
от 70 услуги ще е наличен във всички ад-

министративни райони на София. 
Владимир Данаилов заяви, че пред-

стои и изграждането на централизирана 
система за кандидатстване и прием на 
ученици в първи клас. През есента ще 
бъде създадена и платформа за отворе-
ни данни на местната администрация. 
Зам.-кметът съобщи още, че Стратеги-
ята за дигитална трансформация на СО 
ще бъде внесена в Столичния общински 
съвет за разглеждане и приемане.

Повече за Стратегията четете в 
следващ брой на в. „Строител“.

Десислава Бакърджиева

През тази седмица кметът 
на София Йорданка Фандъкова 
провери бул. „Искърско шосе“, 
където се извършва цялостна 
рехабилитация в участъка от 
ул. „Туше Делииванов” до ул. „Илия 

Бешков” с дължина около 900 м. 
След инспекцията от Столична-
та община (СО) информираха, че 
движението в отсечката е въз-
становено и продължават довър-
шителни работи по изграждане-
то на тротоарите, велосипедна 
алея и вертикална планировка. 

Предвижда се при благоприятни 
метеорологични условия дей-
ностите да приключат през юни.

В участъка е изпълнена ця-
лостна подмяна на пътната 
настилка, подобрено е отвод-
няването, подменени са всички 
бетонови бордюри и уличното 

осветление с енергоспестяващи 
тела. Монтирани са нови свето-
фарни уредби на регулираните 
кръстовища. От СО съобщиха 
още, че кметът Фандъкова е въз-
ложила на зам.-кмета по строи-
телство инж. Цветан Божинов и 
кмета на район „Искър“ Ивайло 

Цеков да се предвидят допълни-
телни дейности - да се подме-
нят и изградят навеси на спир-
ките на градския транспорт по 
бул. „Искърско шосе“, както и 
да се ремонтира ул. „5001“ от 
ул. „Димитър Пешев“ до входа на 
кв. „Димитър Миленков“.

Снимка Аделина Ангелова
Снимка Румен Добрев
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Механизъм за „бързо завъртане на колелото“ е продължаването на Националната         

Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново:

Ренета Николова

Инж. Панов,  какво 
показва обобщената ин-
формация на Национално-
то сдружение на общини-
те в Република България 
(НСОРБ) за отражението 
върху българските общи-
ни на кризата с COVID-19 
и въведеното извънред-
но положение. Каква е ак-
туалната ситуация след 
приключването му?

При нормални обстоя-
телства по силата на 
действащи правни актове 
на кметовете на общини 
са възложени малко над 
800 задължения и отго-
ворности – от контрол по 
закона за пчелите през ле-
карствените растения и 
борбата с чумата по сви-
нете. Около 120 нови зада-
чи добавиха разпоредбите 
във връзка с извънредното 
положение. Въпреки това 
местните власти не са 
преустановили нито една 
сфера от своите дейнос-
ти в обичайни условия. 
И ако за възложените по 
закон задължения общи-
ните планират средства 
в своите бюджети, то 
всички останали, свързани 
с осигуряването на проти-
воепидемичните мерки, са 
на практика допълнителни 
и не са обезпечени.

Затова  се  на ложи 
местните власти да мо-
билизират всички възмож-
ни резерви в бюджетите 
си. Искам да се възполз-
вам от възможността да 
благодаря и на отговорния 
български бизнес, с чии-
то дарения бяха набаве-
ни много от липсващите 
апарати, техника и мате-
риали, особено за болни-
ците. Знаете, че по разпо-
реждане на министъра на 
здравеопазването в 79 об-
щински лечебни заведения 
бяха обособени 233 легла 
за интензивно лечение и 
наблюдение на пациенти 
с COVID-19, а общо 2908 
легла бяха подсигурени и 
за болни без усложнения. В 
повечето общини това бе 
свързано с извънпланови 
ремонти и реконструкции 
на болниците. Значително 
бяха разширени мерките 
за почистване и дезин-
фекция, нарасна обхватът 
на предоставяните соци-
ални услуги и много други 
дейности. Извънредните 
разходи за големите об-
щини до края на април са 
били средно около 350 - 
700 хил. лв., за средните 
– около 60 - 330 хил. лв., 
и за малките – около 20 - 
50 хил. лв. Тук не са вклю-
чени допълнителните ин-
вестиции за адаптиране 
на общинските болници 
към новите изисквания за 
създаване на инфекциозни 

отделения в тях.
Срокът за ползването 

на 5-процентна отстъпка 
при заплащане на пълния 
размер на местните да-
нъци и такси бе удължен 
до 30 юни, фактически е 
спрял целият процес на 
имуществени сделки. В 
старанието си да подкре-
пят бизнеса почти всички 
местни власти намалиха 
или изобщо отмениха за 
периода на извънредното 
положение общинските на-
еми, такси за ползване на 
публични площи, спря рабо-
тата на пазари, културни 
и спортни обекти. Всичко 
това рефлектира върху 
местните финанси. Първи-
те данни от проучването, 
което в момента провеж-
даме сред всички общини, 
показват, че намаление-
то на собствените ни 
приходи варира от 20 до 
70%. До края на месеца 
ще можем да излезем и с 
конкретни цифри по групи 
общини. Например адми-
нистрацията на Кюстен-
дил е разходвала с около 
800 хил. лв. повече само по 
дейностите за почиства-
не и дезинфекция, знаете 
там се наложи кметът да 
предприеме и значителни 
съкращения. Столичната 
община отчете за първи-
те четири месеца на годи-
ната 90 млн. лв. по-малко 
приходи спрямо същия пе-
риод на 2019 г. и това до-
веде до преразглеждане на 
инвестиционната програ-

ма и редуциране на редица 
други разходи.

Във Велинград – един 
от големите туристи-
чески центрове, съби-
раемостта на данъци е 
намаляла със 75%. Прог-
нозите сочат, че само 
от туристическия налог 
в общинската хазна няма 
да постъпят повече от 
1 млн. лв. 

Най-малко 4,8 млн. лв. 
неданъчни приходи няма 
да влязат в бюджета на 
Варна – такива са да-
нните от общината. С 
2,2 млн. лв. са спаднали 
приходите на Русе. Близо 
половин милион по-мал-
ко данъци са събрани в 
Монтана, а в Шумен са 
намалели с над 4 млн. лв. 
спрямо същия период на 
2019 г. Тепърва предстои 
да калкулират загубите 
си и общините с развит 
туристически профил, за-
щото секторът е практи-
чески замрял.

Картината в никакъв 
случай не е благоприят-
на, но за нас маниерът на 
хленчене и оплакване не е 
приемлив. Всеки от кмето-
вете търси различни въз-
можности за разрешаване 
на проблемите. В рамките 
на НСОРБ ние непрекъсна-
то обменяме информация 
и идеи, защото разбираме, 
че справянето със ситуа-
цията е в нашите ръце и 
доста от стъпките, кои-
то предприехме в рамките 
на Сдружението, успяха 

своевременно да отстра-
нят много от възникващи-
те препятствия.

В последните дни 
проведохте поредица 
от срещи с ПГ на парла-
ментарно представе-
ните политически сили, 
както и с вицепремиера 
Томислав Дончев. Какви 
бяха основните теми, 
които коментирахте? 
Срещнахте ли разбиране 
на проблемите и подкре-
па?

На фона на заливащата 
правителството вълна от 
желания, искания и очаква-
ния за помощ у нас се поро-
ди усещането, че има риск 
затрудненията на общи-
ните да останат на вто-
ри план при вземането на 
стратегически важните 
решения. Ние обаче и този 
път заложихме на диалога. 
Поканихме ръководствата 
на парламентарните гру-
пи в Народното събрание 
на разговор (естествено 
с помощта на съвременни-
те технически средства) 
и представихме пред тях 
конкретни факти, изра-
зихме своите мотиви и 
им дадохме възможност 
да оценят обществения 
интерес от друга гледна 
точка – на хората по мес-
та.

Убеден съм, че това 
беше правилното решение. 
Първо, защото срещнахме 
готовност за дискусия 
от всички парламентар-

ни групи, и второ, тъй 
като разумните решения 
се постигат с разумни 
аргументи. Гласуваните 
от парламента промени 
в Закона за здравето до-
казват това, че сме били 
чути, разбрани и подкрепе-
ни. Аз самият не съм човек 
на крайностите. Уличният 
натиск е за хора, които ня-
мат реални доводи, убеден 
съм в това.

За нас беше много ва-
жно да не се допусне под-
крепата за различни ико-
номически играчи да стане 
за сметка на местните 
данъци и такси, защото 
в сложната обстановка, в 
която общините се нами-
рат сега, това би довело 
до лишаване на хората от 
нормални публични услуги, 
а те са тяхно право. Ние 
просто защитихме об-
ществения интерес.

Демонстрирахме и 
своята отговорност, все 
пак местните власти 
също са работодател, при 
това един от най-големи-
те, макар че никога не сме 
участвали в подобни кон-
султативни формати. В 
кметствата, в различни-
те общински предприятия, 
дейности, звена и услуги 
са заети над 36 хиляди 
души, чиито заплати и 
осигуровки се финансират 
от собствените приходи 
на общините. Извън тях 
са още 286 хил. служите-
ли в общинската админи-
страция, образованието, 

социалните услуги, здра-
веопазването, културата 
и т.н., получаващи възна-
граждения от държавни 
трансфери и субсидии (де-
легирани от държавата 
дейности). Ние носим от-
говорност не само за съд-
бите и семействата на 
тези хора, но и към цялата 
система на пазара на тру-
да, особено в ситуация, в 
която и тя е подложена на 
силен натиск.

Трябва да подчертая, 
че общините не използ-
ват ситуацията, за да 
искат допълнително пари. 
За нас е от изключително 
значение да можем по-гъ-
вкаво да се разпореждаме 
с наличните финанси от 
целевите субсидии като 
парите за снегопочист-
ване, както и правото да 
трансформираме налични-
те преходни остатъци на 
целеви средства от ми-
нали години. Освен това 
да разполагаме в разумни 
граници и с определена цел 
с неусвоените натрупани 
по сметките на РИОСВ 
общински средства от 
отчисления и обезпечения 
по Закона за управление на 
отпадъците.

Ключово за местните 
власти беше и да не бъ-
дат дискриминирани, т.е. 
ние също да имаме право 
на достъп до безлихвени 
или нисколихвени кредити. 
Важно беше забраната 
за налагане на запори на 
сметки да се отнася и за 
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сметките на общините.
Ако мога да обобщя, 

ние се обърнахме с кон-
кретни разумни предло-
жения, които да ни дадат 
възможност да разполага-
ме с наличните средства 
и да не бъдем пренебрег-
вани по отношение на 
разпоредбите, които се 
прилагат за юридически и 
физически лица. Удовлет-
ворени сме, че повечето 
ни идеи бяха възприети от 
народните представители 
и вече са част от законо-
дателството.

Защо това е важно за 
нас? Поради факта, че ще 
ни даде възможност да 
спасим в пълния планиран 
обем инвестиционните 
програми на общините, 
по-оперативно да извърш-
ваме разплащанията към 
бизнеса за реализирани 
работи и да продължим 
по-интензивното изпъл-
нение на дейностите по 
проекти.

Тук без излишна скром-
ност ще заявя, че пове-
дението на кметовете 
в настоящия момент е 
отговорно държавническо 
поведение. Ние ясно си да-
ваме сметка, че единстве-
ното условие за бързото 
възстановяване на всички 
сфери на обществения 
живот е създаване на ди-
намичен оборот в иконо-
миката. И неслучайно на 
всичките си срещи ние 
категорично изразяваме 
общата позиция, че за нас 
подобен механизъм за „бър-
зо завъртане на колелото“ 
е продължаването на На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради ( НПЕЕМЖС). 
Това е инвестиция с мно-

гопосочен ефект, тъй 
като строителството 
създава условия за рабо-
та на много съпътства-
щи сектори, санираните 
жилища са пряка подкрепа 
за самите граждани и не 
на последно място това 
е една от дейностите, 
които и в следващите го-
дини ще бъде сериозно на-
сърчавана – енергийната 
ефективност, особено в 
контекста на цялостната 
стратегия за развитие на 
ЕС, заложена в Зелената 
сделка. 

Европарламентът вече 
декларира, че ще изиска 
от ЕК „предпазна мрежа 
за бенефициентите през 
2021 г.“. В тази връзка 
евродепутатите искат 
Комисията да представи 
план за действие в извън-
редни ситуации, за да га-
рантира непрекъснатост 
на финансирането от ЕС, 
в случай че следващият 
дългосрочен бюджет на 
ЕС не е готов до 1 януари 
2021 г. Целта е да не бъде 
прекъсвано финансиране-
то за бенефициентите по 
програмите на ЕС, незави-
симо дали са граждани, ре-
гиони, градове, земеделски 
производители, универси-
тети или предприятия. 

Подобен фокус поста-
виха в дискусията с вице-
премиера Томислав Дончев 
и колегите от УС и КС на 
НСОРБ. След обнародване-
то на Закона за мерките 
и действията по време на 
извънредното положение 
(ЗМДВИП) Управляващи 
органи на отделни опера-
тивни програми намалиха 
ресурса по покани за наби-
ране на проекти, прекра-
тиха някои обявени схеми, 
касаещи общините. Тези 

промени бяха наложени от 
необходимостта за пре-
насочване на средства за 
дейности, свързани с пре-
одоляване на заплахата и 
последиците от COVID-19. 

С 30% - около15 млн. лв., 
бе редуциран бюджетът 
за мерки за енергийна 
ефективност в многофа-
милни жилищни сгради и 
публичен сграден фонд на 
териториите на градове-
те на 28-те малки общини 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 
– 2020“ и тези средства 
бяха насочени към Минис-
терството на здравео-
пазването за подкрепа на 
медиците. Получихме уве-
рението на вицепремиера 
Дончев, че след анализ на 
ресурсите бюджетът на 
някои от схемите ще бъде 
приоритетно възстано-
вен.

КСБ излезе с позиция, 
че  строителството 
може да бъде двигател 
на цялата икономика. 
Камарата предлага ин-
вестиции в инфраструк-
тура и също е за продъл-
жаване на програмата за 
саниране на сгради като 
изключително ефектив-
на мярка за подкрепа на 
икономиката и справяне 
с безработицата. Какво 
е значението на програ-
мата за българските об-
щини?

Рестартирането на 
НПЕЕМЖС по мнението на 
моите колеги – кметове на 
общини, е въпрос от прин-
ципно значение. Саниране-
то е ключов елемент от 
пакета мерки, който може 
да даде бързи резултати, 
да запази работни места, 
да създаде условия за раз-

криване на нови, да съживи 
редица съпътстващи про-
изводства, услуги, транс-
порт и т.н. 

Това е един от прио-
ритетите и на НСОРБ в 
новия мандат и неслучай-
но бе сред темите, които 
разпалено дискутирахме 
по време на встъпител-
ния форум през декември 
2019 г.  Обсъжданията 
продължиха и с разисква-
ния в рамките на общото 
събрание на Сдружението 
през февруари. По данни 
на МРРБ 703 978 обита-
вани жилищни сгради у 
нас имат остра нужда 
от саниране. Само преди 
седмица правителството 
прие доклада за напредъка 
в изпълнението на програ-
мата за енергийна ефек-
тивност. Там ефектите 
от прилагането й са де-
финирани много конкрет-
но и ние се надяваме, че 
се търсят решения за 
възстановяването на са-
нирането.

След края на първия 
етап НСОРБ проведе про-
учване, в което се вклю-
чиха над 9500 участници, 
живеещи в санирани и 
подлежащи на енергий-
но обновяване блокове на 
територията на цялата 
страна. Над 95% от граж-
даните са удовлетворени 
от новата визия на сгра-
дите си и отчитат и на-
маляване на месечните 
комунални сметки. 

В момента в Българ-
ската банка за развитие 
са депозирани договори 
от 2016 г. без осигуре-
но финансиране за над 
3000 такива сгради, като 
разчетите за необходи-
мите средства за тях-
ното саниране са близо 

1,6 млрд. лв. Нашето при-
теснение е, че след ико-
номическите сътресения, 
предизвикани от кризата 
с коронавируса, все по-
малка част от желаещи-
те домовете им да бъдат 
обновени ще имат възмож-
ност да участват финан-
сово в този процес.

НСОРБ ежедневно по-
лучава писма от десетки 
общини в подкрепа на про-
грамата за саниране. В 
Карнобат например, къде-
то са обновени 28 сгради, 
вече има регистрирани 77 
сдружения на собствени-
ците, които желаят да 
се включат в НПЕЕМЖС. 
47 договора, сключени в 
община Айтос, очакват 
финансиране. 150 са до-
говорите за саниране на 
сгради в Димитровград. 
93 блока вече са санирани 
в Хасково, а очакващите 
средства са още 116 до-
говора. Списъкът е много 
дълъг и по места това 
наистина е тема от об-
ществено значение №1.

По решение на УС на 
НСОРБ ние сме изпра-
тили писмо и до минис-
тър-председателя Бойко 
Борисов, защото е важно 
да представим пред прави-
телството нашите аргу-
менти и фактите, с които 
общините разполагат.

Както споменахте, 
София вече направи ак-
туализация в бюджета 
си, ще наложи ли криза-
та корекции в инвести-
ционните намерения и 
на други общини? Има ли 
според Вас опасност да 
бъде отложен стартът 
на големи обекти с об-
щинско финансиране?

Засега повечето коле-

ги се въздържат от коре-
кции в инвестиционните 
програми с ясното разби-
ране, че те са важна част 
от механизма за възста-
новяване и нормализиране 
на бизнес средата. Заба-
вяне в графика за изпълне-
ние на проектите със си-
гурност ще има, но що се 
отнася до инвестицион-
ните параметри, НСОРБ 
положи сериозни усилия за 
гарантиране на тяхното 
продължаване. Не без на-
тиска на кметовете бяха 
приети необходимите 
законови промени за без-
препятствено обявяване 
и възлагане на общест-
вени поръчки в периода 
на извънредно положение. 
Дадена бе изрична възмож-
ност за предоговаряне на 
сроковете по действащи 
договори за възлагане. 
Поради извънредното по-
ложение и с цел защита и 
подпомагане на граждани-
те и фирмите са удължени 
срокове, изтичащи в пери-
ода на извънредното поло-
жение, които са свързани с 
упражняване на права или 
изпълнение на задължения 
от страна на граждани и 
фирми. Например на това 
основание от ЗМДВИП се 
удължава тримесечният 
срок по чл. 153, ал. 4 ЗУТ 
за подаване на заявление 
за удължаване на срока на 
действие на издаденото 
разрешение за строеж, 
както и действието на 
т.нар. срочни администра-
тивни актове, какъвто е 
разрешението за строеж.

Въпреки  пандемия-
та темповете на под-
готовката на новите 
оперативни програми не 
изостават. Работните 
им версии са изпратени 
в Комисията, публикувани 
са и в специалната сек-
ция на сайта на НСОРБ. 
Приоритетите, обобщени 
в пакета предложения за 
Зелената сделка, вероят-
но ще наложат известни 
корекции в настоящите 
версии на оперативните 
програми.

По инициатива на кме-
та на община Враца и 
член на УС на НСОРБ Ка-
лин Каменов Сдружение-
то се обърна и към зам. 
министър-председателя 
Томислав Дончев с апел 
да бъдат обсъдени въз-
можностите за осигуря-
ване на евросредства за 
подкрепа на общините по 
отношение на проекти-
рането за значими проек-
ти и се надяваме да бъде 
намерено решение. Това 
ще ускори в значителна 
степен подготвителния 
етап в инвестиционните 
дейности.

 стр. 8
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Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново:

Изминалите 2 месеца 
показаха колко важни са 
електронните услуги и 
дигитализацията. Каква 
беше готовността, как-
ви проблеми излязоха на 
преден план и как вижда-
те перспективите пред 
развитието на общини-
те в тази насока?

В условията на извън-
редно положение всички 
местни власти значител-
но са разширили обхвата 
на предлаганите елек-
тронни и дистанционни 
услуги. На практика об-
щините извършиха ре-
волюционен преход към 
електронното управление. 
По-интересно е, че новите 
условия дадоха на редица 
колеги възможност най-
после да се преборят с 
консерватизма на админи-
страцията и това е един 
от положителните ефек-
ти на новата ситуация. 
Към момента чрез Единния 
модел за заявяване, запла-
щане и предоставяне на 
електронни администра-
тивни услуги се предос-
тавят 348 електронни ад-
министративни услуги, от 
които 142 са от общински 
администрации. Въведени-
те електронни услуги раз-
ширяват възможностите 
на гражданите и бизнеса 
за по-оперативни контак-
ти с администрацията 
и значително ускоряват 
процесите. Знаете, че в 
сферата на обществе-
ните поръчки до края на 
годината електронното 
подаване и управление ще 
обхване 100% от възлага-
ните дейности и успехът 
в това направление ще 
бъде от особено значение 
за други сфери на публич-
ните услуги. 

Към дигиталната сре-
да пренастроиха своята 
работа и общинските 
съвети. НСОРБ подготви 
и предложи спешни зако-
нови промени, за да може 
работата на общинските 
съвети да не бъде бло-
кирана и да се провежда 
дистанционно в режим на 
видео връзка.

Мисля, че в аспекта на 
дигитализацията пред-
стои цялостно премодели-
ране на подхода и на раз-
бирането за управление на 
процесите.

Как върви реализа-
цията на европейските 
програми, има ли забавя-
не и проблемни проекти. 
Стартът на кои големи 
обекти предстои?

Дори в извънредното 
положение работата по 
европроекти не е спи-

рала. Почти ежедневно 
се променят условията, 
свързани с управление на 
проектите, и това за нас 
е важно, доколкото касае 
ефективното управление 
и контрола по изпълнение-
то. Много от мерките за 
подкрепа – социалните 
услуги, в образователна-
та сфера, се осигуряват 
от правителството също 
със средства от ЕС. Това 
е свързано със спешна 
подготовка и кандидат-
стване за финансиране. 
Има проекти, които се 
подготвят буквално за 
часове, окомплектоват се 
с необходимите докумен-
ти, за да може общината 
да осигури така необходи-
мите в кризисни времена 
средства. Над 234 млн. лв. 
от европрограмите досе-
га са насочени за борба с 
COVID-19 у нас. 

Що се отнася до ин-
вестиционните дейнос-
ти, заедно с фирмите 
изпълнители успяхме да 

създадем нужната органи-
зация и в съответствие с 
всички изисквания за без-
опасност работата да 
продължи.

Много общини продъл-
жават да сключват дого-
вори за финансиране на ин-
фраструктурни дейности. 
Само тази седмица общи-
на Димитровград подписа 
такъв за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ за реализацията 
на три важни за града 
проекта. Около 165 000 лв. 
планира да вложи Добрич 
в дребномащабна инфра-
структура, Самоков при-
ключи с изграждането на 
отводнителна канализа-
ция в с. Говедарци, готов 
е мащабният проект за 
обходния път на Габрово и 
много други. 

Навсякъде продължава 

реконструкцията и реха-
билитацията на уличната 
мрежа, активно се под-
готвят морските общини, 
откриват се нови публич-
ни пространства – всичко 
това е важно освен като 
инвестиция в градската 
среда, но и поддържа у хо-
рата усещането, че живо-
тът е по-силен.

От срещите ни с на-
родните представители 
стана ясно, че в управля-
ващата коалиция има съ-
гласие за ускоряване на 
важни инфраструктурни 
обекти - магистрали, ре-
монтите на язовири и виа-
дукти. Сред приоритетни-
те са доизграждането на 
автомагистрала „Хемус“, 
пътят Ботевград - Мон-
тана - Видин, тунелът под 
Шипка, обходът на Бургас. 
Предстоят ремонти на 
над 200 язовира.

Какви са приорите-
тите, за които НСОРБ 
ще насочи усилията си до 

края на годината? 
Първият и най-важен 

за всички е възстановя-
ването на икономиката и 
обществения живот след 
кризата. Това е значител-
но усилие, което включва 
преодоляване на щети-
те в буквален и преносен 
смисъл и паралелно с това 
сериозен фокус върху дей-
ности, които носят по-
тенциал за мултиплицира-
не и могат да гарантират 
развитие.

Ситуацията след кри-
зата значително ще пре-
аранжира ценности и при-
оритети. Това се отнася 
за всички сфери на живот. 
Различни ще са потребно-
стите, както и поведение-
то на хората, по нов начин 
ще бъдат подредени лич-
ните им планове. Състоя-
нието на пазара на труда 
в значителна степен ще 
диктува и новите цели на 
икономиката. Очевидно е, 
че водещите индустрии, 
като автомобилостроене, 

високотехнологична тех-
ника, луксозни стоки, ще 
трябва да се преориенти-
рат според спада в поку-
пателната способност на 
хората, който е неминуем.

Със сигурност трайно 
ще остане желанието на 
хората да живеят в чис-
та и модерна среда. Все 
повече ще нарастват из-
искванията за екологична 
отговорност.

В този контекст раз-
глеждам и бъдещите при-
оритети на общините и 
на НСОРБ – политиките 
на устойчиво управление 
остават важна задача. 
Все по-голямо значение 
ще има междуобщинското 
сътрудничество. То ще 
се наложи и като подход 
в планирането на бъдещи-
те инвестиции. Смея да 
кажа, че това са основни-
те насоки, в които пози-
ционирахме работата на 
НСОРБ още по време на 
Встъпителната среща за 
този мандат. 

Как  щ е  пр о д ъл жи 
партньорството между 
НСОРБ и КСБ, имаше из-
готвен проект на мемо-
рандум за сътрудничест-
во? Планирате ли скоро 
среща и евентуално под-
писване на документа?

Надявам се личните 
контакти скоро да бъдат 
възможни, за да завършим 
нашата работа по съв-
местния меморандум и с 
него да поставим ново на-
чало на партньорството 
ни с КСБ.

Ръководството на 
НСОРБ споделя виждане-
то, че строителството е 
един от икономическите 
сектори с фундаментално 
значение, тъй като създа-
ва както значителен брой 
работни места, така и 

условия за реализиране на 
продукцията и разширя-
ване на производството 
на редица съпътстващи 
дейности.

От своя страна ние 
ще разчитаме на активна-
та подкрепа от КСБ, за да 
разработим по-ефектив-
ни  механизми за контрол 
по изпълняваните съв-
местни проекти. Това ще 
ни позволи значително да 
подобрим качеството на 
инвестиционните проек-
ти и ще повиши сериозно 
публичния им ефект.

Вестник „Строител” 
и НСОРБ имат съвмест-
на рубрика за български-
те общини. Какво според 
Вас е значението на из-
данието и по какви теми 
виждате възможности 
за развитие на нашето 
партньорство?

Темите от взаимен ин-
терес не са една и две, но 
както казват източните 
мъдреци, всеки дълъг път 
започва с първа стъпка. За 
мен първата ни важна съв-
местна задача е да успеем 
да убедим компетентните 
институции, че рестар-
тът на Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
е приоритет – не за общи-
ните, не за строителите, 
а приоритет за граждани-
те.

Убеден съм, че моите 
колеги – кметовете на 
общини, с готовност ще 
участват в съвместната 
ни рубрика във вестника и 
това ще ни даде възмож-
ност както да предста-
вим инвестиционната 
активност на местните 
власти, така и да обме-
няме иновативни идеи и 
решения.

 от стр. 7

В НСОРБ ежедневно се получават писма от десетки общини в подкрепа на програмата за 
саниране
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На редовното заседа-
ние на Европейския парла-
мент (ЕП)  евродепутати-
те приеха законодателна 
резолюция с 616 гласа „за“, 
29 „против“ и 46 „въздър-
жал се“, която призовава 
до 15 юни Комисията да 
представи предложение за 
план за действие в извън-
редни ситуации, отнасящ 
се до Многогодишната 
финансова рамка (МФР) 
2021 - 2027 г.

„Настоящата ситуа-
ция изисква извънредни 
решения. Страхуваме се, 
че новата МФР за 2021 - 
2027 г. няма да бъде гото-
ва навреме поради натру-
пани сериозни закъснения. 
По време на кризи и нес-
табилност бенефициен-
тите на бюджета на ЕС 
следва да имат ясна визия 
за следващата година. 
Членовете на Европейския 
парламент търсят всички 
възможни решения, за да 
осигурят стабилността 
на бюджета на ЕС“, посоч-
ва Ян Олбрихт (ЕНП, Пол-
ша), съдокладчик.

Според приетата ре-

золюция планът за дейст-
вие при извънредни ситу-
ации би осигурил по-добра 
основа от закъсняла или 
неадекватна МФР за въз-
становяването на ЕС и 
неговите политически 
приоритети. Въпреки че 
настоящите бюджетни 
тавани ще бъдат авто-
матично удължени, ако не 
бъде въведена нова МФР 
през следващата година, 
в края на 2020 г. много 

програми ще изтекат, по-
сочват от ЕП. 

Целта е да се осигури не-
прекъснато финансиране 
за бенефициентите, 

независимо дали са 
граждани, региони, градо-
ве, земеделски производи-
тели, университети или 
предприятия, както и да 
се изключи всякакъв риск 
от прекратяване или удъл-

жаване на текущата МФР 
и програми.

Евродепутатите счи-
тат, че планът за дейст-
вие в извънредни ситуа-
ции трябва да пренасочи 
бъдещия бюджет времен-
но за справяне и смекчава-
не на непосредствените 
икономически и социални 
последици от епидемията 
от COVID-19 и за подпома-
гане на възстановяването 
чрез добавяне на гъвка-

вост и финансиране, как-
то вече беше направено 
по финансовата рамка за 
настоящата година.

От ЕП са категорич-
ни, че следващият дълго-
срочен бюджет на Съюза 
трябва да бъде амбици-
озен и ориентиран към 
бъдещето, а фондът за 
възстановяване да е част 
от него. „Важно е да не 
забравяме за регионите и 
земеделските производи-
тели и да се съсредото-
чим върху бъдещето, като 
се заемем с изменението 
на климата, дигитализа-
цията, младото поколение 
и подкрепяйки най-слаби-
те в обществото“, изтък-
ват те. Ключово искане 
по време на дебата беше 

Парламентът да бъде 
закономерно включен в 
процеса на създаване и 
прилагане на следващата 
МФР и фонда за възстано-
вяване. 

„ЕП ще се бори за де-
мократичен бюджет, кой-
то се грижи за хората“, 
коментираха още евроде-
путатите.

На 17 април ЕП призова 
за създаването на маща-

бен пакет за възстано-
вяване, който включва и 
увеличаване на Многого-
дишната финансова рам-
ка. 

Текущият дългосрочен 
бюджет на ЕС изтича на 
31 декември 2020 г. Евро-
пейската комисия пред-
стави своите планове 
за следващата Многого-
дишна финансова рамка 
за 2021 - 2027 г. през май 
2018 г. и обяви представя-
нето на ново предложение 
за май 2020 г., в което ще 
бъде отразена здравната 
криза и нейните после-
дици. Европарламентът 
прие позицията си през 
ноември 2018 г. и отново 
я потвърди през октомври 
2019 г. Съветът на ЕС все 
още не е постигнал съгла-
сие по обща позиция.

Докладът беше под-
крепен от мнозинството 
от евродепутатите. Сле-
дователно Европейската 
комисия трябва или да 
представи съответното 
законодателно предло-
жение, или да информира 
Парламента за причини-
те, поради които няма да 
го направи, съгласно член 
225 от Договора за функ-
ционирането на ЕС.

В рамките на пленар-
ната сесия на ЕП бе при-
ета и резолюция, в която 
депутатите настояват 
новият европейски „фонд 
за възстановяване и тран-
сформация“ да бъде с раз-
мер от 2 трилиона евро. 
Той трябва да бъде финан-
сиран чрез „дългосрочни 
облигации за възстановя-
ване“ и да бъде „изплащан 
чрез заеми и най-вече чрез 
безвъзмездни средства, 
преки плащания за инвес-
тиции и собствен капи-
тал“. Резолюцията получи 
505 гласа „за“, 119 „против“ 
и 69 „въздържал се“.

„ЕК не бива да използ-
ва финансови трикове и 
съмнителни мултиплика-
тори за обявяването на 
амбициозни цифри“, заяви-
ха евродепутатите, като 
подчертаха, че доверието 
в ЕС е изложено на риск. 
Според тях гражданите 
на ЕС трябва да бъдат в 
центъра на стратегията 
за възстановяване. Пози-
цията на ЕП е, че усилия-
та трябва да имат силно 
социално измерение, да 
бъдат насочени към прео-
доляване на социалното и 
икономическото неравен-
ство, както и към посре-
щане на нуждите на най-
силно засегнатите от 
кризата.

Парламентът отно-
во настоя планът за въз-
становяване да бъде пре-

доставен в допълнение 
към следващата Много-
годишна финансова рам-
ка (МФР), а не да бъде в 
 ущърб на съществуващи-
те и предстоящите про-
грами на ЕС. Депутати-
те са категорични, че е 
необходимо и увеличаване 
на МФР. Ако тези искания 
на ЕП не бъдат изпълнени, 
той ще използва правото 
си на вето.

Освен това от ЕП по-
сочват, че новият фонд 
трябва да продължи дос-
татъчно дълго,  за  да 
успее ЕС да се справи с 
очакваните тежки и дъл-
готрайни последици от 
пандемията. „Той трябва 
да трансформира нашите 
икономики чрез подкрепа 
за малките и средните 
предприятия, както и уве-
личаване на възможности-

те за работа и уменията 
с цел смекчаване на въз-
действието на кризата 
върху работниците, служи-
телите, потребителите и 
семействата“, подчерта-
ват евродепутатите. Те 
призовават да се даде при-
оритет на Зеления пакт и 
програмите в областта 
на цифровите технологии 
и настояват за създава-
нето на нова самостоя-
телна европейска здравна 
програма.

ЕП повтори и своя при-
зив за въвеждането на 
набор от нови „собствени 
ресурси“ (източници на 
приходи на ЕС), така че да 
се избегне допълнително 
увеличаване на преките 
вноски на държавите член-
ки, необходими за МФР и 
за фонда за възстановява-
не и трансформация.

Снимки EП
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ДО 
Г-ЖА МАЯ ДИМИТРОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДОБРИЧ

КОПИЕ ДО:
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ,
ВИЦЕПРЕМИЕР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ДАНИЕЛ ПАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСОРБ

УВАЖАЕМА 
Г-ЖО ДИМИТРОВА,
Във връзка с получена 

информация от Областното 
представителство на Кама-
рата на строителите в Бъл-
гария (КСБ) за предстоящо 
заседание на Общинския 
съвет в град Добрич и пред-
мет на обсъждане разпоред-
бите на Закона за защита 
от шума в околната среда в 
частта, касаеща забрана на 
строителните и монтажни 
работи във времевия диапа-
зон 14.00 - 16.00 ч., КСБ изра-
зява следната позиция:

От влизането в сила на 
законовата разпоредба КСБ 
организира и проведе реди-
ца срещи, както и изпрати 
писма до правителствени 
и обществени организации 
с апел за предприемане на 
общи действия за отпада-
не на чл. 16, ал. 5. Изрично 
писмо беше изпратено и до 
Народното събрание. В ре-
зултат получихме подкрепа 
както от работодател-
ските организации – Кон-
федерацията на работода-
телите и индустриалците 
в България, Българската 
стопанска камара, Българ-
ската търговско-промиш-
лена палата, Асоциацията 
на индустриалния капитал 
в България, така и от КНСБ 
и КТ „Подкрепа”.

Въпросът беше поста-
вен и на последната среща, 
която се проведе в Минис-
терския съвет с участието 
на министър-председателя 
и зам.-министъра на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството. Пред тях 
ръководството на УС на 
КСБ изложи аргументирани 
мотиви с искане за промяна 
на ЗЗШОС и за отпадане 
на ограничителната разпо-
редба на чл. 16, ал. 5, както 
следва:

✓  Разпоредбата на 
чл. 16а, ал. 5 е твърде обща 
и текстът „излъчването 
на шум по време на стро-
ителство“ води до различ-
но прилагане и тълкуване, 
тъй като са определени 
конкретно само часовете за 
забрана, без да са посочени 
видовете СМР и терито-
риите, за които се отнася 
забраната;

✓ Въз основа на на-
правения преглед на евро-
пейското и международно 
законодателството и въ-
ведените добри практики 
- Великобритания, Герма-
ния, Франция Чехия, Норве-
гия, Нидерландия, Канада, 
Австралия и др., може да 
се направи извод, че няма 
определени интервали и за-
брана за извършване на СМР 
в работното време (напри-

мер в Париж строителните 
дейности не са разрешени в 
работни дни между 22.00 и 
07.00 часа, в събота между 
22.00 и 08.00 часа и в неделя 
и официалните празници без 
предварително разрешение 
от общината). Мерките за 
ограничаване на шума, из-
лъчван от строителството, 
обхващат определените ин-
тервали извън нормалното 
работно време: 08.00 до 
18.00 (или варират от 07.00 
до 19.00 и т.н.) часа от по-
неделник до петък; 08.00 до 
13.00 часа в събота и не се 
допускат шумни работи в 
неделя и на официални праз-
ници, т.е. няма забрана и 
определени интервали за из-
вършване на СМР в работ-
ното време. Изискванията 
от европейското и между-
народно законодателство 
относно ограничаване на 
шума, а не забрана, излъч-
ван от строителството, 
са в зависимост от вида 
на района, където се строи,  
и/или от продължител ност-
та на шумните строителни 
дейности, като контролът 
се извършва чрез монито-
ринг на шума и съответни-
те мерки, изразен с еквива-
лентното ниво на звуковото 
налягане в dB. В някои стра-
ни мерките за ограничаване 
на шума и контролиране на 
граничните стойности са 
част от разрешението за 
строеж; 

✓ Изискванията на на-
ционалните наредби от-
носно ограничаване шума, 
излъчван по време на строи-
телство, са аналогични, тъй 
като въвеждат разпоредби 
на европейските директиви 
и стандарти за граничните 
показатели за шум в окол-
ната среда в dBА, мето-
дите за оценка на стойно-
стите на показателите за 
шум и на вредните ефекти 
от шума върху човешкото 
здраве, за правилата и нор-
мите при изпълнението на 
строежите в различните 
устройствени зони в урба-
низираните територии и 
извън тях през различните 
части на денонощието. С 
нормативните актове са 
определени много шумните 
СМР (разбиване на бетон, 
взривни работи, пробивните 
дейности, използването на 
хеликоптери за строителни 
работи, къртачните и др.п. 
дейности), както и задъл-
жителните мерки, които се 
предвиждат и изпълняват 
при много шумни работи, из-
вършвани от 19.00 до 7.00 ч. 
в работни дни.

✓ Въведената законова 
забрана нарушава и трудо-
вото законодателство, и 

правото на работодателя 
по Кодекса на труда да опре-
деля работното време, нор-
мирано от Кодекса на труда 
- с прекъсване от 14.00 до 
16.00 часа и един час обед-
на почивка от 12.00 до 13.00 
часа и възможен светъл про-
зорец за работа от 08.00 до 
17.00 часа, работникът ще 
се окаже с максимален ра-
ботен ден от 6 часа; нару-
шава се правото на труд и 
равноправието при упражня-
ване на стопанска дейност, 
установени от Конститу-
цията - работниците на 
строежите са грубо и пряко 
дискриминирани в сравнение 
с тези, работещи в други 
сфери. При действието на 
забраната за излъчване на 
шум от 14.00 до 16.00 часа 
всички строителни друже-
ства имат две възможнос-
ти за работа – да спазват 
забраната и да търпят 
имуществени вреди или да 
не спазват забраната и 
да търпят огромни глоби 
и принудително спиране на 
дейността им. Така законът 
практически ограничава ра-
ботния ден на строителя от 
08.00 до 14.00 часа, а друже-
ствата продължават да за-
плащат трудови възнаграж-
дения, данъци и осигуровки 
на наетите лица за пълен 
работен ден. И тъй като 
работодателят не може да 
получи срещу заплатеното 
трудово възнаграждение 
престация под формата на 
пълноценна работна сила 
и труд, а данъчната и оси-
гурителна тежест за него 
остава непроменена, логич-
ният извод е намаляване на 
възнагражденията и про-
дъл жи тел ност  та на тру-
довата заетост в сектора. 
Като резултат в сектора 
ще се нагнети напрежение и 
така дефинираното работ-
но време ще доведе до от-
лив на работници - известно 
е, че в строителството има 
недостиг на работна ръка.

✓ Не по-малка е финан-
совата загуба за строителя 
от спиране работата на ра-
ботниците, строителните 
машини и механизация, осо-
бено наетата. Също следва 
да се отчете, че прекъсва-
не на последователността 
на технологичния процес, 
което в много случаи е не-
възможно, освен че води до 
закъсняване на сроковете 
за изпълнение на строител-
ството, влошава и качест-
вото на изпълнение на СМР. 
Прилагането на закона се 
затруднява и от значител-
ните различия в действащи-
те наредби за обществения 
ред, в които отделните об-
щини въвеждат изисквания 

за ограничаване на шума или 
забрана за строителство в 
работните дни.

✓ С тази разпоредба се 
нарушават и технологични-
те процеси при определени 
видове СМР, графиците, 
както и сроковете за изпъл-
нение, което в много случаи 
води до забавяне на завърш-
ването на проекти и послед-
ващи финансови корекции.

Позицията, която КСБ 
защити в Министерския 
съвет, е, че трябва да се 
въведат балансирани нор-
мативни изисквания по от-
ношение ограничаване на 
строителството в опре-
делени времеви интервали 
извън нормалното работно 
време в работните дни, от 
една страна, а от друга, 
спазване на допустимите 
нива на шум от СМР. 

В подкрепа на нашата 
позиция и аргументите, 
изразени от КСБ, вече има 
спечелено дело във Върхов-
ния административен съд 
(ВАС) срещу ограниченията, 
които се въвеждат с наред-
ба на Столичната община, 
като ВАС отмени Наредба-
та за обществения ред на 
територията на Столична-
та община в частта рабо-
та между 14.00 и 16.00 ч.

И не на последно място 
трябва да се подчертае, че 
в условията на международ-
на здравна и икономическа 
криза една от приоритет-
ните спасителни мерки в 
европейски и световен ма-
щаб е увеличаване обема 
на строителство, а в някои 
държави - и работното вре-
ме. 

УВАЖАЕМА 
Г-ЖО ДИМИТРОВА,
От изложеното по-го-

ре се вижда, че става дума 
за спорни текстове, които 
противоречат на общест-
вения интерес, особено в 
момент като този.

Затова недоумяваме 
защо пристъпвате към та-
кова действие. Какво налага 
Общинският съвет на До-
брич да се занимава с този 
въпрос, и то в този момент. 
Защо създавате затрудне-
ния на строителните фир-
ми, с което ще подложите 
на изпитание тяхната ра-
бота, съществуване и въз-
можност да функционират 
нормално и респективно да 
плащат данъци. Може ли да 
си позволи общинският бю-
джет да се лиши от тези 
средства, особено сега. Не 
отговаряйте само на нас, 
отговорете на своите из-
биратели.

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ,
Изпълнителен директор

ДО      
Кирил Цоцомански – 70 г., секция 
„Транспортно строителство“ 
Георги Григоров – 80 г., секция 
„Гражданско строителство“ 
Красимир Мичев – 75 г., секция 
„Транспортно строителство“ 
Иван Еленков – 70 г., РКСВ Видин 
Марин Маринов – 80 г., РКСВ Велико 
Търново 
Николай Тачев – 70 г., РКСВ Велико 
Търново 
Саркис Гарабедян – 75 г., РКСВ 
Пловдив, член на УС на НКСВ 
Михаил Натев – 70 г., РКСВ Перник 
Алекси Узунов – 70 г., РКСВ 
Димитровград 
Елисавета Панова – 75 г., РКСВ Перник 
Елена Стоянова – 75 г., РКСВ Перник 
Цони Цонев – 75 г., РКСВ Разград 
Никола Златев – 85 г., РКСВ Самоков 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Нацио-
налния клуб на строителите ветерани и лично от 
мое име най-сърдечно Ви  поздравявам с Вашия  
юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален 
опит за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме Ви здраве,  бодър дух и дълги годи-
ни да се радвате на уважението на Вашите близ-
ки, колеги и съграждани!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

май 2020 г. Инж. Тодор Топалски, 
  Председател на УС на НКСВ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА 
СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИНКСВ

От 14.05.2020 г. на 
уебсайта на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ) се предоставя 
възможност компаниите, 
вписани в Централния 
професионален регистър 
на строителя (ЦПРС), 
да обменят информация, 
свързана с участия в 
проекти по различни опе-
ративни програми във 
форум. В него ще могат 
да публикуват и обяви 
относно търсене и пред-
лагане на работна ръка, 
строителна техника и 
механизация, строителни 
материали, извършване 
на специализирани СМР, 
както и да обсъждат дру-
ги теми, касаещи сектор 
„Строителство“. 

Форумът предоставя 
възможност на фирмите 

да изразяват мнения по 
предложените теми при 
спазване на утвърдени-
те условия. На всяка ком-
пания се предоставя един 
потребителски акаунт 
за достъп до информа-
ционните ресурси на сай-
та след предварителна 
регистрация и проверка 
относно вписването в 
ЦПРС. След няколко сед-
мици форумът ще може 
да се използва и през мо-
билното приложение на 
КСБ.

От КСБ се надяват 
с осигурената нова въз-
можност за комуникация 
да се изгради един успе-
шен модел за обмяна на 
опит и ресурси, сътруд-
ничество и взаимопомощ 
между строителните 
компании.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015



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

Като човек, мениджър и председател на ОП на КСБ – Силистра, имам нужда от вeстник „Строител“

Росица Георгиева

Инж. Лозев,  преди 
всичко да се предста-
вите за онези от чита-
телите ни, които не Ви 
познават. Разкажете ни 
как избрахте строител-
ната професия? Коя е 
фирмата, която ръково-
дите, и в каква сфера е 
специализирана?

Професията ми е генно 
предопределена сякаш - 
баща ми също е строител, 
а аз обичах математика-
та. Завършил съм ВИАС 
(сега УАСГ), специалност 
„Промишлено и граждан-
ско строителство”. След 
дипломирането си съм 
работил по обекти на „За-
водски строежи ПС” АД 
и в „Стройпроект” ООД, 
а 6 години бях зам.-кмет 
на община Силистра. Ком-
панията, в която работя, 
е специализирана в сфе-
рата на високото строи-
телство и е с най-много 
хора и най-голям обем на 
изпълнените обекти на 
територията на област 
Силистра. Около 90% от 
нашите контрагенти са 
частни възложители - зе-
меделски производители и 
други. 

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

Най-интересните ни 
обекти отново са свър-
зани със зърнопроизводи-
тели. Като пример мога 
да дам базата на един от 
най-големите търговци на 
зърно в света - АДМ. Пре-
ди три години изпълнихме 
и обект от 10 силози на 
брега на р. Дунав. Общо 
имаме направени над 100 
заедно с площадките към 
тях. Построихме най-мо-
дерния свинекомплекс на 
австрийско-немски въз-
ложител в гр. Генерал 
Тошево за 35 хил. броя 
животни. Изградихме зър-
нобаза на „Органик Ленд 
Корпорейшън”, това е ка-
надска фирма, обработва-
ща семена. Гордеем се с 
предприятие за белене на 
семки в с. Ситово, както 
и с всички обекти, възло-
жени от местния бизнес. 
Това е може би най-голяма-
та фабрика на Балканския 
полуостров в тази сфера. 
Гордост за нас е рехаби-
литацията на ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий”, знако-
ва сграда за града ни, на 
стойност 3,5 млн. лв., из-
пълнена преди две години. 

Ръководите Област-
но представителство 
на КСБ. Какви са осо-
беностите на региона, 
касаещи бранша. Какви 
са проблемите и предиз-
викателствата, с кои-
то строителите тук се 

сблъскват? 
Безспорно има про-

блеми, които се срещат 
навсякъде в страната. 
Но има и такива, които 
са специфични за различ-
ните региони. За наша-
та област е характерно, 
че е отдалечена в гео-
графско отношение от 
столицата. Тук, както и 
в северозападната част 
на страната, почти няма 
инвестиции в последното 
десетилетие. Население-
то намалява. Всичко това 
се отразява на бранша. В 
областния център едва 
ли има 3 - 4 жилищни сгра-
ди, които се изграждат 
на година, т.е. този тип 
строителство е сведено 
до минимум. 

Имаше работа покрай 
зърнопроизводителите, 
които  получават субсидии 
по различни програми. Но 
променената обстановка 
в държавата се отразява 
негативно и се наблюдава 
свиване на инвестициите. 

От друга страна на-
шата област е определяна 
като „ковачница” на кадри. 
В цяла България е извест-
но, че най-добрите строи-
тели са в Кърджалийския 
регион, в Делиормана или в 
Силстренско. Имаме мно-
го качествени кадри, кои-

то с времето са намерили 
по-добро препитание или 
в чужбина, или в големите 
градове, където нормата 
на заплащане е различна. 

В последно време пък 
се наблюдава едно много 
интересно явление. Поя-
виха се много посредници, 
които събират бригади 
от по 5 - 10 или 20 души. 
След това същите тези 
хора ходят по обектите 
и ги предлагат, с което 
се изкривяват отношени-
ята възложител - строи-
тел, защото по средата 
се появява субект, който 
предлага работници при 
определени условия. Са-
мите посредници са много 
далеч от заплащането на 
данъчни и социални задъл-
жения, на обезопасяване 
и осигуряване на работе-
щите. Това е изостре-
но в последните няколко 
месеца, възложителите 
наемат такива бригади, 
осигуряват се фиктивни 
договори със строителни 
фирми. Интересно е, че в 
Силистра има бум на ре-
гистрациите на фирми от 
бранша - от 26 през мина-
лата година сега са 44 
или 45. Една от причини-
те са изискванията, кои-
то има към работниците 
в Германия и Белгия. Там 

трябва да се предоставя 
документ за членство в 
Камарата и те идват при 
нас да си извадят удосто-
верение за съответната 
категория обекти, които 
могат да изпълняват. 

Минаха отчетните 
събрания. Какви цели си 
поставяте за настояща-
та година? 

Събранието в Сили-
стра се проведе непосред-
ствено преди обявяването 
на извънредно положение. 
Тогава гледахме оптимис-
тично и си говорехме как-
во ни предстои. В региона 
трябваше да стартират 
два много интересни обек-
та, като се очакваше, че 
ще има работа за всички, 

тъй като повечето фирми 
тук са с между 5 и 10 души 
работници. Предстоеше и 
завършването на обекти 
с европейско финансиране, 
но сега всичко е различно. 

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

Имах идея като ново-
избран председател на 
ОП на КСБ – Силистра, да 
организирам срещи между 
нас и представителите 
на местните власти в 
областта. Решихме първо 
да дадем на кметовете 
100 дни, за да навлязат в 
работата си. Но със си-
туацията се наложи из-
вестно забавяне и на тези 
разговори. Мога и друго 
да кажа – КСБ изначално 
вдъхваше респект в кме-
товете, с годините неща-
та се промениха, може би 
защото проблемите за-
почнаха да се решават на 
друго ниво. А сега сякаш 
отново се връща довери-
ето, всички представи-
тели на местната власт 
например ни уважиха при 
отбелязването на Деня 
на строителя. Това пока-
за тяхното отношение. 
В община Силистра също 
така се провеждат срещи 
с участници в строител-
но-инвестиционния про-
цес, където се обсъждат 
проекти за финансиране 
от Интегрираните пла-
нове за градско развитие. 
Основният ми апел към 
местната власт и мест-
ния бизнес е: Доверете 
се на строителите от 
Силистра - те няма да Ви 
подведат.

Какви обекти се очак-
ва да  бъдат изпълнени в 
областта? Стартът на 
какво предстои?

С оглед на променена-
та ситуация дори и кме-
товете не знаят какво 
предстои. Те все още не 
са наясно дали няма да се 
пренасочат средства към 
други задачи. Всяка една 
община има обекти, кои-
то трябва да се изпълнят 

- в Силистра са за около 
5 млн. лв., а в по-малките 
градове - за по 1 млн. лв. 

Посочете 3-те  ос-
новни приоритета пред 
КСБ. 

-  Да мобилизираме 
местните власти и мест-
ния бизнес да се доверят 
на строителите от реги-
она - да покажем, че сме 
единна общност;

-Да съхраним корект-
ността на взаимоотно-
шенията помежду си;

-Да не допуснем срив 
на качеството с оправда-
ния за трудности и липса 
на капацитет. 

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

Преди време на някол-
ко пъти открито заявявах, 
че КСБ започна да залита 
в определени посоки и се 
превръщаме в казионна 
организация. Но сега съм 
впечатлен от извърше-
ното след промяната в 
състава на ръководство-
то. Може би приоритет в 
момента е всеки един от 
нас да успее да се съхра-
ни, а заедно да съхраним 
бранша.  

Как настоящата си-
туация се отразява на 
строителите в региона? 
Какви сигнали от тяхна 
страна постъпват към 
ОП-то? 

Трудност е невъзмож-
ността ни да погледнем 
напред в бъдещето. Неиз-
вестността плаши много 
- всеки казва: не се знае 
какво ще стане. Това е 
отговор, който получава-
ме, когато поискаме офер-
ти и от контрагентите 
ни. Преминаваме през ка-
таклизъм, но вярвам, че 
всичко ще се оправи. 

Как при нововъзник-
налите обстоятелства 
си комуникирате с ръко-
водството на КСБ? Сре-
щате ли съдействие от 
тяхна страна и в какви 
направления?

Категорично срещаме 
тяхната подкрепа - със 
съвети, с адекватно по-
ведение. 

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

Върху бюрото ми, къ-
дето имам всякакви доку-
менти, свързани с моята 
работа, в момента има и 
два броя на в. „Строител”. 
Това означава, че като 
човек, като мениджър и 
председател на ОП на КСБ 
– Силистра, имам нужда 
от изданието. Безспорно 
можем да си бъдем полез-
ни.Силози за зърно, с. Ситово

11ОП НА КСБпетък, 22 май 2020 Ñòðîèòåë
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Работим за цялостна реформа, 
модернизация и пълна дигитализация 
на възлагателния процес

Ренета Николова 

Г-жо Павлова, наско-
ро проведохте работна 
среща с ръководството 
на Камарата на строи-
телите в България (КСБ). 
Какви бяха основните ак-
центи в нея?

Бих искала да споделя, 
че през годините АОП и 
КСБ поддържат конструк-
тивно сътрудничество и 
инициираме съвместни 
срещи за обсъждане на въ-
проси, свързани с общест-
вените поръчки.

На последната про-
ведена среща обсъдихме 
въздействието на Закона 
за мерките и действията 
по време на извънредното 
положение (ЗМДВИП), с 
който се въведоха огра-
ничения, част от които 
намериха отражение при 
възлагането на общест-
вени поръчки. Регламен-
тираното в него спиране 
на срокове в процедурите 
за обществени поръчки и 
най-вече тези за обжал-
ване на решенията на 
възложителите на прак-
тика спря възлагателния 
процес. С ръководството 
на КСБ обсъдихме възмож-
ността за организиране 
на съвместно обучение 
и стимулиране на елек-
тронното възлагане на 
обществени поръчки.

 
След промените в За-

кона за извънредното по-
ложение какви действия 
предприе Агенцията?

След обнародването 
на Закона в Агенцията 
по обществени поръчки 
постъпиха редица запит-
вания. Те бяха свързани с 
разпоредбите, които се 
отнасят до възлагането 
на обществени поръчки, 
по-конкретно прилагането 
на чл. 3 и 4 от ЗМДВИП. 
Посочените норми регла-
ментираха спиране на 
поръчките. В тази връзка 
се включихме в подготвя-
ните промени и давахме 
становища по тях. С при-
емането на промените 
в Закона голяма част от 
разпоредбите му бяха пре-
цизирани. 

За улеснение на въз-
ложителите и с цел да 
отговорим на нарасналия 
брой запитвания в пери-
ода 10 - 28 април 2020 г. 
издадохме 6 общи мето-
дически указания, които 
изясняваха прилагането на 
ЗМДВИП по отношение на 
обществените поръчки и 
стъпките, свързани с въз-
обновяване на процедури-
те. Едновременно с това 
изготвяхме отговори на 
конкретни въпроси, зада-
дени от възложителите. 

През същия период из-
дадохме и инструкция за 
публикуване на обявление 
за промени в обществена 
поръчка, открита на Цен-
трализираната автома-
тизирана информационна 
система „Електронни об-
ществени поръчки“ (ЦАИС 
ЕОП). 

В резултат от нашата 
дейност запитванията по 
прилагане на ЗМДВИП зна-
чително намаляха, а въз-
ложителите възобновиха 
над 970 поръчки, видно от 
публикуваните обявления 
в Регистъра на общест-
вените поръчки и в ЦАИС 
ЕОП. По този начин съ-
действахме за намаляване 
на грешките и пропуските 
и за създаване на единна 
практика по прилагането 
на ЗОП.

Предвиждате до края 
на 2020 обществените 
поръчки да се възлагат 
изцяло електронно. Как-
во е постигнато до мо-
мента по отношение на 
електронната платфор-
ма, кои възложители вече 
се възползват от нея и 
кои предстои да се вклю-

чат? 
Проектът, който АОП 

реализира, е насочен към 
създаване на качествено 
нова среда за протичане 
на възлагателния про-
цес. Целта е до края на 
2020 г. да реализираме 
електронно всички основ-
ни етапи от възлагането 
на обществени поръчки в 
страната.

ЦАИС ЕОП е комплекс-
на система, създадена на 
модулен принцип, която 
работи в режим 24/7. Тя 
включва 32 модула, които 
се изграждат на два ета-
па. Първият етап обхваща 
общо 16 модула, които са 
внедрени едновременно и 
без които е невъзможно 
електронното възлагане. 
До края на 2020 г. пред-
стои да се добавят още 
16 модула, които ще за-
вършат процеса и ще оси-
гурят цялостното й из-
ползване. Стремежът при 
нейното изграждане е не 
само да се създаде удоб-
ство на потребителите, 
но и да се постигне гъвка-
вост на софтуера и адап-
тивност към промените в 
законовите изисквания. 

През 2019 г. Агенция-
та по обществени поръч-
ки проведе активна кам-
пания за запознаване на 
потребителите с ЦАИС 
ЕОП. Част от дейности-
те по популяризиране на 
националната платформа 
са свързани с насърчаване 
на регистрацията в сис-
темата и акцентиране 
върху предимствата на 
платформата. Сред тях 
са осигуряване на по-голя-
ма публичност и прозрач-
ност в сектора, осигуря-
ване на единна точка за 
достъп до цялата налична 
информация, свързана с 
конкретна поръчка, както 
и гарантиране на сигур-
ността на информацията 
и офертите. На национал-
на телефонна линия всяко 
заинтересовано лице може 
да получи експертна тех-
ническа помощ за работа 
с ЦАИС ЕОП. Създадени са 
ръководства за възложи-
телите и за стопанските 
субекти, които подлежат 
на актуализация при всяко 
обновяване на системата. 
Проведени са редица обу-
чения за работа с плат-
формата, като за първите 

6 месеца на 2019 г. те са 
11, в които са се включили 
над 1100 крайни потреби-
тели. В последните два 
месеца на 2019 г. експер-
ти от АОП участваха в 
още 15 обучения за над 450 
потребители. Търсенето 
и нуждата от обучения ни 
провокира в първите 6 ме-
сеца на 2020 г. да продъл-
жим тази практика, като 
с финансовата подкрепа 
по Оперативна програма 
„Добро управление 2014 
– 2020” осигурим провеж-
дането на надграждащи 
обучения за 2500 служите-
ли за държавната и мест-
ната администрация . 
Създали сме организация 
за актуализация на инфор-
мацията, отнасяща се до 
работата със системата. 
Това се случва чрез публи-
куване на видео материали 
и инструкции, поддържане 
на рубрика „ЦАИС ЕОП – 
въпроси и отговори“ и др.

От 1 януари 2020 г. за-
почна реално използването 
на ЦАИС ЕОП от първата 
група възложители, които 
са определени с Постано-
вление на Министерския 
съвет №332 от 13 декем-

ври 2019 г. съгласно приет 
график. В първия етап са 
включени Министерският 
съвет, министерствата, 
държавните комисии и 
агенции, изпълнителните 
агенции и други държавни 
органи, някои големи об-
щини, като Столичната 
община, община Пловдив, 
община Варна и др., както 
и секторни възложители 
с голям опит при възлага-
нето, напр. „Електроенер-
гиен системен оператор“ 
ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 
2“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 
и др. Целта е оптимално 
натоварване и осигурява-
не на стабилно функциони-
ране на системата.

Важно е да се отбе-
лежи, че с приемането на 
ЗМДВИП се въведе про-
мяна в изпълнението на 
графика. Съгласно §12 от 
този закон, възложите-
лите, за които не е въз-
никнало задължението за 
прилагане на национал-
ната платформа до вли-
зането му в сила, следва 
да започнат да използват 
платформата един месец 
след отмяната на извън-
редното положение. При 

Доц. д-р Миглена Павлова, изп. директор на Агенцията по обществени поръчки:
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сегашната ситуация това 
означава от 14 юни.

Какъв ефект се очак-
ва от въвеждането на 
тази коренна промяна по 
отношение на ОП и ще 
гарантира ли електрони-
зацията така коментира-
ната прозрачност, реал-
на конкуренция и липса на 
корупционни практики? 

Електронното възлага-
не е качествено нов етап 
в развитието на систе-
мата на обществените 
поръчки в България. Това е 
цялостна реформа, модер-
низация и пълна дигита-
лизация на възлагателния 
процес. Както вече спо-
менах, амбицията ни е до 
края на 2020 г. да реали-
зираме електронно основ-
ните етапи от процеса по 
възлагане. Това ще повли-
яе положително върху ця-
лостното функциониране 
на националната система 
за обществени поръчки. 

Преминаването към 
напълно електронно въз-
лагане обхваща множе-
ство бизнес процеси, кои-
то вече ще се извършват 
изцяло по електронен път. 
По този начин ще се пес-
тят време и ресурси и ще 
се насърчи професиона-
лизацията в областта. 
Този подход ще стимули-
ра по-висока конкуренция 
за малките и средните 
предприятия поради улес-
нения достъп до пазара на 
обществените поръчки. 
Не на последно място но-
вият подход ще допринесе 
за по-добър мониторинг 
на публичните разходи, 

по-добра отчетност, оп-
тимизиране на процесите 
и цялостно повишаване на 
доверието в системата.

Предимствата на но-
вия модел на възлагане на 
обществените поръчки са 
свързани и с предоставя-
нето на централизирана 
и систематизирана ин-
формация и единна точка 
за достъп до всички доку-
менти от възлагателния 
процес. На практика един 
от конкретните начини за 
реализация е чрез Профила 
на купувача, който е част 
от платформата и се под-
държа за поръчките, стар-
тирани чрез нея. В него се 
публикуват приложимите 
документи във връзка с 
възлагането и се дава въз-
можност за проследяване 
на основните действия на 
възложителя. 

Очаква се използване-
то на ЦАИС ЕОП да доведе 
до намаляване на админи-
стративната тежест, 
снижаване на разходите и 
оптимизиране на комуни-
кацията между страните. 
Сред предимствата след-
ва да се посочи и възмож-
ността възложителите 
да използват многократно 
документи и шаблони, как-
то и да създават библио-
теки с документи.

Ползите от новата 
система са адресирани 
до всички потребители, 
включително и до широка-
та общественост. Всеки 
гражданин ще има въз-
можност да проследи раз-
ходването на публичните 
средства чрез обществе-
ни поръчки. 

АОП  из даде  р ъко -
водство за „зелени” об-
ществени поръчки, как-
ва е нагласата спрямо 
тях в България?

Разработването на 
практическото помагало 
за „зелените“ обществе-
ни поръчки е резултат от 
първото цялостно проуч-
ване на националния па-
зар. Установено беше, че 
съществува положителна 
нагласа спрямо подхода 
за възлагане на продукти, 
услуги и строителство, 
щадящи околната среда. 
Идентифицирани бяха до-
бри национални практики, 
както и основни предизви-
кателства пред разпрос-
транението на „зелени-
те“ поръчки.

Резултатите и анали-
зите от проучването на 
националния пазар могат 
да бъдат намерени в ана-
литичния доклад, който е 
публикуван в секция „Зеле-
ни обществени поръчки“ 
на Портала за обществе-
ни поръчки. 

Предвид доброволния 
характер на „зелените“ 
поръчки анализаторите 
допускат, че техният 
общ потенциал за разви-
тие е в диапазона 10 - 15% 
до 2022 г.

С цел популяризиране 
на този тип поръчки през 
юни 2019 г. АОП организи-
ра 8 тематични обучения 
за различни целеви групи. 
По темата е разработен 
и дистанционен курс, кой-
то се провежда в сътруд-
ничество с Института 
по публична администра-
ция.

Какви нарушения най-
често констатира АОП 
при обществените по-
ръчки и какво предприе-
ма Агенцията в такива 
случаи?

Нарушенията, които 
възложителите допус-
кат при обществените 
поръчки, са от различен 
характер и многократно 
са коментирани, вклю-
чително на страниците 
на в. „Строител“. Оби-
чайно те са свързани с 
предоставяне на непълна 
или неясна информация 
относно условията за 
участие в процедурите 
по възлагане. За тяхното 
преодоляване АОП осигу-
рява различни форми на 
методическа подкрепа – 
поддържа телефонна ли-
ния за въпроси, свързани с 
образците, и Call център 
за техническа помощ при 
работата с ЦАИС ЕОП, 
организира и участва в 
обучения, публикува ука-
зания по често задавани 
въпроси, отговаря на кон-
кретни запитвания, дава 
преки консултации и осъ-
ществява предварителни 
проверки. 

Забелязва се тенден-
ция за поддържане на ви-
сок относителен дял на 
процедурите на догова-
ряне без предварително 
публикуване на обявление. 
През последните години в 
документи на ЕК се посоч-
ва, че в България той е по-

висок от средния за ЕС. В 
тази връзка анализирахме 
наличните при нас данни и 
изведохме рискови сфери. 

Какви ще са приори-
тетите на Агенцията до 
края на годината?

Основният ни прио-
ритет е успешното ре-
ализиране на проекта за 
изграждане на ЦАИС ЕОП. 
Това включва в себе си 
плавния преход към новия 
начин на възлагане, обу-
чение на всички заинте-
ресовани лица за работа 
с модулите, оказване на 
всекидневна експертна 
помощ в центъра за об-
служване на крайни по-
требители, както и прие-
мане и тестване на нови 
функционалности.

Постигането на син-
хрон между нормативните 
изисквания и възможност-
ите за техническата им 
реализация е друго пре-
дизвикателство, към кое-
то сме насочили нашите 
усилия.

Приоритет на Агенци-
ята остава стремежът 
ни да задържим своя адми-
нистративен капацитет, 
да повишим уменията и 
професионализацията на 
своите експерти.

Снимки в. „Строител“

През април КСБ и АОП проведоха работна видео конферентна среща
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лагат с достатъчен ка-
пацитет на здравната 
система, в случай че се 
стигне до огнище на за-
раза и рязко увеличаване 
на заболелите както сред 
местните жители, така 
и сред туристите. Тази 
система е необходимо да 
включва и механизъм за 
реакция, включително и 
полети за транспорт на 
заболели посетители и 
прибирането им в държа-
вите. Брюксел препоръчва 
още да има и координа-
ционен механизъм между 
компаниите, местните и 
централни власти, както 
и размяна на информация с 
други държави.

ЕК определя като фун-
даментален критерий 
капацитета на място за 
по-мащабни тестове за 
COVID-19 и засичане на 
нови случаи, както и за на-
блюдение на евентуално 
разпространение на за-
разата и проследяване на 
контактните лица. Държа-
вите трябва да осигурят 
и равен достъп до тях на 
местните жители и на ту-
ристите. 

Насоките дават и пра-
вила, свързани с възстано-
вяването на пари за прова-
лени почивки. Предлага се 
възможност да се въведе 
ваучер за алтернативно 
пътуване в рамките на 

поне 12 месеца на стой-
ност предплатените суми 
за отложената ваканция и 
ако не бъдат ползвани от 
клиента, да бъдат възста-
новени след най-много една 
година. Ваучерите трябва 
да предоставят гъвкавост 
на клиента, включително 
възможността да бъдат 
прехвърлени на друго лице 
и да са защитени срещу 
неплатежоспособност.

Какво прави държавата за 
бранша?

В деня преди формално-
то отпадане на извънред-
ното положение на 13 май 
премиерът Бойко Борисов 

се срещна със собствени-
ци на заведения, а резул-
татът от разговорите 
бе намаляване на ДДС от 
20% на 9% (исканията на 
ресторантьорите бяха 
за 5%). Първоначалната 
информация бе, че промя-
ната ще важи от януари 
догодина, но после стана 
ясно, че влиза в сила още 
от юли. Мярката цели да 
изравни данъка за заведе-
нията с този за хотелско 
настаняване, който и сега 
е 9%. Борисов обаче преду-
преди, че властите ще на-
блюдават дали секторът 
ще излезе 100% на светло 
и дали след като ставката 
се намалява с 11%, с тол-
кова ще паднат и цените. 
Премиерът заяви, че реше-
нието е политическо в под-
крепа срещу загубите от 
COVID-19, като срещу него 
против са били финансо-
вият министър Владислав 
Горанов и председателят 
на парламентарната Коми-
сия по бюджет и финанси 
Менда Стоянова.

Финално в края на ми-
налата седмица в проек-
та за промени в Закона 
за ДДС беше записано, че 
данък добавена стойност 
за заведенията и за книги-
те ще бъде намален от 1 
юли и ще остане 9 процен-
та до края на следващата 
година. Според председа-
теля на парламентарна-
та Комисия по регионална 
политика, благоустрой-
ство и местно самоупра-
вление Искрен Веселинов 
намаляването на ДДС за 
ресторантьорството 
няма да има особено голя-
мо негативно отражение 

Държавата осигурява кислород за сектора с 9% ДДС на ресторантите, а EК         

Елица Илчева

Безспорен факт е, че 
един от най-засегнатите 
у нас и по света заради 
пандемията от COVID-19 
сектор е туризмът. Той 
беше напълно блокиран и 
продължава да е на команд-
но дишане. Дори и към мо-
мента, когато се тръгва 
към охлабване на мерки, е 
трудно да се правят прог-
нози за възстановяване. 
Защото тук всичко зависи 
от човешкия фактор, от 
това дали хората – бъл-
гари и чужденци, ще имат 
пари, отпуски, смелост и 
желание да ходят по екс-
курзии и на почивки. Два 
месеца по-късно все още 
не са направени разчети за 
загубите, които е претър-
пял отрасълът. Но такива 
със сигурност има и за ня-
кои представители те са 
огромни. Дори и държава-
та да предприеме някакви 
действия, то основните 
тежести си остават за 
всеки един отделен еле-
мент в бизнеса.

Според данни на Све-
товния съвет за пътува-
ния и туризъм в тази сфе-
ра в Европа са заети 22,6 
млн. души, което генерира 
11,2-процентен дял от 
работните места в ЕС и 
9,5% от брутния вътрешен 
продукт.

Европейската комисия 
очаква пандемията да свие 
наполовина приходите на 
хотелиерите и ресторан-
тьорите, туристическите 
агенции да изгубят до 70% 
от печалбите си, а круиз-
ните дружества и авиоком-
паниите - до 90%. Прогно-
зите са до 50 млн. работни 
места да бъдат загубени 
в световен мащаб - 7 млн. 
от тях в Европа. 

Как ЕК планира да вдигне 
туризма на крака?

На фона на постепен-
ното излизане от пика на 
здравната криза с коро-
навируса в редица евро-
пейски държави и на прага 
на летния сезон, в който 
европейците традиционно 
са харчили 190 млрд. евро 
за пътувания, на 13 май Ко-
мисията представи набор 
от насоки и препоръки за 
туристите, пътуващите 
и предприятията, чиято 
цел е хората да могат да 
отидат на почивка и да 
прекарат време със свои-
те семейства и приятели, 
а компаниите в туристи-
ческия сектор да могат 
да възобновят своята дей-
ност, след като останаха 
затворени месеци наред. 
Пакетът от мерки също 
така цели да се помогне на 
държавите от ЕС посте-
пенно да премахнат огра-
ниченията за пътуване при 
спазване на необходимите 
санитарни изисквания. 

Гъвкавият подход, който 
позволява дейностите да 
продължат, се основава на 
епидемиологични крите-
рии, прилагането на огра-
ничителни мерки, както и 
съображения, свързани с 
икономиката и социалното 
дистанциране. В основата 
е курс към „предпазливо и 
постепенно“ възобновява-
не. Новите насоки нямат 
задължителен характер и 
решенията са оставени на 
държавите членки. 

ЕК препоръча възста-
новяване на свободното 
пътуване вътре в ЕС, кое-
то ако не е оправдано изця-
ло с оглед на здравната си-
туация, трябва да започне 
с премахването на ограни-
чения между райони и дър-
жави, които имат сходна 
епидемиологична ситуа-
ция. Този подход трябва да 
бъде гъвкав и да включва и 
възможността за въвежда-
не на мерки, ако такива се 
налагат. Трябва да се след-
ва принципът на недискри-
минация - когато една дър-
жава разреши пътувания 
на своя територия или до 
определени региони в нея, 
тя трябва да го позволи от 
всички държави и региони, 
в които има сходни епиде-
миологични условия.

В документите на ЕК 
се посочва още, че възста-
новяването на туризма е 
свързано и с предварител-
но намаляване на епиде-
миологичния риск, както и 
осигуряването на нужния 
здравен капацитет за ре-
акция при необходимост. 
Облекчаването на мерки-
те трябва да се базира и 
на доказателства, че раз-
пространението на коро-
навируса е силно намаляло, 
и то за достатъчно дълъг 
период от време, като не е 
посочено какъв е той.

Същевременно курор-
тите трябва да разпо-

В Банско, като една 
от най-известните зим-
ни дестинации у нас, коя-
то в последните години 
иска да се наложи като 
целогодишна, ситуаци-
ята допълнително се 
усложни от 14-дневната 
пълна карантинна блока-
да. Според бранша така 
се създаде негативно 
отношение към курорта 
като град на заразата, 
без да е бил такъв, и 
това е съсипало цялост-
ния имидж. Известно е 
също, че при затваряне-
то доста посетители 
си тръгнаха огорчени, 
защото се почувстваха 
прогонени. За целта гил-
дията настоява преди 
всичко да се направи сер-
тифициране на хотелите 
като безопасни, защото 
смята, че само така 
може да се върне довери-
ето сред туристите. 

Нужни са и финансови 
облекчения от страна 
на общината, като към 
местната власт има 
предложение през трите 
месеца, в които не се е 
работило, да отпадне 
такса смет, което е на-
пълно резонно, тъй като 
не са генерирани отпа-
дъци. Също така надеж-
дите са свързани с това, 

ако може, данък сгради 
да бъде намален на 50%, 
като според собстве-
ниците на хотели логи-
ката е, че обектите са 
затворени или работят 
на 50%. Настоява се и за 
освобождаване от так-
са тротоарно право за 
целия летен сезон, да не 
облагат с лихви тези, 
които не са платили 

туристически налог до 
декември, а за самия де-
кември да се освободят 
от налога. 

Община Банско вече 
е получила в писмен вид 
претенциите, които има 
браншът. Към момента 
предложенията не са удо-
влетворени. Основният 
аргумент е в силно нама-
лелите приходи в бюдже-
та, напълно блокирана-
та бизнес активност по 
време на карантината в 
града, което поставя под 
заплаха социалните услу-
ги, поддържането на ин-
фраструктурата и други 
неотложни дейности. 
Например заради блоки-
рания туризъм загубите 
само от такси се очаква 
да надхвърлят 700 000 
лв. Фестивалното лято 
също е под въпрос заради 
неизвестността от раз-
витието на пандемията. 

В края на миналата седмица министър Николина Ангелкова обиколи морските ни курорти, за да разяснява на бранша мерките за 
възстановяването на туризма
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        предлага курс към предпазливо и постепенно възобновяване на почивките

В Слънчев бряг няма да отворят хо-
тели, ако не падне мярката за задължи-
телна 14-дневна карантина на чужде-
нците, които влизат в България. Това се 
закани браншът по време на провелия 
се в Несебър Консултативен съвет по 
туризъм. От бранша са категорични, че 
не може да се разчита на това българ-
ските туристи да спасят сезона. Ина-
че курортът е готов да посреща летов-
ници, осигурени са дори средствата от 
общината за командироване на 68 по-
лицаи от вътрешността на страната.

Хотелиерите искат да отпадне и 
забраната за изхранване само на от-
крито. Част от базите събират над 
1000 туристи, които няма как да бъ-
дат обслужвани само на тераси, които 
имат не повече от 100 места. Ол инклу-
зив въобще няма да присъства или ще 
бъде изменен като услуга. „Обслужва-
нето ще е от сервитьори, но това съ-
ответно ще оскъпи услугата, защото 
най-скъпата част от хотелиерството 
и ресторантьорството са кадрите“, 
подчертават от бранша. Заради мер-
ките за сигурност трябва да бъде уве-
личен и персоналът. 

Общината тук помага на бизнеса, 
като разработва онлайн платформа 
за резервации. „С нея искаме да може 
да се промотират хотелите. Там няма 
да се взимат комисионни, както в дру-
гите резервационни системи“, обясни 
кметът Николай Димитров.

В момента е в процес на изработка 
Фейсбук страница, на която ще бъде 
публикувана полезна информация за 
културните и историческите обекти 
в Несебър, както и за туристическите 
фирми на територията на общината. 
За гостите на курорта е направено и 
мобилно приложение.

върху бюджета. „Ние има-
ме гаранцията на немал-
ко браншови организации, 
че всъщност намаленото 
ДДС няма да доведе до 
тези почти 150  милиона 
годишно намалени прихо-
ди. Тази разлика или ще е 
по-малка, или дори няма да 
съществува, защото част 
от бизнеса ще изсветлее“, 
коментира Веселинов.

„ДДС-то няма да спаси 
туризма, това, което ще 
го спаси, са представи-
телите на бранша, но ако 
ние не го развиваме, ако не 
сме достатъчно отговор-
ни и гъвкави, няма какво да 
го спаси“, категоричен бе 

анализаторът от Нацио-
налния борд по туризма 
Румен Драганов. 

Сред другите мерки, 
които правителството 
предлага на бранша като 
помощ са субсидията за 
чартъри, които водят ту-
ристи, като обещава да 
плаща 35 евро за всяка пъл-
на седалка. Това се очаква 
да направи туристическия 
продукт по-конкурентоспо-
собен, а и да донесе ползи 
и за други свързани секто-
ри.  

Концесионерите и нае-
мателите на плажове пък 
ще могат да пропуснат 
годишна вноска към дър-

жавата срещу по-евтини 
чадъри и шезлонги. Ще ги 
има и обещаваните вауче-
ри за почивка в България, 
но по последните думи на 
Борисов те няма да са за 
всички осигурени, а само 
за работещите на „първа 
линия“ медици и полицаи, и 
ще са предимно в държавни 
бази. 

Една от новините, кои-
то най-много зарадваха 
бранша, е тази за поредна-
та отсрочка на промени-
те за касовите апарати в 
Наредба Н-18, което също 
е договорено лично с пре-
миера. За влизането в сила 
на промените за касовите 

апарати сега заетите 
в сектора ще имат още 
една година – до 1 март 
2021 г., да покрият изис-
кванията за онлайн отчет 
на приходите в момента 
на извършването на тран-
закцията. 

Възложено е и изгот-
вянето на антикризисен 
план, включващ предос-
тавянето на кредити и 
грантове от Българската 
банка за развитие с учас-
тието на експерти от 
сектор „Туризъм“. Диску-
тира се също премахване-
то на критерия за липса на 
задължения към държавата 
само за 2020 г. при канди-
датстване за мерките за 
справяне с икономическите 
последици от 12 май 2020 г. 

След като на 16 април 
от обединение „Бъдеще 
за туризма“, което според 
тях представлява 70 на 
сто от браншовите ор-
ганизации в сектора, де-
позираха в Министерския 
съвет писмо, с което се 
настоява за отстранява-
нето на ресорния минис-
тър Николина Ангелкова, 
тя посрещна техни пред-
ставители в кабинета 

си и прие основното им 
искане. То е да се създа-
де Гаранционен фонд по 
европейска директива от 
2015 г., за да бъде осигуре-
на ликвидност. Хотелиери, 
ресторантьори и туропе-
ратори смятат, че Минис-
терството на туризма 
(МТ) силно е ограничило до 
един месец периода за въз-
становяване на предпла-
тени суми за пътувания. 
Ангелкова бе благосклонна 
да предложи срокът да се 
удължи до 12 месеца. 

МТ с подробни указания 
към хотелиерите

Ресорното ведомство 
публикува на интернет 
страницата си подробни 
указания за функциониране 
на местата за настанява-
не и заведения за хранене 
и развлечения след отмяна 
на извънредното положе-
ние. Целта е да помогнат 
на бизнеса да се подгот-
ви максимално бързо за 
летния сезон и за отва-
ряне на туристическите 
обекти. Съдържанието е 
разделено на две основни 
части – мерки за изпълне-
ние от персонала и мерки 
за спазване от страна на 
туристите. Детайлно са 
описани базовите функции, 
оборудването и обслужва-
нето на рецепциите, лоби 
зоните, стаите за гости 
и за персонал, местата за 
хранене, за спорт, за раз-
влечения, конферентните 
зали и пр.

Сред общите правила 
се посочва, че е задължи-
телно спазването на фи-
зическа дистанция от ми-
нимум 1,5 м между хората. 
Трябва да се поставят до-
затори с дезинфектанти, 
достъпни за гостите и 
служителите в различните 
помещения, и по-специал-
но на входовете, в зоната 
на рецепцията, на входа 
на асансьорите, на входа 
на откритите площи за 
хранене и развлечения и в 
преддверието към сани-
тарните възли, зоната с 
открит басейн и т.н.

В лоби пространства-
та местата за сядане 

трябва да са на най-малко 
1,5 м едно от друго. Гости-
те ще се задължават да 
спазват дистанция при ре-
гистриране или напускане 
на обекта. Ползването на 
асансьорите се ограничава 
до минимален брой лица.

Изхранването на посе-
тителите ще се осъщест-
вява само в откритите 
части на ресторантите 
в хотела или на заведени-
ята за хранене и развле-
чения. Допустимо е полз-
ване на бюфет, но само 
ако храната е подредена 
зад прозрачна преграда и 
предоставянето й се осъ-
ществява от служител с 
маска и ръкавици. Разпола-
гането на масите с мес-
та на открито ще става 
по начин, осигуряващ раз-
стояние не по-малко от 
1,5 м между тях и за не по-
вече от 4 лица на маса.

Според указанията е 
разрешено ползването 
на басейни като самос-
тоятелни обекти, но не и 
други съоръжения за СПА 
процедури и развлечения. 
Възможност за пълно функ-
циониране на тези обекти 
ще има след промяна на за-
поведта на министъра на 
здравеопазването според 
епидемичната обстановка.

Специален акцент е 
поставен върху дезинфек-
ционните мероприятия в 
туристическите обекти, 
както и на техническата 
поддръжка и свързаното с 
нея обслужване. 

Местата за настаня-
ване трябва да разполагат 
с помещение за изолация 
при необходимост, като се 
посочва, че не се каранти-
нират обектите. 

Всичко това цели пови-
шаване безопасността и 
опазване здравето на слу-
жителите в туризма,  ми-
нимизиране риска от зара-
зяване на потребителите 
на туристически услуги и 
други външни лица (вклю-
чително доставчици) , 
спазване на физическото 
дистанциране и намалява-
не на контактите в тези 
обекти, както и координи-
ране на действията според 
епидемичната ситуация.
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Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство          

Вестник „Строител“ ми дава 
достатъчно информация, и то 
в много области

Десислава 
Бакърджиева

Проф. Марков, по-раз-
личен ли е този 24 май за 
Вас? Още по-значим ли 
е Денят на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост, 
чрез която комуникираме 
по-добре в настоящата 
социална изолация?

Определено е по-разли-
чен, тъй като в условията 
на епидемия трябва да 
спазваме стриктно мно-
го ограничителни мерки. 
Рискът от заболяване про-
дължава да е висок. Тоест 
празникът е особен, но не 
е по-значим. Той не може 
да бъде по-значим, защото 
това е едно от най-важни-
те събития за България. 
На този ден трябва да сме 
горди с българския език и 
с неговата писмена форма 
най-вече. 

Просветата е основа-
та за цялостното ни раз-
витие. Без нея, без пис-
меността няма развитие 
нито за хората, нито на 
държавите. Днес техноло-
гичните възможности поз-
воляват и по-широкото й 
използване по по-добър на-
чин. Отдавана не комуни-
кираме само на хартия, но 
и онлайн. Затова трябва 
да отдаваме необходимо-
то внимание на празника, 
макар и в изолация.

Пренаредиха ли се 
приоритетите Ви с обя-
вяването на пандемия-
та? 

Вече малко повече от 
два месеца не провеждаме 
занятия със студентите 
в университета по тра-
диционния начин. Ние за-
творихме УАСГ още преди 
въвеждането на извънред-
ното положение - на 10 
март, заради повишената 
заболеваемост от грип 
тип  „Б“. 

Самите приоритети 
не са се пренареждали, те 
си остават същите. Про-
дължаваме да спазваме 
основните си цели да оси-
гуряваме висококачестве-
но образование, като об-
ръщаме внимание както 
на теоретичната, така 
и на практическата под-
готовка на студентите. 
Ние трябва да се научим 
да живеем заедно с този 
вирус с мисълта, че някой 
ден нещата ще се нор-
мализират и всичко око-
ло моментната криза ще 
отшуми. Защото универ-
ситетите ще продължат 
да обучават студенти 
за техния трудов път. В 
този смисъл, каквото и да 

се случва, приоритетите 
трябва да се изпълняват. 
Целите ни продължават 
да са много високи, един-
ствено се преподредиха 
малко начините, чрез кои-
то ги осъществяваме. 

Беше ли подготвено 
ръководството на уни-
верситета за тази кри-
за?

Истината е, че тази 
ситуация ни завари малко 
неподготвени. Трябваше 
в движение много бързо 
да реагираме и да напра-
вим всичко възможно да 
минимализираме щетите, 
свързани с обучението на 
студентите, и да завър-
шим учебната 2019/2020 г. 

Непрекъснато обмис-
ляме в зависимост от 
епидемиологичната об-
становка какво да напра-
вим, налага ли се да пред-
приемаме нови действия, 
ако има необходимост, 
съответно набелязваме 
мерки. Задачата е ясна - 
трябва да завършим, и то 
успешно, учебната година. 
Не е изключено да има не-
гативи по отношение на 
обучението, защото вина-
ги си залагаме максима-
листични цели. Важното 
е негативите да бъдат 
минимализирани и да не 
се отразяват на профе-
сионалната подготовка 

на бъдещите архитекти и 
инженери. 

През последните три 
години ръководството 
на УАСГ постигна финан-
сова стабилност. Как се 
справяте сега? 

Невъзможно е в насто-
ящата ситуация да избег-
нем щети в това отно-
шение. УАСГ продължава 
да получава държавните 
субсидии за дейността 
си, с това проблеми няма. 
Търпим финансови загуби 
при нашите собствени 
приходи. Те са от наеми, 
обучаваме чужди студен-
ти, летни курсове и т.н. 

Както казах, нормал-
но е в кризата нещата 
да бъдат нарушени и тя 
да даде известно отра-
жение. Убеден съм, че ще 
преодолеем финансовия 
недостиг. Засега загуби-
те не са с изключително 
висок процент, около 400 - 
500 хил. лв. Спокойно може 
да се каже, че са  очаквани. 

Има ли подобна стаг-
нация в историята на 
УАСГ?

Не, няма. Дори и през 
Втората световна война 
университетът не е за-
тварял, така че се учим 
в движение. Аз понякога 
се шегувам – този урок с 
такава криза не са ни го 

предавали в училище. Не 
знаем какво да правим, но 
на момента намираме из-
ход от различните ситуа-
ции и преодоляваме труд-
ностите.

 
Дистанционно ли е 

обучението? Как се про-
веждат изпитите и за-
щитите? 

Работата ни със сту-
дентите не е спирала. 
Само ще уточня, че ние 
не използваме термина 
дистанционно, защото в 
УАСГ не провеждаме дис-
танционно обучение. Пра-
вим онлайн консултации, 
упражнения, лекции. И се 
справяме добре, защото 
голяма част от нашите 
преподаватели бяха го-
тови. В какъв смисъл - ще 
попитате? Учебници, ръ-
ководства, книги и всичко 
останало, което те препо-
дават на дъската, е дос-
тъпно на сайта на УАСГ и 
студентите могат да го 
ползват. Е, по-хубаво, при-
ятно и лесно е да бъде на 
живо обяснено, но такива 
са условията в момента. 
Това е начинът да продъл-
жим и го правим.

На последния Ректор-
ски съвет обсъдихме как 
ще се провеждат изпити-
те. Където е възможно, ще 
позволим проверката на 
знанията на студентите 

да се прави електронно. 
Има обаче и изпити, кои-
то трябва да бъдат при-
съствени. Сега планираме 
организацията им, защо-
то те трябва да преми-
нат при строги мерки за 
безопасност, така че да 
минимизираме риска от 
заразяване с вируса.

Какъв брой млади спе-
циалисти трябва да се 
дипломират и колко от 
тях ще се насочат към 
строителния сектор?

Приблизително 400 чо-
века ще завършат, като 
вероятно това не е точ-
ната бройка. Не очаквам 
промени заради продъл-
жаващата пандемична 
обстановка. Смятам, че 
нашите възпитаници как-
то са се справяли добре 
през изминалите години, 
ще успеят и сега, защото 
трудности е имало и пре-
ди. Винаги има много нисък 
процент студенти, които 
не се дипломират веднага. 
Другите са изключително 
добре подготвени. Като 
цяло не трябва да има ни-
какви изненади.

За съжаление нямаме 
данни колко от завърши-
лите започват работа 
в строителния сектор. 
Единствената проследя-
емост в това отношение 
може да се направи чрез 

Рейтинговата система на 
висшите училища в Бълга-
рия. Те се базират на ин-
формация от Националния 
статистически инсти-
тут, която не е  дадена по 
специалности. 

Процентът на започна-
лите работа в строител-
ния сектор е зависим от 
търсенето, това все пак 
е пазар на труда, а сега в 
него настъпват промени. 
Част от възпитаниците 
на УАСГ ще се развиват 
като проектанти, други 
ще постъпят в строител-
ните фирми. Някои ще се 
ориентират в държавно-
то и общинско управление 
или в банковата система. 
Това са основните места 
за професионална реализа-
ция за нашите студенти. 
Не единствените, разбира 
се, но главните.

Как ще проведете 
кандидатстудентската 
кампания? Какви са очак-
ванията Ви по отноше-
ние на приема? 

Естествено е преди 
завършването да мислим 
за кандидатстудентска-
та кампания, въпреки че 
тя целогодишно е на дне-
вен ред. Нашите изпити 
не могат да се провеждат 
дистанционно и ще тряб-
ва да ги съобразим със 
ситуацията към момента 

Снимки Румен Добрев
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         и геодезия:

на провеждането им. При 
всички случаи ще осигу-
рим необходимите мерки 
за сигурност и за младе-
жите, и за преподавате-
лите. По предварителен 
график те са насрочени за 
юни, но може би ще настъ-
пят промени в сроковете, 
защото учебният процес 
в средното образование 
търпи изменения, с които 
ние ще се съобразим. Ще 
проведем кампанията по 
най-удачния начин.

За приема няма как да 
предскажа дали наистина 
ще има отражение. Бих 
бил пророк, ако можех, а 
и би било безотговорно 
да правя каквито и да е 
твърдения. Разбира се, ние 
правим всичко възможно 
да няма негативен ефект 
върху броя на студентите.

Възможно ли е повече 
младежи да изберат да 
останат да учат в стра-
ната, след като сега пре-
минаването на граници-
те е сложен процес? 

Допускам, че и това 
може да се отрази на при-
емите на висшите учи-
лища, без да го твърдя 
категорично. Аз горещо 
препоръчвам на младите 
хора българските универ-
ситети. Това не е някакъв 
национализъм или шовини-
зъм, нашите висши учили-
ща просто са добри. Може 
би рекламата ни не е на 
съответното ниво. 

Високото качеството 
на родните университети, 
и по-специално на УАСГ, по-
казва фактът, че нашите 
възпитаници работят по 
всички краища на света. 
Българските висшисти са 
много добре подготвени, 
защото образованието ни 
е на изключително високо 
ниво.

В последните месеци 
дигитализацията и науч-
ните изследвания се от-
кроиха като сфери, дава-
щи нови възможности. В 
тази връзка обмисляте 
ли да въведете дигитал-
но обучение и да развива-
те научната дейност в 
университета?

Повечето наши специ-
алности са регулирани и 
Законът за висшето об-
разование не ни позволява 
изцяло онлайн обучение, 
няма такова понятие в 
нормативния акт. И ние 
го спазваме. Още преди 
да настъпи кризата, за-
почнахме да развиваме 
това направление и там, 
където е възможно, ще 
провеждаме дистанцион-
но обучение. Подготвяме, 
разбира се, и акредитация-

та, която се изисква по за-
кон и за дистанционната 
форма на обучение.

В някои чужди универ-
ситети дигиталното обу-
чение е добре развито, но 
много зависи какви специ-
алности се изучват. То не 
е подходящо за медицина 
например. Архитектура 
също не може, както и дру-
ги строително-инженерни 
дисциплини.

Научната дейност про-
дължава, тя не е спирала. 
Може би за около месец 
имаше леки сътресения. 
Срещнахме някои спънки 
по изпълнението на из-
следователския план, но 
ги преодоляваме. Така че 
развитието на научната 
дейност се осъществява 
с пълна сила. Когато е не-
обходимо да се провеждат 
експерименти в УАСГ, до-
пускаме колегите, но те 
спазват всички наложени 
изисквания и ограничения. 
Не сме загубили симво-
личното финансиране, с 
което разполагаме в това 
направление, и правим въз-
можното с него.

Споменахте, че паза-
рът на труда се проме-
ня. Ще се задълбочи ли 
проблемът с недостига 
на кадри в строителния 
сектор? Как бихте могли 
съвместно с КСБ да про-
тиводействате това да 
се случи?

Ще започна от послед-
ната част на въпроса. Ние 
и сега работим по този 
проблем с Камарата на 
строителите в България. 
Имаме прекрасни отноше-
ния. 

Темата за трудовия 
пазар и заетостта, как-
то и за липсата на кадри, 
е многопластова и зависи 
от поредица фактори. Не 
бива да се съсредоточава-
ме върху един от тях. Съ-
ществен елемент, но в ни-
какъв случай не единствен, 
е интересът на младите 
хора към строителните 
професии. А интересът 
се възбужда с висока про-
фесионална подготовка, с 
добро заплащане и с поре-
дица други фактори. В об-
ществените отношения е 
невъзможно един елемент 
да оказва влияние на всич-
ко, тоест зависи от мно-
го неща и не мога да дам 
прогноза. 

Едно е ясно – дефи-
цитът на висококвали-
фицирани специалисти в 
строителния отрасъл ще 
продължи по много причини 
– демографски, материал-
но стимулиране, инте-
рес на младите хора, ако 
щете, привлекателност 

на професията.

П р ав и т е л с т в о т о 
предприе редица мерки в 
помощ на бизнеса и рабо-
тещите. Подпомагат се 
различни сектори, сред 
които туризъм, култу-
ра и др. Образованието 
получи ли нужната под-
крепа?

Ние финансираме всич-
ко нормално, така че в 
момента не се нуждаем 
от някакви специални по-
мощи. Образованието не 
е включено в тези мерки 
компенсация на щети и 
всичко останало, защото 
е директно защитено от 
правителството. Това 
трябва да се подчертае. 

В началото казах, че 
ние имаме загуби от някои 
собствени приходи, както 
знаем парите за образова-
ние никога не стигат. Но 
трябва да сме наясно и че 
образование без пари не 
се прави. 

Какво ще се случи с 
проектите, които УАСГ 
изпълнява с европейско 
финансиране, с планира-
ните събития, с идеята 
за създаването на лабо-
ратория в „София Тех 
Парк“ към центъра по се-
измично инженерство?

Съгласно Закона за 
мерките и действията по 
време на извънредното 
положение, всички сроко-
ве по проектите са тран-
слирани – юридическите, 
за процедури по общест-
вените поръчки. Просто 
всичко автоматично се 

удължи. Имаме голям про-
ект за ремонт на цялата 
стара сграда на универси-
тета и физкултурния са-
лон, за който са осигурени 
3 млн. лв. от ОП „Региони 
в растеж“ (ОПРР). Парт-
ньор сме и в два проекта 
по „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ 
– „Чисти технологии за 
устойчива околна среда“ 
и „Център за върхови по-
стижения „Наследство 
БГ“. Спокойни сме, защото 
и по трите не са редуци-
рани средствата.

По проекта за ОПРР 
тъкмо имахме напредък, 
стигнахме до избор на 
изпълнител. За пореден 
път нямаме късмет и го 
забавяме. 

До края на годината 
няма да организираме съ-
бития, много е рисковано. 
Това не важи за тези, кои-
то и преди сме провежда-
ли онлайн – научни конфе-
ренции, срещи, разговори 
с колеги от други държави, 
пак ще ги правим. 

Не сме се отказали от 
идеята за лаборатория-
та в „София Тех Парк“, но 
временно спряхме работа 
по нея. В края на минала-
та година организирахме 
разширена конференция, 
срещи, обсъждания, свър-
зани със сеизмичните 
проблеми. След това спе-
циалисти от УАСГ ходиха 
в Албания, за да помогнат 
експертно за оценката 
на щетите от тежкото 
земетресение, което се 
случи там. Последно на-
правихме голямо предста-

вяне в „София Тех Парк“ за 
лабораторията, като из-
разихме желание да я ре-
ализираме, но по някоя от 
оперативните програми. 
Сега обаче в усложнена-
та обстановка част от 
европейските средства 
се насочва към дейности 
и мерки за компенсиране 
на големите щети от ко-
ронавируса и шансовете 
намаляват. 

Дейностите по про-
грама „Еразъм +“ отло-
жени ли са? 

Да, спряхме ги за два 
месеца. Това бяха първите 
дейности, които се нало-
жи да преустановим със 
затварянето на граници-
те, и оттам също понесо-
хме финансови загуби. 

Кризата ще направи 
ли УАСГ по-конкурентен?

Никой не го е учил този 
урок. Няма рецепта, както 
няма лекарство за самото 
заболяване, така няма и 
рецепта какво да правим 
в такива условия, но долу-
горе напипваме нещата, 
близки са. Дали това ще 
направи университета ни 
още по-конкурентен на 
останалите, сега не мога 
да кажа. Желанието ми е 
такова, разбира се, но би 
било смело и твърде са-
мохвално да го заявя.

В. „Строител“ от-
разява ситуацията в 
страната, като особено 
внимание обръща на вли-
янието върху бизнеса от 
разпространяването на 

вируса и последствията 
от предприетите мерки 
върху всички сфери. Как-
во още бихте искали да 
прочетете в изданието?

Ние в университета 
следим в. „Строител“ с 
голям интерес. Това е 
най-трудният Ви въпрос, 
защото моето желание за 
овладяване на нови знания 
е повече от голямо. Няма 
вестник, който да може 
го удовлетвори напълно, 
но мисля, че в. „Строител“ 
ми дава достатъчно ин-
формация, и то в много 
области. 

В официалното изда-
ние на КСБ не виждаме 
само строителство, по-
някога се запознаваме с 
нормативни актове, с ва-
жни теми, обсъждани от 
бранша и научните среди. 
Няма човешка дейност 
без строителство, така 
че по един или друг начин 
нещата са насочени към 
този сектор. Това ни дава 
и в. „Строител“. Няма да 
посочвам какво още ис-
кам, а ще му пожелая ви-
наги да бъде такъв.

Оптимист ли сте, 
че през есента ще от-
криете новата учебна 
година с традиционната 
официална церемония в 
аула „Максима“ и че тя 
ще е пълна с млади хора, 
жадни за знания?

Най-голямото ми же-
лание е именно това да 
се случи – през есента в 
УАСГ да посрещнем нови-
те строителни попълне-
ния за бранша!
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Планира се цялостна рехабилитация на трасето при модернизирането на пл. „Света Неделя“
Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Столичната община 
(СО) планира да превърне 
временно ул. „Съборна” в 
пешеходна зона и така да 
свърже Градската градина 
с останалите простран-
ства без автомобили в 
центъра. Това е една от 
мерките в доклада „София 
– град за хората“ на арх. 
Ян Геел. Трансформацията 
ще се случи без намеса в 
съществуващата инфра-
структура. 

Проектът беше пред-
ставен от главния архи-
тект Здравко Здравков, 
зам.-кмета на СО по на-
правление „Транспорт и 
градска мобилност” Крис-
тиян Кръстев, кмета на 
район „Средец” Трайчо 
Трайков и общинския съ-
ветник Борис Бонев. 

Забраната за движе-
ние на моторни превозни 
средства ще е от пл. „Св. 
Неделя” до ул. „Цар Калоян” 
и от ул. „Леге” до ул. „Княз 
Александър I”. В първия 
участък ще се премахне 
възможността за перпен-

дикулярно паркиране до 
северния тротоар. Ще се 
обособят места за успо-
редно подреждане на ав-
томобилите покрай южния 
и ще се въведе еднопосоч-
но движение в посока от 
ул. „Леге” към ул. „Цар Ка-
лоян” само за автомобили, 
които обслужват Патри-
аршията или намиращия 
се наблизо хотел.  

В обхвата на улица 
„Съборна” ще бъдат по-
ставени нови пейки, ве-
лостойки, кашпи и кошче-
та за отпадъци, ще бъдат 

засадени дървета. Заве-
денията за хранене ще 
имат възможност да из-
несат маси в разширени-
те пространства, но без 
да изграждат допълнител-
ни структури (декинги, 
навеси, огради и др.).

Главният архитект 
Здравко Здравков припом-
ни, че още през 2017 г. 
екипът на арх. Ян Геел 
е извършил проучване и 
е доказал, че Градската 
градина е привлекателно 
място, но липсват връзки 
между нея и останалите 

пешеходни зони в града. 
„Затова екипът на арх. 

Фуксас има ангажимент 
заедно с обновяването 
на пл. „Света Неделя” да 
предложи трансформация 
на пространството меж-
ду площада и ул. „Леге” и 
създаването на връзка за 
движение на хора между 
ул. „Алабин”, площада пред 
храма и Градската гра-
дина. Предстои да бъде 
внесен доклад до СОС за 
реализацията на времен-
ната трансформация”, 
обясни арх.  Здравков. 

Проектът е публикуван 
на сайтовете на Сто-
личната община, на На-
правление „Архитектура 
и градоустройство” и на 
районната администра-
ция. До 26 май могат да 
се подават становища 
или предложения по него. 
След изтичане на този 
срок решението трябва 
да бъде гласувано в СОС. 

Зам.-кметът Крис-
тиян Кръстев обясни, 
че „това ще стане едно 
споделено трасе и след 
трансформацията ще 

може да се използва и 
от пешеходци, и от ве-
лосипедисти”. Кметът 
на район „Средец” Трайчо 
Трайков коментира, че 
проектът среща подкре-
па на живущите в района. 
„Следващата ни стъпка за 
разширяване на пешеход-
ните пространства е по  
ул. „Цар Шишман” да бъде 
разрешен само пешеход-
ният трафик в дните от 
уикенда. Това също е идея, 
която получава подкрепа 
от хората и бизнеса”, каза 
още Трайков. 

Стартира отворена 
покана за концепция за 
развитие на северното 
и източно крило на Цен-
тралната минерална баня. 
В конкурса имат право да 
кандидатстват български 
или чуждестранни физиче-
ски или юридически лица и 
обединения. 

Подборът ще се прове-
де в два етапа. Първият 
от тях ще продължи до 26 
юни. Желаещите трябва 
да подадат документи, в 
които представят екип, 

резюме на плана, струк-
тура, бизнес план и модел 
и предложение за метод на 
работа. Кандидатурите 
ще се разглеждат от екс-
пертна комисия в 15-чле-
нен състав от Столична-
та община, Направление 
„Архитектура и градоу-
стройство”, различните 
политически групи в Сто-
личния общински съвет и 
представители на бизнеса 
и независими експерти. 

Три екипа ще стигнат 
до втори етап на конкур-

са. В него те трябва да 
разработят задълбочено 
всички части и да пред-
ставят публично своето 
предложение. Участници-
те в Етап 2 получават по 
10 хил. лв., а Столичната 
община придобива разра-
ботките им и има право 
да избере една от тях за 
реализация, да комбинира 
елементи от другите, да 
покани един или няколко 
експерти от екипите за 
последващи действия и да 
се договори с авторите. 

Столичната община 
обяви поръчка за избор на 
изпълнител за ремонт и 
реконструкция на инфра-
структурната мрежа на 
територията на район 
„Надежда“.  Планира се 
извършване на асфалто-
ви работи, полагане на 
пътни настилки, направа 
на тротоари, възстановя-
ване на алеи и др. Стой-
ността на предвидените 

дейности е 3  млн. лв. без 
ДДС. Предложеният под-
ход, организация и мерки 
за минимизиране на за-
трудненията за граж-
даните и живущите по 
време на изпълнението 
ще носи тежест 20 т. 
Планът за осигуряване на 
гаранционната поддръжка 
и устойчивост на реали-
зираните дейности също 
ще има тежест 20 т. 

Столичната община обяви търг за об-
новяването на сградата, където се поме-
щават Център за временно настаняване 
„Св. София“, администрацията на район 
„Илинден” и търговски обекти. Разгърна-
тата застроена площ е 7051,50 кв. м.

Поръчката е разделена на 2 обосо-
бени позиции. Първата от тях е за из-
пълнението на строителни дейности по 
части „Архитектура“, „Конструктивна“, 
„Ел. техническа“, „Отопление и енергий-
на ефективност“, „Пожароизвестителна 
система“, „Геодезия“, „ВиК“, „Паркоустрой-
ство и благоустройство”. 

Обособена позиция 2 е за упражнява-
не надзор по време на изпълнението на 
дейностите. 

2 465 378 лв. без ДДС са осигурени 
от ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“ за 
строително-монтажните работи (СМР), 
авторски и строителен надзор за част-
та от сградата, заемана от Център за 
временно настаняване „Св. София“, как-
то и за обзавеждане, оборудване и одит 
и управление. За всички интервенции по 
останалата част от зданието е предви-
дено финансиране със собствени сред-
ства от страна на общината. 

Продължителността на изпълнение е 
180 дни. Организацията  ще има тежест 
50 т., предложената цена ще носи също 
50 т. Оферти могат да се подават до 2 
юни. 

Започна изборът на 
проектанти по Програма 
„Културно наследство” на 
СО. С нея собствениците 
на недвижими културни па-
метници ще бъдат подпо-
могнати да предприемат 
действия за опазване, 
реставрация, консервация 
и социализация на обек-
тите. Ще бъдат финан-
сирани сгради - частна, 
общинска и държавна соб-
ственост с категория „на-
ционално значение“, „мест-
но значение”, „ансамблово 
значение“ и „за сведение”.  

Столичната община 
ще сключи рамково спо-
разумение за 36 месеца 
и  максимална стойност 
от 2 млн. лв. без ДДС със 
7 екипа проектанти, на 
които ще бъде възложено 
заснемане и обследване 

на обектите, съставяне 
на технически паспорти, 
изготвяне на задания и 
инвестиционни проекти 
за укрепителни и консер-
вационно-реставрационни 
дейности и социализация. 
А също и за упражняване 
на авторски надзор по вре-
ме на строителството и 

извършване на други дей-
ности, свързани с работа-
та на Програмата. 

Срокът за подаване 
на оферти е 9 юни 2020 г. 
чрез Централизираната 
автоматизирана инфор-
мационна система „Елек-
тронни обществени по-
ръчки“.

Ценообразуващите пока-
затели ще носят 10 т., а 
предложената стойност 
- 50 т. 

Продължителността 
на договора е 48 месеца, а 
оферти могат да се пода-
ват до 1 юни. 

Подобна поръчка е обя-
вена и за територията на 
район „Красно село”. Цена-
та на дейностите тук е 
970 000 лв. без ДДС. Ор-
ганизацията на процеси-
те ще има тежест 25 т. 
Планът за осигуряване на 
гаранционната поддръж-
ка и устойчивост също 
ще носи 25 т., а цената - 
50 т. Оферти могат да се 
подават до 15 юни. 

Снимки Румен Добрев
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„На 20 май нашият партньор 
по „Финансов инструмент за 
развитие на водния сектор“ - Ев-
ропейската банка за възстано-
вяване и развитие (ЕБВР), склю-
чи договор за предоставяне на 
инвестиционен кредит на ВиК 
Смолян.“ Това съобщиха от Фонд 
на фондовете, като уточниха, че 
ресурсът ще бъде предоставен 
под формата на дългосрочен 
заем, предвиден за изграждане 
на нова ВиК инфраструктура 
и реконструкция на съществу-
ващата в гр. Смолян и региона, 
който включва 10 общини -Ба-
ните, Девин, Борино, Доспат, 
Златоград, Мадан, Неделино, Ру-
дозем, Смолян и Чепеларе. „Сред-
ствата ще бъдат насочени към 
намаляване на загубите на вода 
в региона и постигане на съот-
ветствие с изискванията на ЕС 
относно пречистване на отпад-
ните води, подобряване на ка-
чеството на питейната вода и 
повишаване на ефективността 
на услугите, предоставяни от 
ВиК дружеството“, поясниха от 
Фонда.

Общата стойност на проек-
та е 39,1 млн. евро, като разхо-
дите по него ще се покрият от  
Оперативна програма „Околна 
среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 
– 2020“) и инвестиционния кре-

дит, предоставен от Фонд на 
фондовете и ЕБВР, на стойност 
4,3 млн. евро. 2,7 млн. евро от 
кредита ще бъдат финансирани 
от Фонд на фондовете, а оста-
налите 1,6 млн. евро - със сред-
ства от ЕБВР.

„Предоставянето на заема 
цели и подобряване на финансо-
вите показатели на ВиК Смолян 
и постигане на устойчиви резул-
тати при използване на европей-
ски средства, като се намали 
зависимостта от изцяло гран-
тово финансиране. Съчетава-
нето на безвъзмездни средства 
с финансов инструмент прави 
тези инвестиции по-устойчи-
ви. Фокусът е върху намаляване 
на разходите и повишаване на 
ефективността с основна цел  
по-качествени услуги и подобре-
но водоснабдяване, предоста-
вени в  полза на населението“, 
коментират още от Фонда.

Договореният кредит е вто-
рата инвестиция на Фонд на 
фондовете и ЕБВР в рамките на 
„Финансов инструмент за раз-
витие на водния сектор“ след 
този за ВиК Русе. Средствата 
за него са осигурени от „ОПОС 
2014 – 2020“. Очаква се до среда-
та на годината да бъдат склю-
чени още няколко договора за 
предоставяне на инвестиционни 
кредити на ВиК операторите в 
страната, подкрепени със сред-
ства от Фонд на фондовете.

Факт е първата копка на 
Научноизследователски лабора-
торен комплекс в Русенския уни-
верситет. Той ще бъде част от 
Център за върхови постижения 
УНИТе и се изпълнява по Опера-
тивна програма „Наука и образо-
вание за интелигентен растеж 
2014 – 2020“. Общата стойност 
на проекта е 29 781 882 лв., като 
частта в Русе е 2 964 438 лв.

„Всяка възможност, която 
стои пред висшето училище, е 
и възможност за града. Мест-
ната администрация оказва 
подкрепа и за създаването на 
Дунавски иновационен хъб в об-
ластта на информационните и 
комуникационни технологии. Об-
щината ще сътрудничи активно 
при организирането на срещи, 
семинари и събития, които се 

предвижда да се реализират в 
следващите години“, каза по 
време на официалната церемо-
ния кметът Пенчо Милков.

На първата копка присъства-
ха още ректорът чл.-кор. проф. 
дтн Христо Белоев, областният 
управител на Русе Галин Григо-
ров и Диян Василев, управител 
на консорциума изпълнител „ЦВП 
Медиком”.

Започна изграждането на 
два центъра за социални услуги 
в Русе. Проектът е по процеду-
ра за директно предоставяне на 
безвъзмездна помощ по Опера-
тивна програма „Региони в рас-
теж 2014 - 2020“. Инвестиция-
та е в размер на  1 150 900 лв., 
от които 1 125 000 лв. от ЕС и 
25 900 лв. собствен принос на 
общината. Срокът за реализа-
ция е 24 месеца.

Целта е да се осигури подхо-
дяща и ефективна социална ин-
фраструктура за предоставяне 
на нови качествени социални 

услуги за лица с увреждания и 
възрастни хора в съответствие 
с Плана за действие за периода 
2018 - 2021 г. за изпълнение на 
Националната стратегия за 
дългосрочна грижа.

Заместник-кметът на Асе-
новград инженер Стоян Димитров 
представи дейностите по цялост-
ната реконструкция на площад 
„Академик Николай Хайтов“. Ремон-
тите ще обхванат трите нива на 
пространството - пред Градска 
библиотека „Паисий Хилендарски“, 
пред сградата на общината и част-
та от главната улица до паркинга 
на хотел „Асеновец“. Реновирането 
включва подмяна на настилката и 
създаване на зелени площи. Общата 
стойност на проекта по ОП „Регио-
ни в растеж“ е 4 300 000 лв. 

Още от предходния мандат на 
управление на д-р Христо Грудев е 
направено обследване и бе конста-
тирано, че има корозия в конструк-

цията на плочата пред сградата 
на общината, поради което носи-
моспособността й е намаляла зна-
чително. Планирано е тя да бъде 
изградена наново.

Ще бъдат построени посто-
янна сцена на открито с амфите-
атрални места за сядане и часов-
никова кула, както и малка сграда 
за съблекалня. С височина 6 метра, 
кулата ще придава автентичен 
вид на целия площад и ще привлича 
вниманието на местни и туристи. 
Предвижда се и асансьор, който ще 
улесни придвижването от подле-
за при пощата до третото ниво. 
2 платформи ще осъществяват 
връзката с главна пешеходна улица 
и градската библиотека.

 „Община Асеновград дължи на 
асеновградчани подобен център с 
европейски вид. Очакваме с нетър-
пение покана за подписване на до-
говора. Надяваме се, че фирмата, 
която ще спечели обществената 
поръчка, ще изпълни проекта ка-
чествено, като Ви уверяваме, че 
контролът ще бъде изключително 
стриктен. За времето на СМР ще 
бъде създадена временна реоргани-
зация за влизане в сградата на об-
щината, като най-вероятно това 
ще става от настоящия вход за 
служители“, коментира инж. Ди-
митров. Той допълни, че срокът за 
изпълнение е 2 години. Вероятно 
същинското строителство ще за-
почне догодина. 

Кметът на община Сли-
вен Стефан Радев обяви офи-
циално старта на дългоочак-
вания ремонт на бул. „Хаджи 
Димитър“ на изнесен брифинг 
с журналисти. На събитието 
присъстваха и ръководите-
лят на проекта Анастас Къ-
нев и Тодор Дечев, управител 
на фирмата изпълнител „Бил-
динг-ТГ“ ЕООД. Същинската 
работа на обекта ще започ-
не след около 20 дни заради 
предварителни проучвателни 
дейности на подземните комуни-
кации, като СМР ще се осъщест-
вяват в зоната от общината до 
кръстовището при „Билла“.

„Благодарение на средства-
та, които получихме от прави-
телството, ще имаме възмож-
ност да реализираме и този 
проект, който ще допринесе за 
модернизирането и комфорта на 
градската среда“, заяви кметът 
Радев. Той изрази увереност по 
отношение на успешното фина-

лизиране на реконструкцията на 
булеварда, тъй като изпълните-
лят на обекта се ползва с добро 
име и богат опит в строителния 
бранш. От своя страна Тодор Де-
чев благодари за оказаното дове-
рие от община Сливен и предпри-
етата от нея крачка за ремонтни 
дейности в тежката кризисна 
обстановка. 

Анастас Кънев представи ос-
новните дейности по бул. „Хаджи 
Димитър“. По думите му ще бъде 
отворена нова улица, ще се из-

градят няколко кръстовища 
и места за косо паркиране. 
Заложено е обособяване на 
велосипедни алеи с ве ло-
сто янки, поливен водопровод 
и ново улично осветление. 
Предвижда се и монтиране на 
зарядни устройства за елек-
тромобили при максимално 
запазване на съществува-
щите дървесни и храстови 
видове по цялата дължина на 
булеварда.

Пред журналистите Стефан 
Радев обърна внимание, че въз-
обновяването на строителните 
дейности по част от обектите 
и инфраструктурата в града в 
момента е възможно най-ефек-
тивната антикризисна мярка 
за по-бързо възстановяване и 
задвижване на икономиката. Той 
припомни, че предстои облагоро-
дяване на част от кварталите 
„Българка“, „Дружба“ и „Сини ка-
мъни“, който е един от ключовите 
проекти за Сливен тази година. 
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Георги Сотиров

Г-н Димитров, от получа-
ването на приза „Най-добър 
район за живеене“ през 2008 г. 
до днес район „Тракия“ се е про-
менил изключително много и 
вече категорично не може да 
се говори, че това е „спалнята 
на пловдивчани“, нали?

Ще Ви допълня, че и през 
2011 г. отново получихме отли-
чието „Най-добър район за жи-
веене“. И ще призная, че мнозина 
от кметовете преди мен са ос-
тавили добро след себе си. Из-
граждането на първите блокове 
в района започва през 1973 г. с 
ускорeни темпове, които са це-
ляли спешното преодоляване на 
тежката жилищна криза в бързо 
разрастващия се Пловдив. Ново-
домците са били млади семей-
ства от работещи хора.

В последните години от до-
бро място за нощуване се пре-
образихме в отличен квартал с 
всичко необходимо за пълноце-
нен живот – чиста и подредена 
околна среда, магазинна и друга 
обслужваща мрежа, условия за 

отглеждане и възпитание на 
деца, възможности за профе-
сионална реализация.

Как оценявате личния Ви 
принос за развитието на „Тра-
кия“? 

Аз и екипът ми старти-
рахме с нашата концепция за 
инфраструктурни дейности по-
степенно, микрорайон по мик-
рорайон във всички 13 на брой. 
Навсякъде има определена спе-
цифика. Населението впрочем 
ни подкрепя и може би това е 
една от големите причини за 
категоричния ми резултат на 
последните избори. Хората виж-
дат, че всичко около техните 
жилища генерално се променя 
- почти навсякъде вече има кра-
сиви междублокови простран-
ства, нови тротоари и улици.

Нещо за отбелязване – преди 
да стартират различни стро-
ително-монтажни и озелени-
телни мероприятия, преди да 
навлезе тежката строителна 
техника, ние неколкократно се 
срещаме с хората, обсъжда-
ме идеите на проектантите, 

променяли сме плановете съ-
образно вижданията на живе-
ещите – какъв тип тротоар 

предпочитат, къде да има ско-
сявания, на кое място да увели-
чим паркоместата, къде да има 
пешеходна зона, какво озеленя-
ване искат и т.н. Целият този 
разговор, постоянните срещи 
с хората, чуваемостта между 
гражданите и районната адми-
нистрация - това са реперите 
на всичко онова, което е днес 
район „Тракия“. Всичко, което 
сме направили през годините, 
което правим и днес, сме го 
постигнали заедно с моите съ-
граждани. И затова всички сме 
горди.

А кои са по-големите реали-
зирани обекти?

В „Тракия“ за последните 
30 години за първи път има 
построена ясла за осем групи 
- чудесна сграда, страхотно 
озеленяване, прекрасно обза-
веждане. Успяхме да извършим 
и необходимите ремонти на съ-
ществуващите детски градини 
с изключение само на две.

Увеличихме броя на паркове-

те в района, като облагороди-
хме повечето от тях. Изграде-
ните велоалеи като километри 
са най-много за целия областен 
град, над 15 км.

А ако погледнем напред, 
какви са Вашите приоритети 
в програмата Ви до 2023 г.?

На първо място е голямата 
идея да направим още един парк 
за нашите съграждани. Забеле-
жителното е, че „тракийци“ и 
след работа, да не говорим в по-
чивните дни, почти не напускат 
квартала и престижният парк 
„Лаута“ явно не е достатъчен.  

Хората имат достатъчно и 
добре снабдени магазини, кино, 
места за спортуване, но оказва 
се, че гражданите, като излязат 
от блока, искат наблизо да има 
зелени площи за децата, за въз-
растните, да има атракциони. 
Преди време направихме нова 
площадка в „Ротари парк“. Тя е 
разделена на три възрастови 
зони и реализирана с финансова-
та подкрепа на община Пловдив, 
а стойността на обновяването 
е 43 000 лв. 

Инвестирахме в Парка на 
репресираните, където нови-
те съоръжения са произведени 
в Швеция и са предназначени за 
различни възрастови групи. Те 
са толкова устойчиви, че дори и 
след няколко години ще изглеж-
дат по същия начин. За първи 
път на всяко новооткрито мяс-
то за игра се прави паспортиза-
ция, съобразена с най-високите 
изисквания според европейски-
те директиви за качество и 
безопасност - с видео наблю-
дение, фитнес уреди, осветле-
ние, алея за домашни любимци, 
минифутболно игрище, полигон 
за велосипеди, чешмички, тоа-
летни и прочие.

Имаме инвестиции в парк 
„Майка и дете“, а триизмерно-
то лого на Пловдив - Европейска 
столица на културата, бе мон-
тирано в най-новия парк „2019“ в 
района. Място за снимки и сре-
щи в „Тракия” – така наричат 
своята нова екологична придо-
бивка жителите на района. От-
лично развита алейна мрежа, 
модерни решения при озеленява-
нето, което е част от дарение 
на БНБ, която в „Тракия“ изграж-
да най-големия касов център на 
Българската народна банка за 
цяла Южна България. За инвес-
тицията от около 14 милиона 
лв. е избран парцел на изхода на 
Пловдив в района на пътен възел 
„Скобелева майка”. Строител 
на обекта е ДЗЗД „Обединение 
„Тракия БНБ”, в което участват 
„Калистратов Груп” ООД и „Ге-
острой” АД. 

Към бюджета на район „Тра-
кия“ местният парламент гла-

Кметът Костадин Димитров: 

Костадин Димитров е магистър по математика от Пло-
вдивския университет „Паисий Хилендарски”. Вицепрезидент 
на Българската федерация по таекуондо ITF, дългогодишен 
състезател и републикански шампион. Кмет на район „Тра-
кия” – община Пловдив, трети мандат. На местните избори 
на 27 октомври 2019 г. е избран на първия тур с над 60% от 
гласовете.

Сградата на районната администрация
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сува 200 000 лв. за старт на 
дейности по парка „Кан Крум“. 
Като цяло инвестицията е го-
ляма за районната администра-
ция, а сумата ще позволи да се 
работи по основните алеи и на-
поителната система.

Да кажете няколко думи и 
за образователната инфра-
структура?

Смея да твърдя, че първос-
тепенната ни грижа за учили-
щата се усеща от хората. В 
СУ „Черноризец Храбър“ имаме 
много добра материална база, 
свързана с профилираното обу-
чение по предприемачество и 
информационни технологии. И 
нещо любопитно – педагогиче-
ският колектив дори в подзем-
ния етаж на сградата търси 
варианти да развие нови каби-
нети, толкова е сериозен бро-
ят на желаещите деца там да 
завършат средното си образо-
вание. 

Базата, повтарям, е много 
добра, с две футболни игрища, 
санирана според всички изисква-
ния за енергийна ефективност. 

СУ „Димитър Матевски’’ пък 
е базово на Пловдивския универ-
ситет „Паисий Хилендарски“ и 

на Академията за музикално, 
танцово и изобразително изку-
ство. Изцяло е обновено с евро-
пейски проект.

На сайта на СОУ „Св. Соф-
роний Врачански“ има едно 
поздравително слово на ученик 
при откриването на новопос-
троеното училище към строи-
телите, гостите, учителите: 
„Отброявахме дните, заредени 
с неистов ентусиазъм, с който 
родолюбиви българи изграждаха 
този нов храм на образование-

то. Душата си вградиха тук 
строителите, та училището 
стана така хубаво, по българ-
ски гостоприемно…“ 

Може би това е достатъчно 
по темата за образователната 
инфраструктура?

В условията на пандемията 
работата на Вашата админи-
страция няма как да спре… 

Факт е, че успяхме да нало-

жим едно много добро темпо 
при административните услуги, 
вкл. и тези, свързани със строи-
телния бизнес. 

За колегите не е тайна, че аз 
от години говоря и защитавам 
тезата си за необходимостта 
от дистанционно обслужване 
на клиентите. Нашите специа-
листи са с изключителна квали-
фикация и в условията на извън-
редното положение се справят 
със задълженията си повече от 
добре.

А това, което се наблюдава 
в „Тракия“ като реализации от 

строителните фирми, на-
истина е забележително. 
Много големи и успешни 
обекти бяха построени и 
аз като кмет съм особено 
горд, че тук вече са обо-
собени едни от най-прес-
тижните жилищни компле-
кси в Пловдив. Радвам се, 
че успявам да мотивирам, 
да убедя в разговори, чрез 
лични срещи големите 
инвеститори да влагат 
допълнително в инфра-
структурата. Например 
- в паркоместа, което е 
интересна и болезнена 
тема.

Ние имаме и уникална 
индустриална зона с мно-
го и разнообразни успешни 
производства. Значител-
на част от фирмите ра-
ботят за чужбина и сега 
в голяма степен разчитаме на 
тях в това сложно време.

Заснехме няколко добре са-
нирани блока по Националната 
програма за енергийна ефек-
тивност на многофамилните 
жилищни сгради?

Имаме наистина, но тази 
програма не беше реализирана 
в нашия район по най-добрия 
начин. Можехме да обновим над 
300 апартамента, а това така 
и не стана. Една от грешките 
според мен беше, че документа-
цията не се движеше на място 
от районната администрация, 
а беше предоставена на го-
лямата община. Напливът от 
желаещи се оказа непосилен за 
съжаление. Като добавим и ти-
пичното съмнение на нашенеца, 
че щом нещо е безплатно, то не 
е наред, се вижда негативният 
резултат.

Стандартен за нашия вест-
ник е въпросът за състояние-
то на ВиК мрежата? 

Големият ни проблем е стро-
ителството на южния обходен 
колектор за отпадната вода, 
което върви с общинско фи-
нансиране, а то недостига. В 
момента при проливни дъждове 
в района имаме няколко точки, 

които се наводняват. При това 
става дума за натоварени път-
ни участъци, като бул. „Санкт 
Петербург“ например. Там се 
събира дъждовната и отпадна-
та вода от широк периметър и 
налягането върху системата е 
много сериозно. 

Въпреки това съвместна-
та ни работа с поделенията на 
ВиК – Пловдив, е добра и сега на 
дневен ред идва подмяната на 
старата водопроводна мрежа. 
Ще го направим по изпитания 
начин – по микрорайони.

Нещо любопитно - ние дадо-
хме възможност на строител-
ния бизнес да направи чешмички 
около новите обекти. Тази моя 

идея беше приета радушно и 
сега на територията на „Тра-
кия“ в парковете има построени 
над десет чешми. Приятна глед-
ка, водата е дар Божи и колкото 
повече хора могат да пият от 
нея, толкова повече те стават 
съпричастни на намеренията ни 
животът да става по-подреден 
и по-хубав.

Третият мандат съвпада 
за съжаление с огромно изпи-
тание за населението и ико-
номиката на държавата. Как 
кметът Димитров си пред-
ставя неговото развитие?

Аз имах силен първи мандат, 
много успешен втори и логиката 
показва, а и самите граждани 
очакват още по-добри години. Но 
искам и друго да кажа – дори и 
някои от новозаселилите се при 
нас да не знаят името Костадин 
Димитров, те във всеки един мо-
мент трябва да имат усещане-
то, че там някъде, в една хубава 
сграда има хора, които с маски, 
ръкавици и дезинфектанти ми-
слят и работят за тях.

Не само безпроблемните 
улици и тротоари, останалата 
инфраструктура, чистотата и 
подредеността, но и надгражда-
нето – ежедневно, по микрорайо-
ни, с нови идеи - всичко това ще 
отбележи третия ми мандат, 
като припомням, че нашето фи-
нансиране е в прерогативите на 
община Пловдив.

Снимки авторът

Храмът „Св. Преображение Господне“

СУ „Черноризец Храбър“

СУ „Д. Матевски“

Новата визия на район „Тракия“Строителството продължава

Един от успешно санираните блокове
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Над 9 млн. лв. е инвестицията по ОПРР, участието на общината е 2,5 млн. лв.

ПЛОВДИВ

По предложение на 
главни я  архитект на 
Пловдив Димитър Ахрянов 
Общински съвет Пловдив 
одобри актуализация на 
таксата за издаване на 
разрешителни за строеж. 
От септември тя се вди-
га на 5 лв. за квадратен 
метър, съобщиха от прес-
центъра на местната ад-
министрация. От там се 
аргументират с факта, че 
условията за издаване на 
строително разрешение в 
града не са променяни от 
2006 г., когато имотите 
са били много по-евтини, 
а инвестициите на об-
щината за прилежащата 
инфраструктура към все-
ки нов обект значително 
по-малко. 

До момента цената за 
строително разрешение 
беше 1 лв. на кв. м, като 

Във връзка със съз-
далото се впечатление, 
че местната управа има 
намерение да преустано-
ви реконструкцията на 
Хуманитарната гимназия 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий“, кметът обяви, че 
200 000 лева е гаранти-
раната сума за проекти-
рането на нова сграда, а 
предложението на адми-
нистрацията 120 000 лв. 
да бъдат пренасочени 
за изграждането на бул. 
„Северен“, тъй като няма 
как да бъдат използвани в 
проекта през тази година, 
е оттеглено от Общин-
ския съвет. Зам.-кметът 
по строителство Пламен 
Райчев съобщи, че още 

Страницата подготви 
Елица Илчева

Кметът на община Дими-
тровград Иво Димов е подписал  
с Управляващия орган на ОП 
„Региони в растеж 2014 - 2020“ 
договорите за реализацията 
на три важни за града проекта 
за парк „Марица”, Културен дом 
„Химик” и Общински драмати-
чен театър „Апостол Карами-
тев”, съобщиха от местната 
администрация. 

Проект „Благоустрояване и 
реконструкция на парк „Марица” 
е на стойност над 3 млн. лева, 
от които над 1,5 млн. лева соб-
ствено съфинансиране. Идей-

ната концепция обхваща зона, 
която е естествено продълже-
ние на централната пешеходна 
и представлява архитектурен 
ансамбъл. Обектът е елемент 
от Културен маршрут на Съве-
та на Европа АТРИУМ. 

Разработката за „Основно 
обновяване на Общински дра-
матичен театър „Апостол Ка-
рамитев” е на обща стойност 
близо 2,5 млн. лева, от които 
368 168 са собствено съфинан-
сиране. Предвижда се цялостен 
ремонт на залата на театъра 
и всички функционални систе-
ми, привеждането им в съот-
ветствие с европейските нор-
ми и изисквания за съвременна 

модерна театрална зала.
Третият проект – „Рестав-

рация и ремонт на Културен 
дом „Химик”, е за 3,7 млн. лева, 

от които съфинансирането 
от общината е 557 865 лева. 
Ще бъде извършен цялостен 
ремонт и реконструкция за 
превръщането на сградата в 
съвременна многофункционал-
на зала за театрални предста-
вления, концерти, конференции, 
изяви на самодейни танцови и 
певчески състави, кинопрожек-
ции. Включено е и основно об-
новяване на всички прилежащи 
площи. 

И трите идеи са част от 
Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на 
Димитровград, приет и одо-
брен от МРРБ през 2015 г., се 
казва още в съобщението. 

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.

през август предстои да 
бъде възложено проекти-
рането на ново крило на 
училището. 

Запазват се и сред-
ствата за изграждането 
на детска градина на бул. 
„Александър Стамболий-

ски“ в р-н „Южен“. Приори-
тетно за района остава 
и разширението на улица 
„Даме Груев“. Продължа-
ват и процедурите по 
удвояването на бул. „Се-
верен“ от Брезовско до 
Карловско шосе.

максималният размер, кой-
то заплащат строители-
те, е 7000 лв., независимо 
от разгънатата застрое-
на площ. За сравнение в об-
щина Бургас средно излиза 
7 лв. на кв. м, във Варна 
- между 1,35 лв. и 8,10 лв. 
в зависимост от вида на 
сградата, а в София - меж-
ду 5 и 14 лв. спрямо зоната 
на застрояване, се посочва 
още в съобщението.

В Пловдив таксата за 
паметници на културата 
от местно и национално 
значение, както и за ре-
монтни дейности по обек-
ти, свързани с тяхната 
енергийна ефективност, 
се запазва на 1 лв. на кв. м. 
Главният архитект Ахря-
нов предлага да се извър-
ши и райониране на града, 
въз основа на което да се 
определят различни цени в 
отделните райони
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ КОД СТРОИТЕЛ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Николай Нанков, 
зам.-министър на регионалното 
развитие и благоустройството

Инж. Николай Николов, 
зам.-председател 
на УС на КСБ

Проф. д.а.н. арх. Борислав 
Борисов, ректор на ВСУ 
„Любен Каравелов“

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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Архитектурната ком-
пания OMA заедно с ланд-
шафтните архитекти 
от OLIN и строителните 
инженери от WRA пред-
ставиха проект за мост 
над река Анакостия във 
Вашингтон, наречен 11th 
Street Bridge Park. Идея-
та им е получила одобре-
нието на американските 
власти в началото на ап-
рил. Има и положителни 
отзиви от Комисията за 
изящни изкуства в САЩ. 

Предвижда се строител-
ството да започне през 
2021 г.

„Във време, когато сме 
парадоксално изолирани 
един от друг, но обединени 
от обща кауза, обществе-
ните пространства, кои-
то споделяме и от които 
зависи нашето здраве, 
станаха по-важни отвся-
кога. Работата ни беше 
фокусирана върху създава-
нето на нещо ново, което 
развива връзката с река 

Анакостия и се припозна-
ва от всички във Вашинг-
тон като предпочитано 
място за срещи“, споделя 
Джейсън Лонг, партньор в 
OMA.

Съоръжението е ед-
новременно повдигнат 
път и  дестинация  за 
срещи, спорт и почивка. 
Там двете исторически 
коренно различни страни 
на реката ще се срещат 
и съжителстват. Добре 
планирани пространства 

ще осигуряват привлека-
телно място, висящо над 
водата. 

Подходите ще функ-
ционират като наклонени 
рампи и ще довеждат по-
сетителите до средата, 
откъдето ще има опти-
мален изглед към забеле-
жителностите във всяка 
посока. Те формират лесно 
разпознаваемата форма 
на буквата „Х“, която ве-
роятно ще се превърне в 
символ на мястото.

Зрелищният стъклен куб е готов да посреща посетители

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Актуални снимки на 
хотел Opus в Дубай, про-
ектиран от Zaha Hadid 
Architects, известен още 
като хотел ME Дубай, 
публикува архитектурни-
ят фотограф Лориан Гини-
тою. Той показва сграда-
та от различни ъгли и как 
се вписва сред другите.

Opus  е  с  площ от 
83 300 кв. м и се намира в 
района на „Бурж Халифа” в 
близост до водния канал. 
В центъра на сградата е 
оформена зрелищна праз-
нота в свободна форма. 
Завършен е тази година 
и е единственият хотел-
ски проект на късната 
Заха Хадид, в който из-
вестната архитектка е 
участвала лично, преди да 
почине на 31 март 2016 г. 
„Изследвайки баланса 
между плътно и празно, 
непрозрачно и прозрачно, 
вътрешно и външно, ди-
зайнът бе представен от 
Заха Хадид през 2007 г. и 

е единственият хотел, в 
който тя създава архи-
тектурата и интериора“, 
споделят от Zaha Hadid 
Architects в описанието на 
проекта.

Две отделни кули са 
обединени в едно цяло 
– под формата на куб, 
разяден в центъра, за да 
се създаде празнота в 
свободна форма, която е 
отличителен самостоя-

телен елемент на дизай-
на. Половините на струк-
турата са свързани от 
четириетажен атриум на 

нивото на земята, както и 
от асиметричен триета-
жен мост с ширина 38 м на 
височина 71 м над земята. 
„Точната ортогонална ге-
ометрия драматично кон-
трастира с флуидността 
на осеметажното празно 
пространство в центъра 
му“, обясни Кристос Па-
сас, директор на проекта 
в Zaha Hadid Architects.

Двоен стъклопакет 

със защитно покритие 
против ултравиолетови 
лъчи и огледален ефект 
намалява улавянето на 

слънчевата топлина. Ви-
сокоефективните прозор-
ци се състоят от 8 мм 
нискоемисионно стъкло, 
16-мм кухина между стък-
лата и 2 слоя прозрачно 
6-мм стъкло с 1,52 мм 
поливинилбутирал (PVB) 
ламинат. Фасадата на 
празнината е с площ от 
6000 кв. м и е съставе-
на от 4300 индивидуални 
единици от плоско, огъ-
нато или двойно огънато 

стъкло. Проектирана с 
помощта на цифрово 3D 
моделиране, през деня от-
разява небето, слънцето и 
околния силует.

Мебели от Zaha Hadid 
Design са монтирани в 
целия хотел, включител-
но дивани Petalinas и та-
буретки Ottomans във 
фоайето, изработени от 
материали, които осигу-
ряват дълъг жизнен цикъл 
и могат да бъдат рецикли-

рани. Във всяка спалня 
има легла Opus. Апарта-
ментите разполагат с 
комбиниран диван Work & 
Play с бюро. Баните инкор-
порират колекцията Vitae, 
проектирана от Заха Ха-
дид през 2015 г. за Noken 
Porcelanosa.

Сензори  в  ц я лата 
сграда автоматично ре-
гулират вентилацията и 
осветлението, за да пес-
тят енергия. 
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Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

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

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

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

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 125 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и 
тиражиране – 1000 лв. 

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

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

С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

СТРАНИЧНИ

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

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

Цените не включват ДДС 

Реклами:


