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Николай Нанков, зам.-министър на регионалното 
развитие и благоустройството: BG.121357Q/U

Строителството ще бъде „горивото  
в мотора“, който ще изведе икономиката 
от рецесията 

Инж. Любомир Качамаков беше 
преизбран за вицепрезидент 
на Европейската федерация на 
строителната индустрия (FIEC)

ИНТЕРВЮ FIEC стр. 6-8  стр. 10

Министър Петя Аврамова поздрави строителя за впечатляващото изпълнение на обекта

Георги Сотиров

Министърът на регионал-

ното развитие и благоустрой-

ството Петя Аврамова и пред-

седателят на УС на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ Георги 

Терзийски инспектираха рабо-

тата по тунел „Железница“ на 

автомагистрала „Струма“ – най-

дългия пътен тунел, изграждан 

досега у нас. Съоръжението е 

около 2 км и се строи от консор-

циум „АМ Струма Тунел 2018“, в 

който участват „Джи Пи Груп“ 

АД, „Глобал Кънстръкшън“ ООД и 

„Виа План“ ЕООД. На събитието 

присъстваха изпълнителните 

директори на „Джи Пи Груп“ АД 

Владимир Житенски, който е и 

зам.-председател на Камарата 

на строителите в България, и 

инж. Стефан Тотев.

Петя Аврамова съобщи, че 

вече са достигнати първите 

500 м и в двете тръби от южна-

та страна на съоръжението. От 

северната страна са прокопани 

по около 320 м. „Така във всяка 

тръба са прокопани общо над 

800 м. Между тях ще има два ав-

томобилни и четири пешеходни 

прохода, като първият пешехо-

ден вече е изграден“, допълни ми-

нистърът. „Този обект се изпъл-

нява от „Джи Пи Груп“ АД като 

водещ в консорциума. Искам да 

ги поздравя за впечатляващото 

справяне с цялата дейност. Ра-

боти се много активно, 24 часа 

в денонощието на три смени и 

според строителите тръбата 

може да бъде прокопана с го-

това първична облицовка през 

пролет та на 2021 г.“, катего-

рична бе тя. 

Брой 22, година XII, 29 май 2020
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www.ksb.bg

www.leo-bg.com

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

С
н
и
м

к
а
 Р

ум
ен

 Д
об

ре
в



2 СЕДМИЦАТАÑòðîèòåë петък, 29 май 2020

26 май
Емил Радев, евродепутат и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи в ЕП

Боил Банов, министър на културата 

28 май
Инж. Стефан Тотев, председател на Секция „Високо строителство” към КСБ

31 май
Инж. Стефан Стоев, председател на ОП на КСБ - Благоевград

3 юни
Емил Караниколов, министър на икономиката

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Мирослав Еленков

Европейската комисия (ЕК) представи 

на ЕП мащабен план за подкрепа на държа-

вите членки заради кризата с COVID-19 на 

стойност 750 млрд. евро. За да се гаран-

тира, че възстановяването е устойчиво, 

съгласувано, приобщаващо и справедливо 

за всички страни от Съюза, ЕК предлага 

да бъде създаден нов инструмент, носещ 

названието NextGeneration EU, който да 

бъде включен в мощен модерен и прерабо-

тен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисия-

та представи също така адаптираната 

си работна програма за 2020 г., която ще 

определи приоритети сред мерките, не-

обходими за да се даде тласък на възста-

новяването на ЕС и на нейната устойчи-

вост.

„Настъпи часът на Европа. Нашата го-

товност да действаме трябва да съот-

ветства на предизвикателствата, пред 

които сме изправени. С NextGeneration EU 

отговаряме по амбициозен начин“, заяви 

председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен

ЕК предлага да бъде използван пъл-

ният потенциал на бюджета на ЕС. Със 

средстват, предвидени за новата ини-

циатива и целевите увеличения на дъл-

госрочния бюджет на ЕС за периода 2021 

- 2027 г., общият финансов капацитет 

на бюджета ще достигне 1,85 трилиона 

евро.

NextGeneration EU ще набира сред-

ства, като таванът на собствените 

ресурси временно бъде увеличен до 2% 

от брутния национален доход на ЕС, кое-

то ще позволи на Комисията да използ-

ва своя висок кредитен рейтинг, за да 

заеме парите от финансовите пазари. 

Това допълнително финансиране ще бъде 

насочвано чрез програми на ЕС и ще бъде 

погасено през дълъг период от време в 

рамките на бъдещите бюджети на ЕС - 

не преди 2028 г. и не по-късно от 2058 г.

За да е възможно това да се осъщест-

ви по справедлив и споделен начин, Коми-

сията планира редица нови собствени ре-

сурси. Освен това, за да се предоставят 

средства възможно най-скоро в отговор 

на най-неотложните нужди, ЕК предлага 

Многогодишна финансова рамка за пери-

ода 2014 - 2020 г. да бъде изменена, за да 

е налично финансиране от 11,5 млрд. евро 

още през 2020 г.

Средствата, набрани за NextGeneration 

EU, ще бъдат инвестирани в три стълба. 

Първият ще бъде подкрепа за държавите 

членки с инвестиции и реформи. Втората 

мярка е стимулиране на частните инвес-

тиции и третата – извличане на поуки от 

кризата, в това число нова здравна про-

грама и финансиране на научни изследва-

ния в областта на здравето.

Повече по темата четете в следващия 
брой на в. „Строител“.
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Проектът за строи-

телството на „Железница“ 

се изпълнява по Оператив-

на програма „Транспорт и 

транспортна инфраструк-

тура 2014 – 2020“ (ОПТТИ). 

Участъкът е с обща дължи-

на 4,4 км и е разделен на 3 

подучастъка, в това число 

тунела и обслужващ път от 

двете страни на съоръже-

нието. Предвижда се цялото 

трасе да бъде завършено 

през 2022 г.

„Железница“ се изгражда 

по нов австрийски метод, 

като се прокопават около 1,5 

- 2 м във всяка тръба и по-

сока на денонощие и веднага 

 от стр. 1
Снимки Румен Добрев

Инж. Стефан Тотев, изп. директор на  
„Джи Пи Груп“ АД, специално за в. „Строител“: 

Инж. Иван Танев, главен инженер на 
„Джи Пи Груп“ АД, специално за в. „Строител“:

Изключително горд съм от всичко свършено от моите 

колеги. Това, което постигаме, се дължи на добра органи-

зация и високо темпо на работа на един сплотен колектив.

 Ние имаме 7 - 8 години опит в тунелното строител-

ство, доказваме на какво сме способни и това, което сме 

научили. Най-радостното е, че българските компании има-

ме възможност да покажем, че можем самостоятелно да 

изпълняваме такива сериозни инфраструктурни обекти 

като тунел „Железница“ с добро качество и в срок. Вижда 

се, че и останалите колеги се справят доста добре на 

своите участъци. Това говори, че България има качестве-

ни строители и на нас може да се разчита. 

Благодаря на възложителите, че имат доверие в род-

ните компании. Именно това ще задържи у нас хората, за-

ети в строителния бранш. Така ще ги запазим в трудното 

време, в което се намираме, за да продължим да създаваме 

блага за страната.

Работата по изграждането на тунел „Железница“ 

продължава и не е прекъсвана въпреки извънредното 

положение през последните два месеца. На терен се 

работи денонощно, като за сигурността и здравето за 

служителите сме осигурили възможност за работа при 

спазването на всички противоепидемиологични мерки. 

С това темпо и хъс за работа на служителите ни 

очакванията са тръбите да бъдат с готова първична 

облицовка през пролетта на 2021 г. Проектът за тунел 

„Железница“ е впечатляващ и ще включва най-модерните 

системи за управление на трафика, видео наблюдение, по-

жароизвестяване и други. Изпълнението на тунел „Желез-

ница“, който ще е най-дългият пътен тунел в България, 

представлява истинско предизвикателство за екипите.

след това се прави първич-

ната облицовка на съоръже-

нието с крепежни елементи, 

пръскан бетон и анкери. На 

обекта се работи и през по-

следните два месеца въпре-

ки ситуацията с COVID-19 

при спазването на всички 

противоепидемични мерки.

„От началото на извън-

редното положение до мо-

мента АПИ е разплатила 

над 162 млн. лв. Заетостта 

в сектор „Строителство“ 

се запазва, а това значи 

средства за хилядите се-

мейства на колегите и въз-

можности те да преодолеят 

предизвикателствата на 

кризата. Затова усилията 

на Агенцията са разпла-

щането със строителите 

да става в срок“, сподели 

председателят на УС на 

АПИ Георги Терзийски. „На 

всички важни стратегиче-

ски обекти работата не 

е спирала и това още вед-

нъж показва сериозните 

усилия на строителите, на 

администрацията на АПИ, 

на Управляващия орган на  

ОПТТИ за спазване на гра-

фиците както по отноше-

ние на дейностите, така и 

на разплащанията със стро-

ителите“, допълни Георги 

Терзийски.

Стойността на до-

говора за  изпълнение-

то на тунел „Желзница“ 

е 185 370 370,37 лв. без 

ДДС. Строителният над-

зор е поверен на „План Ин-

вест Железница“ ДЗЗД за 

3 994 440 лв. без ДДС.

На инспекцията стана 

ясно, че досега са извозени 

около 160 000 куб. м скална 

маса. Прокопани и укрепени 

са над 35% от трасето на 

двете тръби на съоръжение-

то. То ще бъде със системи 

за енергоефективно освет-

ление, вентилация, видео на-

блюдение, пожароизвестява-

не, интелигентна система 

за управление на трафика, 

аварийни SOS кабини, аудио 

и радио оповестяване, елек-

тронна система за контрол 

на достъпа и т.н. Ще бъде 

изградена площадка за хели-

коптери, два моста над Суха 

река, които са съответно 

108 м и 18 м, подпорна стена 

и др. 

От МРРБ припомниха, 

че подучастъкът преди съ-

оръжението, пътувайки от 

София към Кулата, е с дъл-

жина 720 м. В тази отсечка 

се изгражда мост, който ще 

е дълъг 540 м и ще премина-

ва над 6 препятствия – р. 

Струма, път Е79, същест-

вуващата и бъдещата жп 

линия, общинския път и над 

обслужващия път на туне-

ла. Отсечката се изгражда 

от ДЗЗД „Железница - Се-

вер“, в което са „ГБС Инфра-

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

структурно строителство“ 

АД, „Главболгарстрой“ АД и 

„Глав болгарстрой Интерне-

шънъл“ ЕАД. Стойността на 

договора е 29 985 345 лв. без 

ДДС. Строителния надзор 

осъществява ДЗЗД „ТЕС Кон-

султ“ за 599 783 лв. без ДДС.

Подучастъкът след ту-

нела, пътувайки към Кулата, 

е с дължина 1,4 км. В него 

ще бъде изградена аварийна 

връзка, която при настъпва-

не на непредвидена ситуация 

в тунела ще може да отведе 

движението в посока София 

по път Е79. В участъка са 

направени 300 000 куб. м 

изкопи и насипи, водосто-

ци, армостени, кофражни, 

арматурни и бетонови ра-

боти по водосток и др. Из-

пълнител е „ПСТ Груп“ ЕАД. 

Стойността на договора е 

18 442 297,40 лв. без ДДС. 

Строителният надзор е на 

ДЗЗД „Пътконсулт 2000-Кон-

султ 64“. Техният договор е 

за 465 222 лв. без ДДС.

Министър Петя Аврамо-

ва коментира, че европейски-

те средства по Оперативна 

програма „Транспорт и транс-

портна инфраструктура“ за 

АМ „Струма“ няма да бъдат 

загубени. Следят се сроко-

вете и рисковете, за да се 

прецени дали участъкът на 

магистралата през Креснен-

ското дефиле може да бъде 

изпълнен в срок, или финанси-

рането да бъде прехвърлено 

за други отсечки от ТЕN-Т 

мрежата, каза още тя. Ми-

нистърът допълни, че отсеч-

ката е в приоритетите на 

правителството и може да 

бъде реализирана с европей-

ски средства и от новия про-

грамен период или с държавен  

ресурс.
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Десислава Бакърджиева 

 

До 30 юни 2020 г. се удължава периодът, за който 

работодателите могат да кандидатстват за изпла-

щане на компенсации с цел запазване на заетостта на 

работниците и служителите след отмяна на извънред-

ното положение в страната и обявяване на извънредна-

та епидемична обстановка. Това реши Министерският 

съвет с приемането на промени в Постановление №55 

от 2020 г., което регламентира реда и условията за 

изпълнението на мярката.

От МС уточниха, че компенсациите ще се изплащат 

за целия период или за част от периода от 13 март до 

30 юни, но за не повече от три месеца. Работодатели-

те, получили компенсации по постановлението, следва 

да изплащат на работниците и служителите трудово 

възнаграждение в размер не по-малък от размера на оси-

гурителния доход за януари 2020 г.

Финансовите средства, необходими за изплащане на 

компенсациите, са от фонд „Безработица“ на държавно-

то обществено осигуряване, припомнят от правител-

ствената информационна служба.

Десислава 
Бакърджиева

Започнатият строеж в карето на УМБАЛ „Алексан-

дровска“ ЕАД няма да се ползва за изграждането на 

Националната многопрофилна детска болница. Стара-

та сграда ще бъде съборена и на същото място ще се 

построи нова. Това е заявил премиерът Бойко Борисов 

по време на среща с представители на протестиращи 

срещу доизграждането на специализираното заведение, 

съобщиха от правителствената информационна служба. 

В нея са участвали още вицепремиерът Томислав Дончев 

и министрите на финансите Владислав Горанов и на здра-

веопазването Кирил Ананиев.

„С много любов искаме да направим новата детска 

болница. Нещо, което е заченато в проблем, каквото 

и да направим – и златна да я направим тази болница, 

винаги ще има недоволни от нея. Затова решихме да я 

съборим, но мястото е много добро в клъстер от други 

болници, в паркова среда“, е уточнил Борисов, като е 

подчертал, че постройката е проектирана през 70-те 

години на миналия век. 

По думите му в новата модерна педиатрична бол-

ница ще бъде гарантиран достъпът на специалисти и 

от съседните високоспециализирани лечебни заведения. 

Премиерът Борисов е посочил още, че очаква от пред-

ставителите на организациите в хода на работните 

процедури да му предоставят предложенията си и архи-

тектурните решения. 

Десислава Бакърджиева

На 26 май центровете за обслуж-

ване на клиенти на дружествата на 

ЧЕЗ в България възстановиха своята 

дейност с потребители в обичайно-

то си работно време. Това съобщиха 

от компанията, като припомниха, 

че от 16 март до 26 май работното 

време на тези обекти е било времен-

но променено поради предприетите 

мерки за защита на посетители и 

служители, свързани с ограничаване 

разпространението на вирусни ин-

фекции в периода на извънредното 

положение.

„Във всички центрове за клиенти 

ще продължат да се спазват проти-

воепидемичните мерки. Осигурена е 

периодична дезинфекция на работни 

места и помещения. Създадена е орга-

низация за спазване на изискванията 

за безопасно обслужване на потреби-

тели, включително използване на лич-

ни предпазни средства от служители 

и клиенти“, заявиха от ЧЕЗ. От ком-

панията добавят още, че обслужва-

нето е организирано при спазване на 

препоръките на Министерството на 

здравеопазването за разстояние меж-

ду служител и клиент, както и между 

служителите на ЧЕЗ. В центровете се 

допускат брой хора, колкото съответ-

но са гишетата. От ЧЕЗ призовават 

гражданите да бъдат търпеливи, ако 

се налага, с изчакване извън сградите.

Информация за адресите и работ-

ното време на центровете за клиен-

ти на ЧЕЗ на територията на Запад-

на България може да се получи на тел. 

0 700 10 010, както и на сайтовете 

cez.bg и cez-rp.bg. 

„В извънредната ситуация е препо-

ръчително клиентите да посещават 

офисите на центровете за обслуж-

ване само в краен случай и при неот-

ложна необходимост, като за връзка 

с компанията използват възможност-

ите за дистанционен контакт – ин-

формационна линия 0700 10 010, имей-

ли info@cezelectro.bg и klienti@cez-rp.

bg, корпоративните сайтове cez.bg и 

cez-rp.bg, както и Фейсбук профилите 

@cezelectrobg и @www.cez.bg“, катего-

рични са от ЧЕЗ.

В съобщението се посочва още, 

че проверка на текущи задължения за 

електроенергия може да бъде направе-

на чрез sms. Регистрация за услугата 

може да се извърши чрез еднократен 

sms на номер 170077 със съдържание 

цифрите на клиентския номер, който 

може да се намери във фактурата за 

електроенергия. Клиентите, които 

получават своята месечна фактура 

на хартия по куриер, могат да заявят 

електронна фактура напълно безплат-

но чрез обаждане на 0700 10 010 или 

онлайн на сайта www.cez.bg , секция 

„Е-услуги“. В „Е-услуги“ потребители-

те на ЧЕЗ могат да се възползват 

и от други дистанционни методи на 

обслужване, като деклариране на по-

казания, справки за текущи ремонти 

и аварии и др. 

Паневропейски гаранцио-

нен фонд с 25 млрд. евро в 

подкрепа за справяне с ико-

номическите последствия 

от разпространението на 

COVID-19 беше одобрен от 

Борда на директорите на 

Европейската инвестицион-

на банка. Това съобщи Лиля-

на Павлова, вицепрезидент 

на ЕИБ.

По думите й фондът ще 

подпомага предимно малки и 

средни предприятия на те-

риторията на ЕС, включи-

телно стартиращи компа-

нии, като се очаква общото 

финансиране да достигне 

200 млрд. евро. Всички 27 

държави членки на ЕС са 

поканени да участват във 

Фонда.

Мирослав Еленков

„В момента изграждаме 10 

детски градини и предстои да за-

почне реализацията на още две. 

През тази година близо 30 млн. 

лв. са предвидени в общинския 

бюджет за инвестиции в стро-

ителство на детски градини и 

училищни сгради.“ Това каза при 

проверка на новоизградена детска 

градина в „Нови Искър“ кметът на 

Столичната община (СО) Йордан-

ка Фандъкова. На събитието при-

състваха и главният архитект на 

София арх. Здравко Здравков, както 

и зам.-кметът на СО по направле-

ние „Култура, образование, спорт 

и младежки дейности“ доц. д-р 

Тодор Чобанов.

Обектът в „Нови Искър“ е за 

шест групи – две яслени и чети-

ри градински. Има обширен двор с 

шест площадки за игра и физкулту-

рен салон. Останалите нови дет-

ски градини са в районите „Люлин“, 

„Подуяне“, „Красно село“, „Овча ку-

пел“, „Витоша“, „Илинден“, „Изгрев“. 

Предстои да започне изгражда-

нето на такива в „Студентски“ и 

„Триадица“.

„Моето разбиране е да ускоря-

ваме строителството и да увели-

чим местата в детските градини. 

Най-мащабното строителство, 

откакто съществува нашият град, 

е това, което правим в София през 

последните години“, заяви кметът 

Фандъкова. Тя посочи, че Столична-

та община предлага промени в два 

нормативни документа, с които 

иска да бъдат облекчени услови-

ята за строителство на детски 

градини.

Предложенията се отнасят до 

наредби на Министерството на 

здравеопазването и Министер-

ството на регионалното развитие 

и благоустройството, съответно 

Наредба №3 за здравните изиск-

вания към детските градини и На-

редба №РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. 

за проектиране, изпълнение и под-

държане на сгради за обществено 

обслужване в областта на образо-

ванието и науката, здравеопазва-

нето, културата и изкуствата.

Целта е промяна на правила с 

оглед пълноценно и целесъобразно 

използване на терените, опреде-

лени за детски заведения, както и 

създаване на възможности за из-

граждане на детски ясли и градини 

в части от сгради.

„С тези предложения ще се 

даде възможност детски гра-

дини да се строят на партерни  

и/или първи етажи в жилищни сгра-

ди. Бизнесът поставя въпроса и е 

готов да инвестира в детски гра-

дини при спазване на правилата, 

така че да бъде здравословно за 

децата“, заяви още кметът Йор-

данка Фандъкова.

СО предлага нормативни промени за облекчаване на условията 
за строителство на детски градини 

Снимки авторът



5ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАпетък, 29 май 2020 Ñòðîèòåë

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 

Повишаване на брутния 

вътрешен продукт на глава 

от населението средно с 

15% във всички шест райо-

на на страната и ръст на 

икономически активното 

население в градовете до 

2030 г. са сред целите, кои-

то залага Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството в 

Националната програма за 

развитие БЪЛГАРИЯ 2030. 

От ведомството съобщиха, 

че политиките са разписа-

ни в Приоритет 9 „Местно 

развитие“ на документа. 

Проектът на детайлизиран 

Приоритет 9 е публикуван 

за обществено обсъждане, 

като становища и комента-

ри се приемат до 5 юни. 

От МРРБ посочват, че в 

програмата са формулирани 

четири цели и единадесет 

подприоритета,  които 

имат за цел превръщането 

на българските градове и 

селища в приобщаващи без-

опасни адаптивни места за 

живеене, съгласно целите 

за развитие на ООН. „Сред 

очакваните постижения 

в областта на градското 

развитие е намаляване на 

времето, прекарано в за-

дръствания – от 34 ч сред-

ногодишно през 2017 г. до 

30 ч през 2030 г. Заложени 

са и индикатори, като на-

маляване на загубите при 

доставка на вода до 40%, 

както и защита на над 4,7 

млн. души от наводнения, 

свлачища и др. природни 

бедствия“, изтъкват от 

министерството. 

В информацията от 

МРРБ се казва още, че мер-

ките предполагат развитие 

на територията на прин-

ципа place-based approach 

(локация, място, район), в 

основата на който стои 

териториалната единица 

със своите специфични да-

дености и потребности. 

Така изпълнението на цели-

те допуска да се подкрепят 

инициативи на местните 

власт и общности, както и 

партньорство с тях, за да 

се подберат най-важните 

проекти за дадения район и 

да се развият съществува-

щите потенциали. 

„Ключова е темата за 

конкурентоспособността 

и развитието на региони-

те, както и насърчаване-

то на местното развитие, 

стъпвайки на специфичния 

местен потенциал и чрез 

адресиране на местните 

проблеми и предизвикател-

ства. Неправителственият 

сектор и местните общ-

ности ще бъдат широко 

въвлечени при формиране 

и изпълнение на местните 

политики. Ще се разшири 

междуобщинското сътруд-

ничество, както и публично-

частното партньорство за 

съвместно изпълнение на 

инфраструктурни, социални 

и културни проекти, както и 

за улесняване и подкрепа на 

контактите и инициативи-

те на местния бизнес“, до-

бавят от ведомството. 

Програмата залага още 

на балансиран полицентри-

чен модел на градско разви-

тие. Идеята е големите об-

щини, като Пловдив, Варна, 

Бургас, Русе, Стара Заго-

ра, Плевен, Велико Търново, 

Благоевград и Видин, да се 

развият като конкурент-

ни на София, разкривайки 

атрактивни възможности 

за инвестиции, заетост, 

образование, отдих, карие-

ра. Набелязани са и цели за 

подобряването на качест-

вото на живот в селските 

райони чрез социално-иконо-

мически мерки, осигуряващи 

нови работни места, нама-

ляване на бедността и др. 

Стремежът е до 2030 г. да 

се постигне увеличение на 

относителния дял на насе-

лението в селските райони, 

ползващо подобрен достъп 

до услуги и инфраструктура 

чрез мерките за подпома-

гане. 

В документа сериозно 

внимание се обръща и на 

управлението на водите и 

на рисковете от природни 

бедствия. Предвижда се 

да продължи изграждане-

то и реконструкцията на 

ВиК инфраструктура в съ-

ответствие с норматив-

ната база, приоритетно в 

агломерации с над 10 000 

еквивалент жители и там, 

където е възможно - и в аг-

ломерации под 10 000. Пре-

дотвратяване и намаляване 

на степента на ерозионно-

свлачищната опасност, 

ограничаване и бързо лик-

видиране на последствията 

от тези процеси, защита 

и опазване на населението, 

материалните фондове и 

околната среда от техните 

въздействия са също сред 

приоритетите. Планирано е 

изграждане на нови и опти-

мизиране или разширяване 

на съществуващи системи 

за предупреждение, наблю-

дение, докладване, прогнози-

ране и сигнализиране, както 

и разработване на цифрови 

модели. 

Разписани са и мерки за 

повишаване на капацитета 

на общините за справяне 

при бедствия, пожари и из-

вънредни ситуации. Това ще 

се случи чрез техническото 

обезпечаване на добровол-

ните формирования, създа-

дени по реда на Закона за 

защита при бедствия, и на-

сърчаване на гражданите за 

участие в състава им. За да 

бъдат технически обезпече-

ни, е нужно те да разпола-

гат със сграден фонд, пожа-

рен-спасителен автомобил 

среден тип и необходимото 

оборудване към него. 

Пълният текст на Про-

екта на детайлизиран Прио-

ритет 9 „Местно развитие“ 

от Националната програма 

за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 

може да се види на Портала 

за обществени консултации 

към МС www.strategy.bg, как-

то и на интернет сайтове-

те на МРРБ и на в. „Стро-

ител“ www. vestnikstroitel.bg.
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Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

Емил Христов
Ренета Николова

Г-н Нанков, ръковод-
ството на КСБ проведе 
среща с премиера Бойко 
Борисов, в която участ-
вахте и Вие. Много теми 
се коментираха след нея. 
Вие на кои бихте сложили 
акцент и какво бихте оп-
ределили като най-важен 
резултат от срещата? 

Всички дискутирани 

теми бяха важни. Може би 

глобално погледнато, най-

значимият резултат от 

срещата беше, че стро-

ителството се постави 

като един от основните 

приоритетни сектори. Той 

със сигурност може да по-

могне на страната, да я 

изведе от очертаващата 

се икономическа рецесия, 

свързана с преодоляване-

то на COVID-19 и на све-

товната пандемия. Това 

е разбирането както на 

премиера, така и на прави-

телството, а също така и 

на Министерството на ре-

гионалното развитие и бла-

гоустройството. Именно 

това разбиране допринесе 

секторът да не спира рабо-

та, по време на извънредно-

то положение, при спазване 

на всички ограничения и ре-

стрикции по отношение на 

организацията на дейност-

ите, плана за безопасност 

и здраве, покривайки всички 

необходими противоепиде-

миологични мерки. Трябва 

да се отбележи, че в голя-

мата си част фирмите от 

бранша запазиха своята ра-

ботна ръка, като осигуриха 

адекватната заетост, на 

която държавата изклю-

чително много разчита в 

тези трудни времена. От-

делно от това стана ясно, 

че строителството ще 

бъде основният двигател 

на растежа, ще бъде „гори-

вото в мотора“, който ще 

изведе икономиката отно-

во до нивата, постигнати 

през последните няколко 

години. Въпреки, че е рано 

да се правят каквито и да 

е прогнози аз се надявам, 

че през следващата година 

чрез насочване на публичен 

ресурс към сектора нещата 

ще тръгнат в положителна 

посока. Както казах, ние ще 

разчитаме много на строи-

телите, защото те могат 

да помогнат за бързото 

възстановяване от криза-

та. Това може да се случи 

чрез частни инвестиции, 

основно свързани със стро-

ителство на сгради и про-

мишлени обекти, и от друга 

страна - с изпълнението на 

инфраструктурни проекти, 

финансирани с публични 

средства. 

Ние трябва да положим 

усилия публичният ресурс 

максимално бързо да дости-

га през строителните фир-

ми до българските гражда-

ни. Тук не коментирам само 

темата за заетостта в 

строителството, а говоря 

за всички вторични съпът-

стващи производства и 

бизнеси, които са свърза-

ни със строителството. 

Като пример мога да дам 

различните производители, 

непреките и контрагент-

ните доставчици. Те в не-

малката си част зависят 

от доброто състояние на 

строителния бизнес. Така че 

отново искам да подчертая, 

че най-важният резултат 

от срещата беше именно 

ангажиментът на прави-

телството и държавата, 

както и на премиера Бойко 

Борисов, строителството 

да продължи. Това се отна-

ся за големите инфраструк-

турни проекти, но и за по-

малките такива, които се 

изпълняват в общините. 

След отмяната на из-
вънредното положение 
вниманието вече е насо-
чено преди всичко към на-
чините за възстановяване 
на икономиката и по-дъл-
госрочни стратегии за 
развитие. КСБ предлага 
инвестиции в строител-
ството като историче-
ски доказал се модел за из-
лизане от икономическата 
криза и за справяне с без-
работицата. Какви са въз-
можностите за инвести-
ции на този етап? Каква 
е визията в перспектива?

Всички ние знаем, че 

правителството има доста 

амбициозна строително-ин-

вестиционна програма, коя-

то ние изпълняваме не само 

през този мандат, но и през 

всичките тези години, в кои-

то министър-председател 

е Бойко Борисов. Ако в пре-

дходните правителства сме 

довършвали по една автома-

гистрала, говорим за „Тра-

кия“ и „Марица“, през този 

мандат говорим за довърш-

ването на автомагистрала 

„Европа“, започването на 

строителството на цялото 

протежение на „Хемус“, при-

ключването на „Струма“ без 

участъка, който преминава 

през Кресненското дефиле. 

Тук също така трябва да 

включим и най-важната ин-

вестиция в Северозападна 

България – скоростния път 

от Видин – Монтана – Вра-

ца – Мездра до Ботевград. 

Сами виждате размаха, с 

който действаме. Говорим 

за наистина големи пътни 

инфраструктурни проекти. 

Не трябва да забравяме и 

другите по-малки инвести-

ции, като обходния път на 

Пловдив, също така една 

от най-важните отсечки 

за нашия туризъм – бърза-

та скоростна връзка между 

АМ „Тракия“ и Слънчев бряг. 

Всички тези изключително 

важни инвестиционни про-

екти в пътния сектор вър-

вят с пълни темпове. 

Разбира се,  сектор 

„Строителство“ не обхва-

ща само пътните проекти, 

ние работим и по редица 

енергийни обекти като 

газовите връзки. Виждаме 

какво става и в областта 

на ВиК инфраструктура-

та, както и в сферата на 

железопътния транспорт. 

По всички тези проекти 

може да се отчете серио-

зен напредък в изпълнение-

то им. Заедно с колегите 

от ресорните ведомства 

полагаме неимоверни дено-

нощни усилия, разбира се, 

под вещото ръководство на 

премиера. Факт е, че стро-

ителството е един от при-

оритетните му ресори.

Пак ще се върна на те-

мата за заетостта в сек-

тор „Строителство“, защо-

то в бранша има над 200 000 

пряко заети лица. Това са 

хора, които изхранват се-

мейства и са зависими от 

динамиката и процесите 

на строителството. Спо-

менах и за съпътстващите 

дейности, които също за-

висят от икономическото 

състояние на отрасъла - 

търговията и доставката 

на материали, консумативи 

и суровини, както и търго-

вията със специализирана 

техника, която е на линия 

на строителните обекти. 

Виждаме за колко важен и 

значим бранш става дума. 

Така че ние добре осъзна-

ваме, че е необходимо не-

говото развитие, и ще се 

опитаме да го запазим поне 

с темповете от периода на 

предкризисните мерки. А 

през 2021 г. се надявам да 

започнем плавното посте-

пенно покачване на всички 

икономически показатели, 

след като преодолеем кри-

зата от COVID-19. 

Редица европейски 
страни обръщат поглед 
към санирането и разра-
ботват свои мащабни про-
грами в тази сфера. У нас 
зад идеята застават не 
само КСБ, но и НСОРБ, ра-
ботодателските организа-
ции, синдикатите. Каква е 
визията за бъдещето на 
Националната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради ( НПЕЕМЖС) 
като обхват, осигуряване 
на финансиране, правила 
за изпълнение, ценообразу-
ване. Какви ще са новите 
моменти?

Част от тях станаха 

ясни на срещата при пре-

миера Бойко Борисов и след 

това бяха съобщени на 

брифинга, който дадохме в 

Министерски съвет. Про-

грамата за енергийна ефек-

тивност е може би една от 

Снимка Емил Христов

Управлението на водите трябва 
да се отдели в самостоятелно 

министерство в следващ мандат

Администрацията в МРРБ и в АПИ 
работи много усърдно въпреки 
политическите удари на псевдоексперти
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най-успешните не в полити-

чески аспект, а в икономи-

чески, социален, екологичен. 

Става дума за голяма про-

мяна, нещо което не беше 

развивано от което и да е 

правителство през послед-

ните 30 години. Много са 

ползите от НПЕЕМЖС и не 

е необходимо отново да из-

тъкваме всички, но все пак 

ще спомена някои. На първо 

място имаме намаляване на 

енергопотреблението, след 

това - сградите изглеждат 

по-красиви, домакинствата 

от своя страна спестяват 

средства след обновяване-

то на техните жилища. 

За съжаление при реа-

лизирането на програмата 

се получи един дисонанс - 

от една страна, се видяха 

позитивните ефекти - со-

циално-икономически и еко-

логични, а от друга, имаше 

политическо неглижиране, 

а дори и оплюване. Имаше 

и откровени манипулации и 

спекулации, че ще вземат 

апартаментите на хора-

та, че работниците ще им 

откраднат техниката от 

домовете. Не ми се говори 

на какво се нагледахме и на-

слушахме. Разпространиха 

дори и брошури по апарта-

ментите в Смолян и в Плов-

див. Много тежък полити-

чески ефект имаше всичко 

това. Създаде се медийна 

нагласа, че в програмата 

по принцип има дефекти. 

А в един процес винаги мо-

гат да възникнат неща за 

оправяне – дори като си из-

викаме майстор вкъщи, му 

намираме поне един или два 

кусура, които после той оп-

равя. Такива механизми съз-

дадохме и по програмата. 

Всички процеси, правила и 

норми бяха разписани. Кога-

то имахме недобросъвест-

ни изпълнители, се взимаха 

мерки проблемите да бъдат 

отстранени. Говорим за слу-

чаи под 1,5% от всички про-

екти, и то обикновено по 

време на строителството. 

Всички щети се отстра-

няваха за сметка на стро-

ителя, тоест тук не се 

натоварва общественият 

ресурс през бюджета, как-

то и не се взимат пари от 

самите собственици. Всич-

ко беше урегулирано, но ос-

тана един горчив привкус в 

обществото. 

Факт е, че санирането 

е една от най-социалните 

програми и по отношение 

на осигуряването на адек-

ватна трудова заетост. 

Там са ангажирани основно 

хора с ниска квалификация, 

които много трудно на-

мират заетост на пазара 

на труда. На второ място 

това е една от най-трудо-

емките строителни дей-

ности. Там механизацията 

е сведена почти до нула. То-

ест за осигуряване на рабо-

та за сектора след кризата 

програмата за саниране би 

била изключително успешна 

и ефективна мярка. За бъ-

дещите ползи от вложения 

ресурс в енергийна ефек-

тивност можем да си гово-

рим с часове. Вложеното се 

изплаща в рамките на 5 до 

7 години, оттам-нататък 

ние говорим за понижаване 

на енергийната консумация. 

Само от тези реализирани 

над 2000 сгради, които оч-

акваме в рамките на го-

дината да приключат, ще 

спестим на годишна база 

почти 1 млн. мегаватча-

са електроенергия. Ста-

ва дума за няколкостотин 

тона по-малко емисии пар-

никови газове. 

Отново в отговор на 

критиките по време на реа-

лизирането на програмата 

заради няколко лоши при-

мера, заради няколко капки 

с катран, както се казва, 

се вгорчи цялата каца с 

меда, а пак ще подчертая, 

че едва ли има по-социална 

програма в последните 30 

години, която да е насочена 

по-пряко към българските 

граждани, а и към бизнеса. 

И ако за големите инфра-

структурни проекти, които 

споменахме преди малко, на 

пазара участват предим-

но големите компании, тук 

говорим за работа основно 

за малки и средни местни 

компании. Тук държавата 

трябва много добре да ба-

лансира глобалния интерес 

в сектора – работа за голе-

мите компании и осигурен 

публичен ресурс, но ресурс 

и за малките и средните 

такива. Ще цитирам КСБ, 

откъдето винаги са казва-

ли, че големите компании 

без малките не могат.

Важно е да се отбележи 

също така, че в момента 

допустими за саниране са 

още близо 3500 сгради, кои-

то отговарят на сегашни-

те условия на програмата. 

Говорим за над 150 хил. апар-

тамента и домакинства, в 

които живеят над 300 000 

български граждани. 

Сигурен съм, че в бъде-

ще програмата ще я има 

под една или друга форма 

или ще продължи както е в 

момента, но нека все пак 

се уверим какво е жела-

нието на обществото. Аз 

споменах, че трябва да има 

обществен консенсус, за-

щото политически такъв 

много трудно ще се получи. 

Видяхме в парламента какво 

стана след първата седми-

ца на консенсус заради ко-

ронавируса и извънредното 

положение и след това. По-

добен лицемерен консенсус 

на политическо ниво не ни 

е нужен. Става дума за об-

ществен консенсус, въпре-

ки всички онези спекулации, 

които коментирах. Аз лично 

съм убеден, че тази програ-

ма и в следващия кабинет 

трябва да се развива, и 

тук не говоря само за тези 

3500 сгради. Политиката 

за енергийна ефективност 

трябва да има дългосрочен 

хоризонт.

Какви варианти се об-
съждат за продължаване-
то на програмата? 

Има различни вариан-

ти за продължаването на 

санирането на жилищни-

те сгради в страната, но 

трябва да се види кой от 

тях е най-подходящ за об-

ществото. Един от вариан-

тите е чрез съфинансиране 

и самоучастие във връзка 

с конструктивните мерки. 

Тоест, ако имаме сграда с 

конструктивен дефект, тя 

да може да бъде санирана 

само ако собствениците й 

извършат конструктивното 

укрепване, което ще е фор-

ма на тяхно участие. 

Другият възможен ва-

риант беше за определяне 

на енергийни класове. В 

НПЕЕМЖС ние не целяхме 

най-високия клас „А“, за-

щото той е много скъп. В 

програмата задължителни 

бяха класовете „C“ и „D“. В 

момента се обмислят въз-

можностите безплатно да 

е енергийното обновяване 

тип клас „C“ и „D“, а ако ис-

каш по-висок, си дофинанси-

раш разликата в стойност-

та на база на по-скъпите 

мерки, които ще се реализи-

рат в сградата.

Има варианти, но нека 

първо да видим ще има ли 

обществен консенсус. До 

този момент принципът, 

който спазвахме, беше, че 

който е първи по ред, е пър-

ви по право. Поради тази 

причина невярващите съ-

седи на тези, които първи 

се престрашиха и си сани-

раха блоковете, останаха 

на опашката. Както вече 

казах, в момента имаме 

около 3500 сгради за инди-

кативен ресурс от близо 1,6 

млрд. лв. Това е много сери-

озен ресурс. Виждаме какви 

са икономическите условия 

в момента и наистина ще 

има нелек разговор с Минис-

терството на финансите 

да бъдат намерени тези 

средства. 

Аз лично съм оптимист, 

че в най-скоро време в Бъл-

гария ще има действаща 

програма за енергийна 

ефективност. Ще подо-

брим контрола по изпъл-

нение на дейностите от 

страна на МРРБ. Ще вме-

ним и нови задължения на 

общините, които са възло-

жители на обществените 

поръчки, по отношение на 

контрола. Ние коментирах-

ме с колегите от КСБ и те 

са много големи привърже-

ници да има по-голям, но 

адекватен и добре описан 

в ръководства контрол от 

страна на публичните ор-

гани. 

Отделно от това ще 

диференцираме тавана на 

цените, но не на кв. м, а по 

отделните дейности. Виж-

даме, че може да има по-

добра методика. Тоест ще 

оптимизираме, ще обекти-

визираме условията за из-

пълнение на дейностите и 

с по-малък ресурс ще имаме 

още по-голям ефект. 

Преди дни зам.-предсе-
дателят на ЕК Франс Ти-
мерманс заяви, че ренови-
рането на сградния фонд 
ще бъде в основата на Пла-
на за възстановяване на 
европейската икономика. 
Какви са възможностите 
за финансиране на енергий-
ното обновяване у нас?

Напълно съм съгласен с 

тази позиция. Ние и в мо-

мента имаме европейско 

финансиране за саниране. По 

Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж 2014 - 2020“ 

имаме възможност за енер-

гийно обновяване на по-мал-

ки сгради като брой жилища 

в тях и РЗП. По тази мярка 

имаме допустими бенефици-

енти 647 сгради. 327 от тях 

вече са завършени. 

Хубаво е, че вицепрези-

дентът Тимерманс говори 

точно по тази тема. Това е 

добър знак за бъдещата ев-

ропейска политика в тази 

посока. Темата е малко по-

голяма от самото санира-

не на жилищните сгради. 

Говорим и за конверсия. Как 

сградният фонд, основно 

публичен, който стои пусте-

ещ, да се използва след него-

вото обновяване, например 

за правене на публични поли-

тики. Да се трансформира 

в социални жилища или дру-

ги публични пространства. 

Отново говорим за строи-

телство и инвестиции. И 

каква по-добра новина от 

това, че от такова високо 

ниво се насочва вниманието 

на обществото към обновя-

ването на сградния фонд в 

целия Европейски съюз. Дай 

Боже, да има повече евро-

пейски ресурс за тези цели.

Кризата, предизвикана 
от COVID-19, как ще се от-
рази на водните проекти. 
Знаем, че голяма част от 
тях трябва да старти-
рат. Има ли опасност от 
забавяне?

Няма опасност от за-

бавяне. В началото на из-

вънредното положение 

бяхме леко притеснени, ко-

гато заради първоначалния 

текст на Закона за мерки-

те и действията по време 

на извънредното положение 

се получи забавяне по отно-

шение на провеждането на 

обществените поръчки. Ху-

бавото е, че в рамките на 

10-ина дена след приемане-

то на закона имаше проме-

ни в него, което спомогна да 

бъдат отпушени общест-

вените поръчки, както и 

разрешителните режими в 

инвестиционния процес. 

В момента има почти 
1 млрд. лв. ресурс с бенефи-

циенти ВиК операторите, 

който се търгува. Тоест 

има обявени обществени 

поръчки на стойност от 

почти 1 млрд. лв. На места 

вече са сключени договори. 

Хубаво е, че комисиите не 

спряха работа по време на 

извънредното положение. 

Тази и следващата годи-

на ще са много динамични 

по отношение на водните 

проекти. Трябва до ме-

сец и половина да имаме и 

сериозно стартиране на 

обектите с готови проек-

ти. Те ще се изпълняват на 

инженеринг. Така че пак да 

повторя – няма да има за-

бавяне. Осъществяването 

на заплануваните обекти е 

от изключителна важност 

и приоритет за страната 

ни, защото водата ще ста-

ва все по-ценен ресурс, по-

дефицитен и все по-скъп. И 

в световен мащаб е така. 

Трябва да живеем с това 

разбиране и да заплащаме за 
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нейното пречистване и оси-

гуряване като количество и 

качество. 

Вече е факт и новият 
„Български ВиК холдинг“ 
ЕАД. Какви ще бъдат не-
говите правомощия и ще 
помогне ли за по-бързата 
реализация на реформата 
във ВиК сектора?

Ще помогне със сигур-

ност. За реформата много 

ще допринесе Законът за 

ВиК, който подготвяме в 

момента. Основна задача 

пред нас е „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД да притежава 

добър мениджмънт, да уп-

равлява добре получените 

активи във водния сектор 

и да насочва по-фокусирано 

инвестициите в бъдещата 

инфраструктура. Тук включ-

вам довеждащи водопрово-

ди, изграждането на нови 

водоизточници, свързване-

то с градските мрежи. Съз-

даването на новата струк-

тура е от ключово значение 

за развитието на ВиК отра-

съла. С него ще се подобри 

координацията и контролът 

в управлението на ВиК дру-

жествата. Той ще отгова-

ря за довеждащата инфра-

структура. Ще спомага за 

реализирането на проекти 

от типа на т.н. байпасиране 

на водостопански системи. 

Подобни обекти биха могли 

да бъдат водостопанската 

система „Дунав“, „деривация 

„Въча“ както и водопроводи-

те Априлци – Стоките – Се-

влиево и Черни Осъм – Троян 

– Ловеч – Плевен и др. 

Реципрочно с това има-

ме предложение в тексто-

вете от Закона за ВиК да 

се създаде и нов регулатор, 

който да отговаря за сек-

тор „Води“, защото Коми-

сията за енергийно и водно 

регулиране е създадена по 

Закона за енергетиката. 

Така ние ще гарантираме 

по-добра регулация и по-до-

бро управление. Холдингът 

ще е основата на това. Ще 

се намали и администра-

тивната тежест на ве-

домствата и дирекциите, 

които отговарят за ВиК 

отрасъла. 

Като цяло сектор „Води“ 

се нуждае от ново минис-

терство, но в следващ ман-

дат. Вместо контролът да е 

разделен в отделни ресорни 

ведомства, много по-добре 

чисто управленски би било 

да е събран на едно място. 

Преди пандемията ра-
ботехте много активно 
с КСБ за подобряване на 
законодателството, каса-
ещо строително-инвести-
ционния процес - ЗУТ и ЗОП. 
Сега, след отмяната на 
извънредното положение, 
смятате ли да подновите 
диалога в тази сфера? Как-
ви други теми са на дневен 
ред за дискусия в бранша?

Ние редовно провеждаме 

работни срещи, на които 

всяка една от страните 

представя своите позиции 

по актуалните за бранша 

теми. Все пак за нас като 

Министерство на регио-

налното развитие и благоу-

стройството сектор „Стро-

ителство“ е на първо място. 

Една от последните 

теми, които обсъдихме 

предвид извънредната си-

туация в страната, беше 

свързана с нуждата от 

своевременно разплащане 

от възложителите. Подчер-

тавам, че за малко повече 

от месец сме разплатили 

към строителите над 160 

млн. лв. по проекти на Аген-

ция „Пътна инфраструк-

тура“. Като тук не комен-

тирам средствата, които 

бързо сертифицираме по 

оперативни програми към 

някои от бенефициентите, 

например към общините. 

Искам да отбележа и 

още нещо много важно - 

през последните 30 дни в 

АПИ са били обработени 

близо 6000 сертификата. 

Работим в пъти по-

бързо на фона на отмина-

ли години. Ако върна назад 

времето, сме реализирали 

по 100 км магистрали на 

година като строител-

ство, проектиране, ОВОС и 

предпроектни проучвания. В 

момента, ако ги сметнем на 

годишна база - работим по 

около 350 км. Само за магис-

трали сме увеличили обема 

3 пъти. Тук е мястото да 

похвалим администрацията. 

Искам да благодаря за свър-

шената работа на колегите 

в Агенция „Пътна инфра-

структура“, които понесоха 

много политически удари от 

псевдоексперти. Тези хора 

наистина работят много, 

това се отнася и за адми-

нистрацията в МРРБ.

По чисто нормативните 

въпроси ние с КСБ не само 

продължаваме да работим, 

но някои от нещата, които 

сме коментирали като кон-

кретни нужди от промени, 

вече сме ги предложили. Пла-

нираме създаването на еди-

нен регистър, което много 

би облекчило работата. В 

него ще се включва всич-

ко - устройствени планове, 

строителни разрешения и 

т.н. Той е в ход. 

Сред темите на дне-

вен ред е и Законът за об-

ществени поръчки, но там 

вицепремиерът Дончев е 

ресорен и трябва да се дис-

кутират промените с него 

и с Агенцията по общест-

вени поръчки. Заради неси-

гурността на световните 

пазари ще има огромна ди-

намика в цените на консу-

мативи, материали, а дори и 

на работната ръка. Вижда-

ме какво става с петрола, 

с битума. Тези флуктуации 

са бич за големите инфра-

структурни обекти, които 

са много времеемки. При 

тях от момента на проек-

тиране до момента на екс-

плоатация минават 5 - 6 г. 

Ще се изправим пред сери-

озни проблеми, ако нямаме 

възможност за гъвкавост в 

процеса на строителство. 

Това трябва да го уточня-

ваме с колегите от КСБ, 

защото е голям проблем и 

за публичния възложител, 

а и за строителния бранш. 

Оферира се на едни цени, 

които на момента са акту-

ални, а в следващия момент 

скачат или обратното. Об-

щественият интерес не е 

защитен. Трудно се правят 

прогнози в рамките на 5 - 6 

години напред. Тук трябва 

със ЗОП да се поработи 

много сериозно.

На брифинга в МС ка-
захте, че МРРБ подкрепя 
предложенията на КСБ за 
промени в Закона за защи-
та от шума в околната 
среда. Да очакваме ли те-
мата скоро да влезе в НС?

Коментирахме Наред-

бата, но проблемът е, че в 

Закона за защита от шума 

в околната среда има им-

перативна дефиниция. В 

Наредбата имаме ясна ди-

ференциация за отделните 

видове шум, за интензите-

та на шума, но в същото 

време в закона е записано, 

че се забранява всякакъв вид 

работа между 14:00 и 16:00 

часа.

Аз подкрепям искането 

на КСБ, но е необходимо да 

се премине през обществен 

дебат. Да, строителният 

бранш като цяло търпи не-

гатив. Трябва да се преци-

зира текстът в закона от-

носно видовете дейности, 

които са забранени. Нужно е 

да се определят допустими-

те децибели, което в Наред-

бата го има. В закона също 

трябва да се разпишат 

правила и да става ясно кои 

видове труд могат да се 

изпълняват между 14:00 и 

16:00 и кои са категорично 

забранени. 

Какви са прогнозите до 
края на годината и за след-
ващата, как ситуацията с 
коронавируса ще се отрази 
на строителния сектор и 
какви промени ще наложи 
в бъдеще? 

Прогнозите на база 

статистиката на НСИ 

са, че със сигурност ще 

има спад в строителната 

продукция, основно тази, 

която касае частните въз-

ложители. Неминуемо е. 

В публичния сектор ще 

има незабележим спад, ще 

следваме динамиката съ-

ответно на обемите от 

2018 и 2019 г. Доколкото е 

възможно, ще компенсира-

ме спада с публични сред-

ства, но тук отново всичко 

зависи от възможностите 

на държавния бюджет в 

условията на тази тежка 

криза. Знаем, че Минис-

терството на финансите, 

разбира се, с подкрепата на 

Народното събрание внесо-

ха Законопроект за промени 

в държавния бюджет за уве-

личаване на лимита на дър-

жавния дълг до 10 млрд. лв. 

Надяваме се следващата 

година да имаме ръст, за 

да можем да балансираме и 

да задържим заетостта в 

сектора.

Какви са приоритет-
ните инфраструктурни 
проекти до края на насто-
ящата година?

Както казах по-рано, ав-

томагистрала „Европа“ до 

Калотина, довършването 

на ремонтите строител-

но-монтажни работи по 

околовръстните пътища 

на София и Пловдив, доиз-

граждането на Западната 

дъга на София, обходът на 

Бургас. Сред приоритетите 

е също да имаме двулентов 

скоростен път с габарит 

Г20 от АМ „Тракия“ до Слън-

чев бряг. Завършваме и АМ 

„Струма“ лот 3.1 и тунел 

„Железница“. Друг прио-

ритет за нас е АМ „Русе 

– Велико Търново“. Напред-

нали сме с проектите и ще 

търгуваме тази година. За-

дължително трябва да реа-

лизираме и скоростния път 

Видин – Ботевград, и разби-

ра се, автомагистрала „Хе-

мус“, по която тази година 

ще има много работа. 

Как върви реализаци-
ята на АМ „Хемус“? Къде 
предстои старт на дей-
ностите? Вашата прог-
ноза – кога магистралата 
ще бъде завършена?

Добре се развива. Ще 

издадем строително разре-

шение за третия участък 

на магистралата, като се 

надявам в най-скоро време 

това да се случи и за втора-

та част. Така че ударно за-

почваме работата по 53 км 

от аутобана, като ще стар-

тираме и изграждането на 

частта до Велико Търново. 

Магистрала „Хемус“ ще бъде 

завършена 2024 г., да не каз-

вам даже по-рано.

Много се изговори за 
изграждането на водопро-
вода, който спаси Перник 
от водната криза. Как 
оценявате свършената 
работа?

Работата се свърши 

много професионално. Едва 

ли има в България такъв про-

ект, реализиран за толкова 

кратко време. В момента 

доставя по 290 л в секунда. 

Още по-хубаво е, че язовир 

„Студена” също се напълни 

и вече има 16 млн. л чиста 

вода в него. Той вече изпъл-

нява ролята си. В момента 

за Перник основно оттам 

се черпи вода. Пак искам да 

подчертая, че реализирахме 

всичко за под 50 дни. Гово-

рим за толкова много линей-

ни километри с тръбопро-

вод, с такава сложност на 

трасето, шахти, помпена 

станция. Критикуваха ни, 

че е аварирал, но това не е 

вярно. Говорим за една слож-

на система, на която се пра-

виха тестове и изпитания. 

От 2020 връзки по тръбата 

имаме под 0,2% дефекти. 

Тук искам да отправя 

благодарности към Кама-

рата на строителите, че в 

някои от подобектите да-

риха и труд, и механизация, 

работиха безвъзмездно, за 

което още веднъж отправям 

своите адмирации. 

Много можем да говорим 

за водопровода. Цената е 

20% по-ниска от обявената 

в началото. Това също не 

е за пренебрегване. Труд-

но беше и доставянето на 

тръбите от Испания. По-

следните ги доставяхме в 

условията на пандемия и 

затворени граници. Никой 

не си дава сметка какво е 

коствало на държавата да 

си свърши работата.

Четете ли в. „Строи-
тел“ и какво е значението 
му за Вас?

Естествено. Винаги 

на бюрото ми стои вест-

ник „Строител“. Не само го 

четем, съобразяваме се с 

него. Това е вестникът на 

нашия бранш и тъй като 

все пак се наричаме не-

формално министерство 

на строителството, го 

припознаваме и като наш 

вестник. С Камарата сме 

много добри партньори и 

в редките случаи, в които 

сме имали разминавания, 

те са били добър наш корек-

тив. С политиките, които 

КСБ води, включително и 

през медията си, знаем, че 

в 99% от случаите вървим 

ръка за ръка. Благодаря още 

веднъж и на вестника, и на 

Вас лично. Пожелавам Ви да 

не излизате само един път 

в седмицата, а по-често и 

да качите тиража, защото 

вестникът е изключително 

ценен. 

 от стр. 7

През последните 30 дни в АПИ са били 
обработени близо 6000 сертификата.

Магистрала „Хемус“ ще бъде завършена 
2024 г., да не казвам даже по-рано.

Винаги на бюрото ми стои вестник 
„Строител“. Не само го четем, 
съобразяваме се с него.

Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:
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Превод Радостина Иванова

Nikolay Nankov, Deputy Minister of Regional Development and Public Works:

M r .  N a n k o v ,  t h e 
management of BCC had 
held a meeting with the Prime 
Minister Boyko Borissov, 
and you had taken part in it. 
Numerous of topics have been 
discussed after it. Which of 
them you would outline, and 
how would you formulate as 
the most important result of 
this meeting? 

All the topics discussed were 

important. From a global point 

of view, as the most significant 

result of the meeting may be 

pointed out that construction 

was defined as one of the main 

priority sectors. And certainly, it 

could contribute to recovering 

the country, to bringing it out 

of the emerging economic 

recession related to the process 

of getting over the COVID-19 

and the wor ld  pandemic 

it has caused. This is the 

understanding of both the Prime 

Minister and the government, 

inc lud ing the Min ist ry  of 

Regional Development and 

Public Works. In particular, 

this attitude has fostered the 

sector to keeping working 

during the state of emergency, 

by observing all the restrictions 

and restrains in respect to the 

organisation of activities, the 

health and safety measures, and 

by following all the necessary 

measures for prevention of 

epidemy. It is worth noting that 

in their majority, the companies 

in the sector managed to retain 

their workers by providing an 

adequate employment, what the 

state is relying to a great degree 

on during the difficult times. 

Besides, it has become clear 

that construction will be the 

main engine of growth, the "fuel 

in the engine" which will bring 

the economy back to the levels 

achieved in the last few years. 

Although it is too early to 

make any forecasts, I hope that 

by directing public resources to 

the sector, next year the trend 

will move in a positive direction. 

As I said, we will really rely on 

builders, because they can 

help to quickly recover from 

the crisis. The way this could 

happen is through private 

investments, mainly related to 

the construction of buildings and 

industrial projects, and on the 

other hand - with the realisation 

of infrastructure projects, 

financed by public funds. 

We should direct our efforts 

in helping the public resource 

to reach Bulgarian citizens as 

quickly as possible through 

construction companies. And 

I am commenting not only on 

the topic of employment in 

construction, but I have in mind 

all the secondary ancillary 

industries and businesses that 

are bound up with construction 

sector. I would mention as 

an  examp le  the  va r i ous 

manufacturers, the indirect 

and the contracted suppliers. 

In their majority they depend 

on the good condition of the 

construction business. That 

is why I want to emphasize 

again that the most important 

outcome of the meeting was the 

commitment of the government 

and the state, as well as of the 

Prime Minister Boyko Borissov, 

the construction works to 

continue. This concerns the 

large infrastructure projects, but 

also – the smaller ones, realized 

in the municipalities

After lifting the state of 
emergency, now the attention 
is focused mainly on the 
recovery of the economy and 

on the long-term development 
strategies. BCC suggests 
investments in construction, 
as a historically proven 
model for overcoming the 
economic crisis and tackling 
unemployment. What are the 
investment opportunities at 
this stage? What is the vision 
in perspective?

All of us are aware that 

the government has a very 

ambitious construction and 

investment program, which 

we are implementing not only 

within the present term, but 

also over all the years in which 

Boyko Borissov has been the 

Prime Minister. While, within the 

previous government terms, we 

used to completed one highway, 

i.e. Trakia motorway and Maritsa 

motorway, during this term we 

are talking about the completion 

of the Europe Motorway, about 

beginning the construction works 

along the entire length of Hemus 

motorway, completion of Struma 

Motorway, excluding the section 

passing though the Kresna Gorge. 

We must also mention here the 

most important investment in 

the Northwestern Bulgaria – the 

highway from Vidin - Montana – 

Vratsa – Mezdra to Botevgrad. 

You can realise the extent of 

our activity. We are talking about 

really large road infrastructure 

projects. And we should not forget 

the other smaller investments, 

such as the bypass of Plovdiv 

and one of the most important 

sections for the local tourism 

– the high-speed connection 

between the Trakia Motorway 

and resort of Sunny Beach. 

All these extremely important 

investment projects in the road 

sector are being implemented at 

accelerated rates. 

The construction sector, of 

course, does not only cover road 

projects, as we are working on a 

number of energy projects such 

as the gas connections. We see 

what is happening in the field 

of water supply and sewerage 

infrastructure, as well as in 

the field of railway transport. 

On all these projects can be 

reported significant progress in 

implementation. Together with 

our colleagues from the relevant 

institutions, we are making 

tremendous uninterrupted 

efforts, competently guided by 

the Prime Minister, of course.  

The fact is that construction 

is one of the sectors, of a high 

priority for him.

I will return to the topic of 

employment in construction 

sector, as there are over 200 000 

directly employed in the industry. 

All these people feed their 

families and are dependent on 

the dynamics and processes 

in construction. I have already 

The Minister of Regional Development and Public 

Works Petya Avramova and the Chairman of the Managing 

Board of the Road Infrastructure Agency inspected the 

work on the Zheleznitsa Tunnel on Struma motorway – the 

longest tunnel to be built in the country so far. The length 

of facility is around 2 km  and is being built by Consortium 

AM Struma Tunnel 2018, which includes GP Group AD, 

Global Construction OOD and Via Plan EOOD. The event 

was attended by the Executive Directors of GP Group AD 

Vladimir Zhitenski, who is also Deputy Chairman of the 

Bulgarian Construction Chamber, and Eng. Stefan Totev.

Petya Avramova announced that the first 500 m in 

both pipes on the south side of the tunnel have already 

been reached. On the north side around 320 m have been 

dug. „This way in each pipe there are more than 800 m 

dug out. Between them there will be two vehicle- and four 

pedestrian passes, and the first pedestrian one is already 

constructed“ added the Minister. „The site is serviced by 

GP Group AD as a leading partner in the consortium. I 

would like to congratulate them for the impressive way 

they manage all the activity. Work is underway actively, 

24 h a day split into three shifts, and according to the 

constructors the pipe can be dug out including the initial 

primary cladding in the spring of 2021“, she said flatly.

Construction will be the fuel in the engine, 
which will bring the economy out of the recession

Construction of the 
Zheleznitsa Tunnel is 
underway 24 hours a day

mentioned the concomitant 

activities, which also depend on 

the economic condition of the 

industry – trade and supply of 

materials, consumables and raw 

materials, as well as trading in 

specialized equipment, which is 

working at the construction sites. 

We can realise how important 

and significant is this industry. 

So, we are well aware that it 

should be developed, and we 

will try to keep its rate at least at 

the pace of the pre-crisis period. 

And I believe that in 2021, after 

overcoming the COVID-19 crisis, 

we will be able to begin an easy 

gradual rise of all economic 

indicators.

Do you read the „Stroitel“ 
Newspaper and what is its 
significance to you?

Of course. I always have a 

copy of „Stroitel“ Newspaper at 

my desk. We do not just read it, 

we consult it. It’s the newspaper 

of our sector, and as we call 

ourselves an informal ministry 

of construction, we recognise 

it as our newspaper. We have 

been good partners with the 

Chamber, and in the rare cases 

we have had discrepancies, they 

have been a good reference to 

us. Through the policies that 

the BCC conducts, including 

via its media, we are assured 

that in 99 % of the cases we 

go hand in hand. Thanks once 

again to the newspaper, and 

to you personally. I wish you to 

get published more than once 

a week, and in a higher volume, 

because the newspaper is 

extremely valuable.

Eng. Lyubomir Kachamakov was re-elected as Vice President 
of the European Construction Industry Federation (FIEC)

E n g .  L y u b o m i r 

Kachamakov, Chairman 

of the Sofia Regional 

Office of the Bulgarian 

Construction Chamber 

(BCC), was re-elected 

for his second mandate 

as Vice President of the 

European Construction 

Industry Federation (FIEC) unanimously with 310 votes. This 

happened during the first ever virtual General Assembly in the 

history of the organisation.

At the beginning of the event, an amendment in the Statute of 

the Federation was accepted, permitting future meetings to also take 

place via video conference. The next item on the agenda was the 

presentation of FIEC’s financial results for 2019. The reports of the 

organisation’s management for the previous period were approved.

The General Assembly then continued with the election of 

President and the Executive Committee of the structure. FIEC’s 

members voted for the resignation of the current President Kjetil 

Tonning, representative of the Norwegian federation, whose 

mandate had come to an end, and for appointing Thomas Bauer, 

representative of the German Construction Industry Federation.

Thomas Bauer, President of FIEC: Eng. Lyubomir Kachamakov, Chairman of the 
RO of BCC – Sofia, and Vice President of FIEC:  

The organisation will continue to be 
a recognised, strong and reliable 
partner of the European institutions

Through FIEC I will work towards the 
recognition of BCC’s policies at a 
European level

During the past few decades, the 

European Union created a feeling of 

unity among its members. All this allowed 

for larger benefits and freedoms in our 

personal lives, and also in our businesses.

These advantages that we receive, 

are not a given, but the result of hard 

work in policy and all organisations 

in our societies. They are the result of 

establishing common rules, opening of markets, friendship 

between people, and solidarity. Solidarity means accepting 

to give away part of our own assets to others in return for 

greater quantity of common benefits, which the European 

Union creates for people and businesses on its territory, as 

well as in the rest of the world.

First of all, I would like to thank my 

colleagues who trusted me for the second 

mandate as Vice President of FIEC with a 

full majority of 310 votes. I am even happier 

to remain responsible for the same sector 

as until now, namely „Small and Medium 

Enterprises“, thus ensuring continuity. We 

will be upgrading the achievements of the 

past two years. For us and the CEE countries 

I represent, this sector is important. At present the group consists of 

federations from 11 countries, making us the largest group at FIEC 

since the establishing of the organisation.

My main priority in the next two years will be to help the small 

and medium enterprises. This also 

overlaps with what I do in Bulgaria.



10 FIECÑòðîèòåë петък, 29 май 2020

В новия мандат представителят на КСБ запазва ресора си „Малки и средни предприятия“

Емил Христов
Ренета Николова

Инж. Любомир Качамаков, пред-

седател на Областното предста-

вителство София на Камарата на 

строителите в България (КСБ), 

беше преизбран за втори мандат 

за вицепрезидент на Европейска-

та федерация на строителната 

индустрия (FIEC) единодушно с 

310 гласа. Това се случи по време на 

първото в историята на организа-

цията виртуално Общо събрание.

В началото на събитието се 

прие промяна в Устава на Федера-

цията, която позволява бъдещите 

заседания също да се провеждат 

чрез видео конферентна връзка.

Следваща точка от дневния 

ред беше представяне на финансо-

вите резултати на FIEC за 2019 г. 

Бяха одобрени отчетите на ръко-

водството на организацията за 

предходния период.

Общото събрание продължи 

с избор на президент и Управи-

телен съвет (УС) на структура-

та. Членовете на FIEC гласуваха 

освобождаването на досегашния 

президент Кйетил Тонинг, пред-

ставляващ Норвежката федера-

ция, поради изтичане на мандата и 

встъпването в длъжност на Томас 

Бауер, представител на Строи-

телната федерация на Федерална 

Република Германия.

В новия мандат на УС на FIEC 

инж. Качамаков отново ще пред-

ставлява интересите на групата 

държави от Централна и Източ-

на Европа, в която освен Бълга-

рия влизат и Унгария, Хърватска, 

Румъния, Словения, Словакия, 

Чехия, Естония, Литва, Латвия и 

Украйна.

„Запазвам ресора, за който ще 

отговарям „Малки и средни пред-

приятия“, както беше и до този 

момент. Като представител на 

групата държави от ЦИЕ мога 

да кажа, че това е една много съ-

ществена за нас област“, комен-

тира за в. „Строител“ след избора 

инж. Качамаков.

„През новия мандат основен 

приоритет за мен, освен защита 

на малките и средните фирми, ще 

е и дългогодишната ми кауза за 

дигитализация на строителния 

процес в България. Всички вече 

разбраха, че цифровизацията е 

бъдещето и въвеждането й е въ-

прос на време“, каза още той. Инж. 

Качамаков допълни, че ще продъл-

жи да отстоява и политиките 

на Камарата на строителите в 

България, за да достига гласът 

на родния строителен бранш до 

Европа.

След края на гласуването досе-

гашният президент на Федерация-

та Кйетил Тонинг направи кратък 

анализ на постигнатото през по-

следните години. „Когато се при-

съединих към Федерацията преди 

10 г., не съм предполагал, че моят 

мандат ще бъде толкова дълъг. 

Периодът беше изпълнен с мно-

го предизвикателства, но с общи 

усилия ние преодоляхме всички“, 

посочи той. Тонинг подчерта, че е 

имал възможността да се запоз-

нае с много ценни специалисти от 

всяка една от страните членки, 

които той възприема вече за близ-

ки свои приятели. „FIEC е място, 

в което хора от много култури и 

с различни традиции започват да 

работят за общото развитие на 

бранша. Опитвал съм се винаги да 

давам възможност на всеки един 

от тях да изкаже своето мнение“, 

допълни бившият президент на ор-

ганизацията. 

Той не пропусна да сподели 

впечатленията си от трудности-

те, които през последните някол-

ко месеца изпитва в цяла Европа 

сектор „Строителство“. „Ние се 

изправихме пред една голяма кри-

за заради пандемията, причинена 

от COVID-19. Моята амбиция и цел 

беше в този момент да разширя 

ползите от FIEC за членовете на 

организацията”, заяви Тонинг.

В изказването си той акцен-

тира също така, че по време на 

мандата си винаги се е стремял 

да помага за развитието на стро-

ителството в Европа, както и да 

поддържа добра комуникация и ди-

алог с Европейския парламент и 

Европейската комисия. 

„FIEC има много важна роля 

сред европейските институции. 

Организацията може да показва 

влияние. Моите мандати като 

президент на FIEC изтекоха, мяс-

тото ми ще бъде заето от Томас 

Бауер, аз съм сигурен в неговите 

компетенции и знам, че федераци-

ите направиха правилния избор“, 

завърши Тонинг.

След него думата взе и ново-

избраният президент Томас Бауер, 

който благодари на всички за ока-

заната подкрепа и изрази готов-

ност веднага да започне работа. 

„През последните 20 - 30 г. имаше 

много сериозни промени в Европа. 

Нашите браншови организации 

трябваше да преминат през всич-

ки тях, така че мисля, че с общи 

усилия и на база на постигнатото 

до този момент ние можем да из-

градим едно още по-добро бъдеще 

за всички“, каза Бауер.

Той подчерта, че вижда силата 

на Федерацията в обединението, 

като допълни, че за строителите 

в Европа организацията играе мно-

го важна роля. „Всички ние заедно 

ще имаме много работа. Мисля, 

че трябва да защитим позициите 

си и да бъдем едно цяло като ин-

дустрия“, посочи президентът на 

FIEC.

В края на Общото събрание 

присъстващите дадоха и актуал-

на информация за състоянието на 

строителния сектор в техните 

държави, като акцент беше как 

браншът се справя в период на кри-

за заради пандемията от COVID-19. 

Направен беше и кратък преглед на 

мерките, предприети от различни-

те правителства в Европа.

Върховният форум на FIEC 

събра представители от 32 на-

ционални федерации членки от 

26 страни. От страна на КСБ в 

събитието участваха и инж. Ни-

колай Николов, зам.-председател 

на УС на Камарата и член на ИБ, и 

Валентин Николов, изп. директор 

на КСБ. Инж. Любомир Качамаков 

беше официално номиниран за по-

зицията вицепрезидент с решение 

на УС на Камарата и в съответ-

ствие с разпоредбите в Устава и 

Правилника на FIEC.

През последните няколко десетилетия Европейският 

съюз създаде усещане за единство у своите членове. Всич-

ко това ни позволи да имаме по-големи ползи и свободи в 

личния си живот, а също така и за нашия бизнес.

Тези предимства, които ние получаваме, всъщност не 

са даденост, те са резултат от упорит труд в политиката 

и всички организации в нашите общества. Те са резултат 

от определянето на общи правила, отварянето на пазари, 

приятелството между хората и солидарността. Солидар-

ността означава да приемем да дадем част от собствените си активи на други 

в замяна на още общи предимства, които Европейският съюз създава за всички 

хора и за бизнеса на собствената си територия, както и в останалия свят.

Ако искаме да имаме спокойно и безпрепятствено развитие, се нуждаем от 

много усилия от организации като FIEC, работещи с политическите институ-

ции, за да изготвим подходящи правила, които да позволят справедливо и ба-

лансирано развитие за всички. В рамките на FIEC ние особено се съобразяваме 

с тези принципи.

Строителната индустрия е един от най-важните участници в икономиката 

на ЕС. В сектора са заети около 7% от цялата работна сила в Европа, чрез него 

се изгражда основата на устойчивото и конкурентоспособно общество. Стро-

ителството играе ключова роля за повишаване на качеството ни на живот, 

за гарантиране на успеха на нашите икономики, както и на нашата култура и 

благополучие, нашата мобилност и като цяло за устойчивото развитие. Една 

от основните цели на FIEC е именно да улесни всички необходими политически 

и икономически инициативи, които да позволят на строителната индустрия с 

цялата си работна сила да играе тази важна роля по най-добрия начин. Ние се 

стремим да гарантираме сътрудничество между всички заинтересовани стра-

ни за успешното управление на бизнеса, за служителите, за собствениците и 

другите участници на пазара. 

FIEC иска да продължи да бъде признат представителен, силен и надежден 

партньор на европейските институции в полза на всички. За да може да направи 

това, FIEC се нуждае от активно участие и ангажираност от всички федерации 

членки, както и от диалог, търпение, общи цели и взаимно доверие. Умението да 

подобрим собствените си способности ще е от решаващо значение за нашия 

успех.

В тази посока възнамерявам да действам по време на своя мандат да раз-

читам на подкрепата на всеки един член на организацията.

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

На първо място искам да благодаря 

на колегите, които с пълно мнозинство 

от 310 гласа ми гласуваха доверие за 

втори мандат като вицепрезидент на 

FIEC. Още по-щастлив съм, че запаз-

вам същия ресор, за който отговарях 

до този момент, а именно „Малки и 

средни предприятия“, защото ще има 

последователност. Ще надграждаме 

постигнатото през последните две години. За нас 

и държавите от ЦИЕ, които представлявам, този 

ресор е важен. В момента групата е от федерации 

от 11 държави, като по този начин ние сме най-

голямата група във FIEC, oткакто съществува 

организацията. 

Основен мой приоритет през следващите две 

години ще бъде да помагам на малките и средни 

предприятия. Той се препокрива и с това, което 

правя в България. 

Другият приоритет за мен ще бъде цифрови-

зацията. Това е процес, който върви и се развива. 

В ситуацията на очаквана рецесия това е един от 

начините да оптимизираме строителните проце-

си, за да можем да направим някаква икономия, която 

да ни позволи да запазим бизнеса си. 

Естествено ще продължа да представям и за-

щитавам политиките на КСБ. Ние имаме няколко 

инициативи и позиции, зад които стоим, и те се 

споделят от повечето от колегите от другите 

страни. Разбира се, винаги има различни мнения, но 

ние трябва да защитаваме интересите си като 

една от малките държави. Нашата икономика не 

е толкова силно развита, инвестициите в стро-

ителството не са в такива обеми както в други 

държави. Ние трябва да се борим чрез FIEC - орга-

низация с много голям авторитет, която защитава 

интересите на членовете си пред ЕС и EK, да бъдем 

чути на европейско ниво. 

Относно новоизбрания президент 

на Федерацията искам да кажа, че То-

мас Бауер вече от два мандата е част 

от ръководството на FIEC. Той е из-

ключително скромен, последователен 

е и има голям опит. Бил е и в политика-

та в Германия. Вярвам, че знанията му 

ще са от полза за всички. Аз очаквам 

да постигнем хубави и значими за сек-

тора неща през този мандат.

Искам да подчертая още веднъж, че имам от-

лична комуникация с другите членове на групата, 

която представлявам, особено с организациите 

на Унгария, Словения и Румъния. Имахме планирана 

среща и с колегите от Украйна, но заради панде-

мията тя отпадна. Задължително тези отношения 

трябва все така да ги поддържаме на ниво. Моето 

желание е да продължи да се усеща, че България е 

лидер в групата, и да показваме, че КСБ в мое лице 

иска да комуникира с другите организации, да се 

вслушва в техните проблеми и искания и да се оп-

итваме да предаваме тази информация на борда, 

защото така е редно. Ние там не сме сами. 

Интересното на това Общо събрание беше, че 

то се проведе онлайн за първи път в историята 

на организацията. Опитът ни от последните ня-

колко седмици и месеци показва, че това е доста 

удобен начин на комуникация, който спестява време 

и средства. Държа да кажа, че това все пак не е 

онази дигитализация на бранша, която е един от 

моите приоритети. Цифровизацията представлява 

съвкупност от процеси, които трябва да въведем 

и популяризираме. Вече знаем много повече що е 

това BIM технология. Опитваме се да навлизаме 

с все повече детайли в този процес. Това ще ни се 

случи задължително и колкото по-рано се подгот-

вим, толкова по-лесно ще ни бъде. Оптимист съм 

за предстоящия мандат.

Снимки Емил Христов
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Санирането помогна за положителното развитие на цели отрасли в страната
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Съвместна рубрика на КСБ, 
в. „Строител“ и Радио София – БНР

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

Емил Христов
Ренета Николова

В последните дни на май 

зам.-председателят на Управи-

телния съвет на Камарата на 

строителите в България (КСБ) 

инж. Николай Николов беше гост 

на рубриката „Код Строител“. 

Предаването се реализира съв-

местно от КСБ, вестник „Стро-

ител“ и Радио София на БНР. В 

него акцентът бе поставен на 

необходимостта от продъл-

жаването на Националната 

програма за енергийна ефек-

тивност на многофамилните 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС).

В началото инж. Николай Ни-

колов говори за мерките, които 

трябва да се предприемат за 

бързо възстановяване на ико-

номиката след отмяната на 

извънредното положение. Той 

представи визията на КСБ по 

темата, като подчерта, че ор-

ганизацията нееднократно през 

най-тежкия период 13 март – 13 

май е заявявала подкрепата си 

към мерките, предприети от 

правителството както по от-

ношение на социалната дис-

танция, така и по отношение 

на икономиката. „Наред с това 

обаче ние посочихме, че взети-

те към момента мерки имат 

краткосрочен характер за под-

помагане на хората и фирмите 

за първите 2 - 3 месеца след 

възникването на проблема. Като 

организация, която представля-

ва бранша, даващ 14 - 15% от 

БВП, ние искаме да бъде разра-

ботена стратегия за излизане 

от кризата в дългосрочен план“, 

подчерта зам.-председателят 

на УС на КСБ, като допълни, че 

е необходимо да се очертае 

перспектива за период от 10 – 

20 години. По думите му всички 

браншове могат да помогнат на 

изпълнителната власт с визия 

и конкретика за тази страте-

гия, а правителството от своя 

страна да направи необходимия 

баланс на интереси в полза на 

цялото общество. Той заяви, че 

предложенията на Камарата са 

съвсем конкретни, сред тях во-

дещо е 

ускоряване на изпълнението и ма-
щабно развитие на инфраструк-
турните проекти. 

„Като ключов фактор опре-

деляме разгръщането на нов 

етап на националната програ-

ма за саниране“, изтъкна инж. 

Николов и допълни, че то трябва 

да е приоритет, защото доклад 

за подобряване на енергийните 

характеристики на жилищните 

сгради в страната, изготвен 

по поръчка на Министерство-

то на регионалното развитие 

и благоустройството (МРРБ), 

показва, че над 700 хиляди оби-

тавани здания трябва да бъдат 

обект на мерки за повишаване 

на ЕЕ през следващите години. 

„Според изнесените данни нужда 

от саниране имат близо 650 хил. 

еднофамилни къщи, 54 хил. блока, 

3200 сгради от смесен тип и 500 

общежития. Общата разгърна-

та площ е около 184 млн. кв. м“, 

посочи инж. Николай Николов. Той 

добави, че 

препоръката от Европа е в 
периода до 2030 г. политиката за 
подобряване на ЕЕ да бъде прило-
жена към всички групи жилища. 

Зам.-председателят на УС 

на КСБ подчерта, че на европей-

ско ниво вълна за реновиране на 

сградния фонд чрез обновяване 

на сгради в целия ЕС ще бъде 

в основата на плана на ЕС за 

възстановяване на икономика-

та. „Заяви го официално преди 

дни зам.-председателят на ЕК 

Франс Тимерманс. Ние от Кама-

рата категорично подкрепяме 

т.нар. вълна за реновиране на 

сградния фонд в Европа и счи-

таме, че тази „зелена“ вълна е 

най-бързият и рентабилен начин 

за стимулиране на устойчивото 

възстановяване от икономиче-

ската криза вследствие на пан-

демията от COVID-19“, каза инж. 

Николов.

Той изрази и своето съжале-

ние, че Националната програма 

е била оплюта и обругана и за-

ради това е спряла. „Не стана 

достатъчно ясно, че само 1% 

бяха онези блокове, показвани 

по телевизиите как текат. 1% 

от недостатъците, които бяха 

констатирани, но бяха отстра-

нени в рамките на гаранциите“, 

сподели инж. Николай Николов и 

обърна внимание, че 

по НПЕЕМЖС са били обновени 
над 2000 сгради.

„Програмата мултиплицира 

ефекта на сериозна работна 

заетост както на строители, 

така и на доставчици. Във всич-

ки райони и градове, в които се 

извършваше, тя стимулира и 

подкрепи и малките търговци. 

Да не говорим за целта, която 

постигна – високата ефектив-

ност на сградите, които сега 

се отопляват и охлаждат с ми-

нимална енергия“, категоричен 

бе той. По думите му около 100 

хил. строители са били ангажи-

рани да работят по обектите. 

„Санирането помогна за поло-

жителното развитие на цели 

отрасли в регионите. Ние се 

намираме в една изключително 

благоприятна ситуация, защо-

то имаме готови приети и ут-

върдени проекти за 3250 сгради, 

които ще създадат заетост на 

150 хил. души, а ефектът ще се 

мултиплицира за около един ми-

лион български граждани“, каза 

инж. Николов и поясни, че това 

са проекти на обща стойност 

над 1,6 млрд. лв.

Запитан какви са били на-

блюденията му за санирането 

на сгради в Бургас в периода, 

когато е бил два мандата пред-

седател на Областното пред-

ставителство на Камарата, 

той сподели, че в морския град 

има завършени 182 обекта, a 

още 133 са с готови проекти, 

подадени, които чакат да за-

почне отново изпълнението на 

програмата. „По Оперативна 

програма „Региони в растеж 

2014 - 2020“ се обновяват 10 по-

малки жилищни сгради, които се 

намират в Централната град-

ска част. Някои са паметници 

на културата и са със смесено 

предназначение. 4 от тях вече 

са готови, а още 6 се санират и 

са на различен етап на изпълне-

ние“, сподели той. Инж. Николов 

заяви, че Бургас е бил един от 

градовете, които са се справили 

много успешно с реализирането 

на НПЕЕМЖС. 

Инж. Николай Николов комен-

тира и 

ръста на безработицата на евро-
пейско и национално ниво като 
ефект от кризата. 

„Нашето виждане е, че стро-

ителството е секторът, в кой-

то най-бързо могат да настъ-

пят промени от гледна точка на 

осигуряване на повече работа, 

повече обекти, повече вложени 

публични средства“, заяви той 

и обясни, че с допълнителни ин-

вестиции и проекти браншът 

ще може да запази кадрите си 

и заедно с това да създаде усло-

вия, за да привлече завърналите 

се в страната. Зам.-председа-

телят на УС на КСБ информира, 

че по данни на Камарата близо 

25 хил. са завърналите се от 

чужбина, загубили прехраната 

си заради кризата, предизвика-

на от коронавируса. По думите 

му сега е моментът да им бъде 

предложена работа, за да бъдат 

задържани в страната. „Строи-

телството също така може да 

поеме и хора от други сектори 

на икономиката, останали без 

заетост поради пандемията, и 

по този начин да съдейства за 

намаляване на безработицата“, 

каза инж. Николов.

В интервюто си за рубрика-

та „Код Строител“ инж. Николай 

Николов даде пример и с други 

държави в Европа, които подгот-

вят програми за обновяване на 

сградния фонд. 

„Като най-активни бих посочил 
колегите ни от Франция, където 
за периода от 2015 г. до сега са 
инвестирани стотици милиони 
евро за саниране“, 

посочи той. „Става дума зе 

енергийно обновяване на повече 

от 45 хил. сгради, като сред-

ствата, осигурени от държава-

та, са близо 11 млрд. евро. Има 

предоставен ресурс и от Евро-

пейската инвестиционна банка 

– над 2,5 млрд. евро“, каза Ни-

колов. Според него всички тези 

европейски средства са разпре-

делени под формата на различ-

ни механизми и програми, които 

са достъпни както за бизнеса, 

така и за обществото. „Мнение-

то на колегите ни от Франция 

е, че тази програма трябва да 

се развива и разширява все по-

вече, особено сега като проти-

водействие на икономическите 

последици от кризата, породена 

от епидемията“, допълни зам.-

председателят на УС на КСБ. 

Инж. Николай Николов даде 

пример и с Италия, която в мо-

мента разработва програма за 

саниране на 1,2 млн. жилища и 

разчита, че това ще донесе за-

етост на над 430 000 души. „С 

други думи, държавите планират 

строителството не просто да 

се запази и съхрани, а то да бъде 

двигателят на развитието в 

следващия етап”, бяха думите 

му. Той се спря и на възможност-

ите за финансиране на програ-

мата. Според него, за да започне 

„зелената“ вълна по реновиране 

на сградите в България, е необ-

ходим 

устойчив модел за финансиране, 
като трябва да се търсят и 
използват всички възможни из-
точници. 

„Фондът за справедлив пре-

ход и фондът за възстановяване 

на ЕС могат да изиграят реша-

ваща роля в това отношение. 

Съществуващи инструменти, 

като Европейския кохезионен 

фонд и Фонда за регионално 

развитие, трябва да продължат 

да финансират ЕЕ на сградния 

фонд. Разбира се, в повишава-

нето на енергийната ефектив-

ност трябва да бъдат вложени 

и публични национални сред-

ства“, посочи инж. Николай Ни-

колов. Той акцентира на факта, 

че освен КСБ подкрепа за въз-

становяването на санирането в 

страната са изразили и Нацио-

налното сдружение на общини-

те в република България, Конфе-

дерацията на работодателите 

и индустриалците в България, 

другите работодателски орга-

низации и синдикатите. „Мисля, 

че всички, които са имали досег 

с нея, оценяват ефекта и ползи-

те от програмата. Българските 

общини, защото тя ги променя 

към по-добро, бизнесът и син-

дикатите, защото създава ра-

бота и заетост, но най-вече ни 

подкрепят хората, които пряко 

могат да усетят предимства-

та на обновените си енергийно 

икономични домове“, заяви зам.-

председателят на УС на КСБ. 

В заключение инж. Николов 

подчерта, че по време на раз-

говорите на ръководството 

на КСБ с МРРБ и на срещата с 

премиера Бойко Борисов браншо-

вата организация е представи-

ла мотивите си за рестарт на 

програмата и е предложила екс-

пертна помощ за изработване 

на най-ефективен и прозрачен 

модел.

Снимка Емил Христов
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Инж. Мария Башева, председател на ОП на КСБ – Габрово: 

Росица Георгиева

Инж. Башева, моля 
да се представите, раз-
кажете ни как избрахте 
строителната профе-
сия? Коя е фирмата, коя-
то ръководите, и в каква 
сфера на строителство-
то е специализирана?

Случайно стана, не 

съм мислила, че професио-

налният ми път ще мине 

през строителството. 

Завършила съм Априло-

вската гимназия – Габро-

во, с профил английски 

език, имам висше техни-

ческо образование и три 

магистратури – в облас-

тта на фирменото упра-

вление, английски език и 

педагогика - технически 

науки. Дълги години ра-

ботих в Областна адми-

нистрация Габрово като 

PR и връзки с обществе-

ността, разработване и 

управление на проекти. 

После в неправителстве-

ния сектор бях ръководи-

тел на международни про-

екти и програми, пътувах 

много, преминах различни 

обучения и специализации, 

като най-ценните бяха в 

International House London - 

Великобритания, Aberdeen 

College, Абърдийн - Шот-

л а н д и я ,  K a t h o l i s c h e 

Akademie, Фрайбург - Гер-

мания. Преди 8 години ме 

поканиха да поема упра-

влението на строителна 

фирма „Хоталич” ООД въз 

основа на администра-

тивния ми опит, свързан 

с разработването и упра-

влението на проекти и об-

ществени поръчки. Беше 

предизвикателство за 

мен да започна нещо раз-

лично и доста специализи-

рано. Фирмата, която ръ-

ководя, е с над 50-годишна 

история и за онези годи-

ни е била единствената 

в региона в сферата на 

строителството, имала 

е стотици обекти и ра-

ботници. Гледайки архи-

ва, се отнасям с огромен 

респект към работата, 

усилията и постижения-

та на предшественици-

те ни. После компанията 

е преминала през различни 

трудности, катаклизми, 

промени, но се е запазила 

и сега се развива добре на 

изключително конкурент-

ния пазар.

Бихте ли посочили 
някои от най-интерес-
ните обекти, които сте 
изпълнили.

И м а м е  и з г р а д е н и 

няколко многофамилни 

жилищни сгради,  през 

последните години сани-

рахме 3 блока и 4 училища. 

Изпълнявали сме обекти 

за аварийно укрепване на 

общинска инфраструкту-

ра – пасарелки и скатове, 

изграждане на подпорни 

стени. Предизвикател-

ство бе изграждането на 

голям животновъден ком-

плекс според най-съвре-

менните изисквания.

Ръководите Област-
ното представителство 
на КСБ. Какви са особе-
ностите на региона, ка-
саещи бранша. Какви са 
проблемите и предизви-
кателствата, с които 
строителите тук се 
сблъскват? 

Преди три месеца бих 

казала, че основните про-

блеми са липсата на ра-

ботна ръка, нелоялната 

конкуренция от нереги-

стрирани бригади, ниски-

те цени на строителните 

дейности при обявяване 

на обществени поръчки, 

ценообразуването, което 

не отчита инфлацията и 

се извършва години преди 

реалното стартиране на 

дейностите, вредите от 

критерия „най-ниска цена” 

при възлагане. Сега ще се 

появят много допълни-

телни сериозни проблеми 

и трудности, породени от 

кризата COVID-19 – иконо-

мически, здравни, социал-

ни и политически. Досе-

гашните ни проблеми ще 

бъдат допълнени от нови, 

свързани със спад в про-

изводството и услугите, 

финансови затруднения, 

намаляване на обороти-

те, загуба на заетост и 

доходи от населението, 

чувство за несигурност. 

Приветствам активност-

та на ръководството на 

Камарата и настоява-

нето им пред правител-

ството за продължаване 

на програмата за санира-

не, държавата да се раз-

плати изцяло с фирмите, 

администрациите  да 

подпомагат работата в 

кратки срокове, да не се 

спират обществени по-

ръчки.

Какви цели си поста-
вяте за настоящата го-
дина? 

Основното,  което 

искам да постигна,  е 

Областното предста-

вителство на КСБ да е 

максимално полезно на 

строителните фирми в 

областта, да създадем 

атмосфера на взаимопо-

мощ, обединение, колеги-

алност и сътрудничест-

во. За няколкото месеца 

от избирането ми успях да 

организирам поредица от 

ползотворни срещи с кме-

та и ръководството на 

община Габрово, с експер-

ти от НАП, специалист 

по киберсигурност, дома-

кинствахме приемна на 

в. „Строител“, проведохме 

обучение съвместно със 

„Строителна квалифика-

ция” ЕАД по „Безопасност 

и здраве и контрол върху 

качеството на изпълне-

ние в строителството”, 

в което се включиха 54 

представители на фирми. 

Участници от 9 компании 

в момента се обучават 

онлайн за строителни 

техници, трета квали-

фикационна степен. Оси-

гурих съфинансиране от 

габровска фондация за 

провеждане на съвмест-

ни инициативи между КСБ 

и учениците от строи-

телните паралелки с цел 

мотивиране и привличане 

към строителните про-

фесии. Жалко, че забрани-

телните мерки не позво-

ляват срещи и провалят 

много наши намерения. 

Трябваше да проведем мо-

тивационни срещи между 

ученици и управители на 

фирми с цел представяне 

на техния професионален 

път, предизвикателства-

та, успешните проекти, 

тенденциите им за раз-

витие и просперитет. 

Планирахме и поредица от 

посещения на работното 

място и на обекти за уче-

ниците от строителните 

паралелки и демонстрация 

на място на нови матери-

али и технологии. Започ-

нахме организация и за 

друга инициатива, която 

вече три години се про-

вежда в Дряново, родното 

място на майстор Кольо 

Фичето, насочена към 200 

ученици от 12 строител-

ни училища в страната, 

но за съжаление извън-

редните мерки стопира-

ха дейностите ни. Друго, 

което искам да постигна, 

е да се използва ресурсът 

на местните офиси на 

Областните представи-

телства и на експертите 

– да имат консултативно-

информационна роля: еже-

дневно/ежеседмично да 

информират фирмите за 

възможни участия в тръж-

ни процедури, за предсто-

ящи проекти с национал-

но, регионално, европейско 

финансиране, да се прави 

мониторинг на медиите 

за интересни статии, 

свързани със строител-

ството, новости, инова-

ции, добри практики. 

Всеки месец да се 

организират срещи със 

специалисти от различни 

области, да се подпома-

гат фирмите при разра-

ботването на проекти по 

различни програми, да се 

организират консултации 

с експерти и юристи за 

решаване на общи казуси. 

Офисите на Областните 

представителства да се 

използват като споделени 

пространства – фирмите 

членове да могат да про-

веждат в тях работни сре-

щи, договаряния и др. Като 

надграждащи дейности 

на ОП на КСБ биха могли 

да се развият участия в 

национални и европейски 

проекти, кампании с кау-

за, засилване на корпора-

тивната социална отго-

ворност, организиране на 

тиймбилдинги и др. Също 

сътрудничество с други 

браншови организации и 

участие в съвместни ини-

циативи, срещи, събития. 

Представянето на инова-

тивни продукти в полза на 

строителната професия е 

друго направление, в което 

можем да бъдем полезни 

на нашите строители. В 

тази област предвижда-

ме представяне на нови-

те решения в системите 

за сигурност: контрол на 

достъп, видео наблюдение 

и пожароизвестяване, ино-

вации в строителството, 

пасивни къщи и др. Също 

планираме семинари за по-

вишаване информираност-

та по значими и актуални 

теми, сред които инвес-

тиционно кредитиране, 

дигитален маркетинг, 

електронни обществени 

поръчки и др.

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? 

В началото на годи-

ната стартирахме със 

среща между управители 

на строителни фирми и 

ръководството на общи-

на Габрово. Лично кметът 

Таня Христова представи 

инвестиционната програ-

ма за годината, предсто-

ящите инфраструктурни 

обекти. Ние изложихме 

нашите проблеми и ста-

новища. Трябваше да про-

дължим с такива срещи и 

в останалите общини, но 

забраната за масови съ-

бирания отмени намере-

нията ни. Възможност за 

сътрудничество виждам 

в наши участия в органи-

зираните от местната 

власт обсъждания, срещи, 

конференции по актуални 

теми, консултативни съ-

вети. Може да се ползва 

капацитетът на мест-

ните държавни структу-

ри, като Бюро по труда, 

Инспекция по труда, Об-

ластния информационен 

център, които могат да 

бъдат полезни за члено-

вете на нашето Област-

но представителство със 

съвети, консултации, екс-

Снимка в. „Строител“

Чрез вестник „Строител“ нашите позиции и решения достигат до много 
читатели и формират мнение и авторитет
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пертиза.

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

За 2020 г. за Габрово са 

предвидени основно обно-

вяване на водопроводната 

мрежа по ул. „Баба Зара“ 

и ул. „М. Палаузов“, след 

което ще се изпълни ця-

лостно възстановяване 

на настилките. Част от 

инвестиционната про-

грама е насочена към из-

граждане на допълнително 

водоснабдяване за някол-

ко села. В бюджета за 

2020 г. е заложено проек-

тиране на продължението 

на крайречните зони и на 

Централния кооперативен 

пазар, който се нуждае от 

реконструкция. Миналата 

година започна обновява-

нето на кв. „Трендафил 1“, 

тази година трябва да 

приключи работата по 

него и да започне в кв. 

„Трендафил 2“ и меж ду-

бло ко ви те пространства 

на ул. „Свищовска“ №59-

67. Друг важен обект ще 

бъде благоустрояването 

на още едно кръстови-

ще - между улиците „Е. 

Манолов“, „Чардафон“ и 

„Баждар“, което ще обле-

кчи трафика и ще повиши 

безопасността в центъ-

ра на града. Предвидени 

са ремонти на общинска 

инфраструктура – улична 

и пътна мрежа и съоръ-

жения към нея. В инвес-

тиционната програма за 

Севлиево е заложено реха-

билитация на съществу-

ващ водопровод 11 000 м, 

реконструкция на пречис-

твателната станция за 

питейни води в с. Стоки-

те, подмяна на вътреш-

на водопроводна мрежа 

в различни квартали на 

града, реконструкция на 

водопроводната мрежа и 

довеждащи водопроводи 

в няколко села. В Дряново 

се ремонтира уличната 

мрежа и се санира Ос-

новно училище „Максим 

Райкович“. В Трявна пред-

стои изпълнение на СМР 

на обекти по проект „Раз-

витие на община Трявна 

чрез подобряване на тех-

ническа инфраструктура”.

Посочете 3-те ос-
новни приоритета пред 
КСБ. 

В личната ми  кла -

сация и според новата 

обстановка основните 

приоритети пред КСБ би 

трябвало да са защита 

на правата на фирмите 

от строителния бранш, 

КСБ да застава зад те-

хни искания и да ги от-

стоява пред държавните 

институции, да инициира 

обсъждания, срещи и съ-

бития от общ интерес. 

Смятам, че Камарата има 

изключителен потенциал 

като организация. Тя обе-

динява стойностни хора 

с общи дейности, визия, 

посока на работа, пози-

ция. Тя може да е лидер на 

мнение и коректив. Това 

бе показано през послед-

ните месеци при ясната 

позиция на ръководството 

по време на извънредното 

положение, представена 

пред различни министер-

ства, ведомства и медии. 

Друг приоритет трябва 

да е работата за пови-

шаване авторитета и 

привлекателността на 

строителната професия. 

През последните години 

браншът претърпя мно-

го упреци в посока нека-

чествено строителство, 

нагласени обществени 

поръчки, корупция, липса 

на квалифицирана работ-

на ръка, използване на 

евтини материали, ни-

ско заплащане на труда 

и т.н. Налице е масов от-

лив на кадри, на желаещи 

да учат и практикуват 

тази професия. Трябва да 

помислим за събития за 

изграждане на положите-

лен имидж на бранша и 

привличане на интерес. 

Чрез поредица от ПР дей-

ности (онлайн и офлайн) и 

инициативи целта е да се 

привлече интересът към 

професията строител, 

да се покажат добрите й 

страни, да се насърчат и 

мотивират младежите да 

изучават такива специал-

ности, как строителство-

то може да е интересна, 

разнообразна, креативна 

професия. КСБ трябва да 

настоява фирмите да са 

част от допустимите 

бенефициенти по опера-

тивните програми, да се 

възползват максимално 

от европейските сред-

ства, да бъдат включени 

в национални стратеги-

чески документи, които 

са определящи за визия-

та на страната и разви-

тието на икономиката 

– това са „Националната 

стратегия за насърчава-

не на малките и средните 

предприятия“ (НСНМСП) 

и „Иновационна стра-

тегия за интелигентна 

специализация“ (ИСИС). 

Сега строителството не 

е сред приоритетите на 

тези документи.

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

Пр е ди  д ва  ме с ец а 

предложих на КСБ да поми-

слят върху възможността 

за изграждане на една он-

лайн платформа за вза-

имопомощ между фирми-

те - с тематични рубрики, 

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

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

като „Предлагам“ или „Тър-

ся“ материали, свободна 

в момента механизация, 

оборудване, персонал. Ръ-

ководството прие идея-

та ми и вече тази онлайн 

платформа е факт. Тогава 

търсих голямо количество 

бетонни бордюри и тро-

тоарни плочи. Исках да ги 

купя от строителни фирми 

от КСБ, за да се подпомог-

нем взаимно, а не от тър-

говци. И изгубих часове 

да търся, звъня, питам. А 

сега това ще бъде възмож-

но чрез онлайн платформа-

та, която е инкорпорира-

на в сайта на Камарата, 

прави се запитване, който 

има такава наличност, 

праща оферта. Или ако 

друг колега има свободен 

багер този месец, може 

да го предложа на колеги, 

които имат нужда от та-

къв. Освен с възможности 

за търсене и предлагане 

тази платформа може да 

има секции „Въпроси и от-

говори”, „Възможности за 

участие в проекти”, „До-

бри практики”, „Юридиче-

ски казуси и консултации”, 

„Новости и иновации” и др.

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

Всички фирми са изпра-

вени пред изпитание. На 

всички е много трудно. Ние 

се чуваме и обменяме мне-

ния – кой как работи, какво 

да правим, как да продъл-

жим. Постъпиха сигнали 

от фирмите за неразпла-

тени средства от страна 

на държавни институции, 

които предадохме към цен-

тралния офис на КСБ, и се 

надявам настояването на 

ръководството за бързи 

разплащания да даде ре-

зултат.

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

Вестник „Строител” е 

влиятелна медия, с голям 

тираж и разпростране-

ние. Чете се не само от 

строителните фирми, но 

и в общини, министерства 

и посолства, държавни 

структури. Чрез него на-

шите дейности, позиции, 

решения достигат до мно-

го читатели, формират 

мнение, показват автори-

тет. Предвид значимост-

та на вестника и възмож-

ността, че той достига 

до толкова широка аудито-

рия, да се надяваме, че те-

мите, поставени на стра-

ниците, ще бъдат взети 

под внимание от тези, от 

които зависи и решението. 

А и в такива турбулентни 

времена актуалната про-

фесионална бизнес инфор-

мация е жизненоважна. Из-

ползвам случая да завърша 

с нещо мотивиращо, което 

сега прочетох: „Кризата е 

като инкубатор за птици 

за високи полети” – желая 

на всички колеги нови ви-

соти и нека не оставяме 

проблемите да ни тикат 

напред, а нека мечтите да 

ни водят.
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Виолета Ангелиева, 
директор АСПКМ
Димитър Копаров, 
директор ОП

Предложеният от Ев-

ропейската комисия Зелен 

пакт представлява пакет 

от действия, насочени 

за справяне с предизви-

кателствата, свързани с 

климата и околната среда 

— определящата задача 

на настоящото поколение. 

Атмосферата се затоп-

ля и климатът се изменя 

с всяка изминала година. 

Европейският Зелен пакт 

представлява отговор на 

тези предизвикателства. 

Това е нова стратегия за 

растеж, която има за цел 

превръщането на ЕС в 

справедливо и благоденс-

тващо общество с мо-

дерна, ресурсно ефектив-

на и конкурентоспособна 

икономика, в която през 

2050 г. няма да има нетни 

емисии на парникови газове 

и икономическият растеж 

не зависи от използването 

на ресурси. Също така има 

за цел опазването, съхра-

нението и увеличаването 

на природния капитал на 

ЕС, както и защитата на 

здравето и благосъстоя-

нието на гражданите от 

свързани с околната среда 

рискове и въздействия.

Зеленият пакт е не-

разделна част от стра-

тегията на настоящата 

Комисия за изпълнение на 

Програмата до 2030 г. на 

Организацията на обедине-

ните нации и на целите за 

устойчиво развитие, както 

и на другите приоритети, 

обявени в политическите 

насоки на председателя 

Фон дер Лайен.

 За да се реализира 

европейският Зелен пакт, 

е необходимо да се пре-

осмислят политиките за 

снабдяване с чиста енер-

гия в сферите на иконо-

миката, промишлеността, 

производството и потреб-

лението, мащабната ин-

фраструктура, транспор-

та, храните и селското 

стопанство, строител-

ството, както и данъчно-

то облагане и социалните 

придобивки.

Трябва да се даде при-
оритет на енергийната 
ефективност

Рискът от енергийна 

бедност трябва да бъде 

отстранен за домакин-

ствата, които не могат 

да си позволят основни 

енергийни услуги, за да си 

гарантират минимален 

жизнен стандарт. Ефек-

тивни програми, като 

например схеми за финан-

сиране на домакинства с 

цел обновяване на домове-

те им, могат да намалят 

сметките за енергия и 

да подпомогнат околната 

среда. Преходът към неу-

тралност по отношение 

на климата изисква също 

така интелигентна ин-

фраструктура. Необходи-

ми са 25 години - едно по-

коление, - за да се извърши 

трансформация на даден 

промишлен сектор и на 

всички вериги за създаване 

на стойност. За да бъдем 

готови през 2050 г., трябва 

да се вземат решения и да 

се предприемат действия 

през следващите пет го-

дини.

Преходът е възмож-
ност за разширяване на 
устойчивата и създаваща 
работни места икономиче-
ска дейност

Енергоемките промиш-

лени отрасли, като сто-

манодобива, химическата 

промишленост и цимен-

товата промишленост, 

са абсолютно необходими 

за европейската икономи-

ка, тъй като предлагат 

няколко ключови вериги за 

създаване на стойност. 

Декарбонизацията и мо-

дернизацията на тези сек-

тори са от съществено 

значение. Усилията ще се 

съсредоточат по-специал-

но върху ресурсоемки сек-

тори, като текстилната 

промишленост, строител-

ството, електрониката и 

пластмасите.

Строителният сектор ще 
играе ключова роля за по-
стигане целите 

на публикувания от 

Европейската комисия 

през декември 2019 г. Зе-

лен пакт, като акцентът 

е върху обновяването на 

сгради. Изграждането, из-

ползването и санирането 

на сгради изискват значи-

телни количества енергия 

и минерални ресурси (на-

пример пясък, чакъл, ци-

мент). 

Декарбонизацията на 

строителната индустрия 

ще бъде едно от основ-

ните предизвикателства 

за политиката на ЕС през 

следващото десетилетие, 

като се има предвид маща-

бът на емисиите, произ-

веждани от сектора. 

Следва да се отчетат 

и емисиите от строител-

ните материали, влагани в 

строежите - като напри-

мер стоманата и цимента, 

които съставляват 11% от 

глобалните емисии.

Сградите и строител-

ството са основен източ-

ник на емисиите CO2, като 

съставляват близо 40% 

от глобалните емисии на 

CO2 в ЕС, а също и 40% от 

крайното потребление на 

енергия. 

Днес годишният процент 
на саниране на сградния 
фонд варира от 0,4 до 1,2% 
в държавите членки. 

Този процент ще тряб-

ва най-малкото да се уд-

вои, за да се постигнат 

целите на ЕС в областта 

на енергийната ефектив-

ност и климата. Успоредно 

с това 50 милиона потре-

бители трудно поддържат 

домовете си достатъчно 

отоплени. Европейско про-

учване посочва, че около 

97% от съществуващия 

сграден фонд се нуждаят 

от големи модернизации, 

за да се постигнат цели-

те за декарбонизация през 

2050 г. Друго голямо пре-

дизвикателство при при-

лагането на Зеления пакт 

е, че над 80% от съществу-

ващите строежи все още 

ще бъдат в рамките на 

експлоатационния си срок 

през 2050 г., т.е. трябва 

да се обновят и приведат 

в съответствие с новите 

изисквания.

За да се справят с 

двойното предизвика-

телство,  свързано  с 

енергийната ефективност 

и достъпността на цени-

те, ЕС и държавите член-

ки следва да дадат начало 

на „вълна на саниране“ на 

публични и частни сгради. 

Въпреки че увеличаването 

на процента на саниране 

е предизвикателство, са-

нирането намалява смет-

ките за енергия и може да 

намали енергийната бед-

ност. То може също така 

да даде тласък на строи-

телния сектор и е възмож-

ност за подкрепа на МСП и 

местните работни места.

Успоредно с това Коми-

сията предлага да работи 

със заинтересованите 

страни по нова инициати-

ва за саниране през 2020 г. 

Това ще включва открита 

платформа, обединяваща 

сградния и строителния 

сектор, архитектите и 

инженерите и местните 

органи с цел преодоляване 

на пречките пред санира-

нето. Тази инициатива ще 

включва също така инова-

тивни схеми за финансира-

не в рамките на InvestEU. 

Те биха могли да бъдат на-

сочени към сдруженията за 

жилищно настаняване или 

дружествата за енергийни 

услуги, които биха могли да 

въведат саниране, включи-

телно чрез сключване на 

договори за енергоспестя-

ване с гарантиран резул-

тат. Основна цел ще бъде 

организирането на усилия-

та за саниране в по-големи 

групи, които да се възполз-

ват от по-добри условия за 

финансиране и икономии от 

мащаба.

Комисията също така 

ще работи за премахва-

не на националните регу-

латорни бариери, които 

възпрепятстват инвес-

тициите в енергийна ефек-

тивност в сгради под наем 

и сгради с множество соб-

ственици. Особено внима-

ние ще бъде обърнато на 

санирането на социалните 

жилища, за да се помогне 

на домакинствата, които 

трудно плащат сметките 

си за енергия. Следва да се 

обърне внимание и на са-

нирането на училищата и 

болниците, тъй като сред-

ствата, спестени благода-

рение на ефективността 

на сградите, ще бъдат на 

разположение за подкрепа 

на образованието и об-

щественото здраве.

Постигането на ам-

бицията, определена в 

европейския Зелен пакт, 

ще изисква значителни 

инвестиции. Комисията 

изчисли, че за постигане-

то на текущите цели в об-

ластта на климата и енер-

гетиката за периода до 

2030 г. ще са необходими 

260 милиарда евро допълни-

телни инвестиции годиш-

но, т.е. около 1,5% от БВП 

на съюза за 2018 г. Този 

поток от инвестиции ще 

трябва да остане постоя-

нен с течение на времето. 

Мащабът на инвестицион-

ното предизвикателство 

изисква да се мобилизират 

както публичният, така и 

частният сектор. Комиси-

ята ще представи план за 

инвестиции за устойчива 

Европа, който да спомог-

не за удовлетворяването 

на допълнителните нужди 

от финансиране. Този план 

ще комбинира специално 

финансиране в подкрепа на 

устойчиви инвестиции и 

предложения за уредба, бла-

гоприятстваща зелените 

инвестиции.

Бюджетът на ЕС ще 

има основна роля. Най-

малко 30% от средствата 

по линия на фонда InvestEU 

ще допринасят за борбата 

с изменението на клима-

та. Като част от плана за 

инвестиции за устойчива 

Европа Комисията ще пред-

ложи механизъм за справед-

лив преход, включително 

Фонд за справедлив преход, 

за да няма изоставени. Ме-

ханизмът за справедлив 

преход ще се съсредоточи 

върху регионите и секто-

рите, които са най-силно 

засегнати от прехода, за-

щото зависят от изкопа-

еми горива или въглеродно 

интензивни процеси.

Камарата на строите-

лите в България оценява 

високо амбициозните цели 

на Европейската комисия 

за постигане на климатич-

на неутралност - Предло-

жение за Регламент на Ев-

ропейския парламент и на 

Съвета за установяване 

на рамката за постигане 

на неутралност по от-

ношение на климата и за 

изменение на Регламент 

(ЕС) 2018/1999; Планът за 

действие за кръговата ико-

номика; Новата промишле-

на стратегия на Европа. 

Енергийното обновява-

не на сградите е от ключо-

во значение за намаляване 

на въглеродния отпечатък 

и е основен приоритет на 

КСБ както като мярка за 

намаляване на икономиче-

ската криза у нас и в ЕС, 

така и за постигане на по-

високи цели за намаляване 

на емисиите от парникови 

газове до 2030 г., респек-

тивно до 2050 г. КСБ смя-

та, че най-реално достижи-

мата цел е предложената 

„вълна за обновяване“ на 

сградния фонд като част 

от Зелената сделка на ЕС. 

Същевременно би бил мно-

го навременен ефективен 

финансов инструмент, с 

който да се осъществи 

мащабно обновяване, в т.ч. 

енергийно, конструктивно 

на едно- и многофамилни-

те жилищни сгради, както 

и осигуряване на достъп-

ност за всички хора, в т.ч. 

хора с увреждания. Успоред-

но с това ще се запази и 

повиши конкурентоспосо-

бността на българската 

икономика, промишленост и 
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строителство, включител-

но създаване на възможнос-

ти за участие в иноватив-

ни схеми за финансиране на 

малките и средни предпри-

ятия. 

Една от важните ико-

номически мерки е подо-

бряване устойчивостта 

на сградите в рамките 

на новата стратегия за 

устойчива изградена сре-

да, обявена в Новия план 

за действие за кръговата 

икономика, а именно устой-

чиво използване на природ-

ните ресурси, рециклиране 

и повторна употреба на 

строителните продукти; 

изграждане на по-голям 

брой сгради с нулево по-

требление на енергия, 

въвеждане на дигитални 

информационни системи 

в целия жизнен цикъл на 

сградите и строителните 

съоръжения - планиране, 

проектиране, строител-

ство, експлоатация, разру-

шаване. 

Прилагането на прин-

ципите на тази страте-

гия може да се използва 

като мощен инструмент 

за излизане от кризата 

едновременно за: стабили-

зиране на строителните 

фирми и създаване на нови 

работни места, значител-

но намаляване процента на 

общата безработица и не 

на последно място - обно-

вяване на сградния фонд и 

изпълнение на завишените 

европейски изисквания за 

намаляване на въглеродни-

те емисии. 

КСБ настоява нашата 

страна да се включи ак-

тивно в новите европей-

ски програми в подкрепа на 

Зеления пакт още повече, 

че се препоръчва „мащаб-

но и дълбоко обновяване“ и 

най-малко удвояване на % 

на разгънатата застрое-

на площ на жилищни и об-

ществени сгради. 

За осъществяване на 
„дълбокото“ обновяване и 
модернизация трябва да 
се обединят усилията на 
целия строителен сектор – 

строители, предприе-

мачи, производители, про-

ектанти, консултанти, 

жилищни асоциации и др., 

за намиране на най-правил-

ните технически решения 

на ниво сграда в зависи-

мост от външните снаб-

дяващи системи и мрежи 

и произтичащата им мо-

дернизация, съобразена 

с новите изисквания – не 

само енергийно, а и кон-

структивно обновяване, в 

зависимост от видовете 

сгради, тяхната възраст, 

собственост, местополо-

жение, бъдещи климатич-

ни промени и др. Същевре-

менно трябва да бъдат 

осигурени „оборотни (со-

циални) жилища“ за ва-

риант при необходимост 

от изместване на хора в 

случай на извършване на 

основни конструктивни 

ремонти. 

Енергийното обновя-

ване не е само идеален 

инструмент за създаване 

на зелена икономика, но и 

става все по-привлека-

телен сектор за младите 

хора благодарение главно 

на дигитализацията на 

сектора. Увеличаването 

на приоритетни курсове за 

обучение и създаването на 

умения за отделните рабо-

ти по енергийно обновява-

не в строителния сектор, 

в т.ч. от „бяла яка до синя 

яка“, би помогнало за пови-

шаване на заетостта на 

младите и/или безработни 

хора и по този начин би по-

добрило икономическото, 

социалното и територи-

алното сближаване. Изво-

дът, който се налага от 

направени анализи и проуч-

вания, е, че първата голяма 

стъпка, която трябва да 

се направи към неутрали-

тета на климата, е основ-

но обновяване на енергий-

ните характеристики на 

сградите, включително на 

прилежащата инфраструк-

тура. 

Предвиденото със Зе-

ления пакт увеличаване на 

% на намаляване на емиси-

ите би имало икономически 

успех само ако индустри-

алната стратегия на ЕС 

гарантира конкурентос-

пособността на индус-

трията по време на тази 

мащабна трансформация, 

тъй като извършването 

на екологичния и цифров 

преход ще засегне всеки 

един сектор от промиш-

леността, икономиката 

и обществото като цяло. 

Преходът от настоящите 

цели (най-малко -40%) за 

намаляване на емисиите 

на парникови газове към 

предложеното увеличение 

до 2030 г. - най-малко -50% 

и до -55%, в сравнение с 

нивата на емисиите от 

1990 г. трябва да бъде пла-

вен и съобразен с предва-

рително извършените за-

дълбочени оценки и анализ 

на националните особено-

сти в отделните държави 

членки, в т.ч. по отрасли за 

цената на прехода. 

Постигането на пред-

ложените екстремни изи-

сквания за климатична не-

утралност ще рефлектира 

силно върху строителната 

индустрия, която обхваща 

дейностите от производ-

ството на строителни 

материали и изделия през 

проектиране, изпълнение 

на строителството, под-

държане и експлоатация 

на строежите до тяхното 

разрушаване. Секторът е 

изправен пред колосални 

предизвикателства за съз-

даване и прилагане на нови 

продукти, услуги, пазари и 

бизнес модели, иновативни 

технологии, съпроводени 

от съответните инвес-

тиции. 

Производството на стро-
ителни продукти е все още 
енергоемко, независимо от 

внедрените през последни-
те години технологии 

(преминаване на приро-

ден газ, биомаса и отпадъ-

ци), т.е. възможностите им 

за намаляване на емисиите 

са технологично ограниче-

ни и са възможни само при 

прилагане нови високотех-

нологчни решения, които 

все още не се прилагат 

масово и в други европей-

ски страни. Същевременно 

постигането на климатич-

на неутралност до 2050 г. 

ще рефлектира и върху Ев-

ропейската схема за тър-

говия с емисии, която дори 

в настоящия си вид вече 

представлява проблем за 

индустрията и енергетика-

та поради увеличаващата 

се цена на квотите за еми-

сии на парникови газове и 

намаляващото количество 

безплатни квоти, което е 

непосилна задача за изпъл-

нение не само на строител-

ните предприятия. 

За ускореното въвеж-

дане на дигитализацията 

и кръговата икономика в 

строителството смята-

ме, че трябва да се раз-

работи Национална пътна 

карта за внедряване на 

BIM в целия строителен 

инвестиционен процес, 

както и цялостна стра-

тегия за изграждане на 

устойчиви строежи, в т.ч. 

интегриране на оценката 

на жизнения цикъл в за-

конодателството и при 

възлагане на обществени 

поръчки. Допълнително би-

хме искали да подчертаем, 

че за постигане на целите 

на Зеления пакт трябва 

да се прилагат синхрони-

зирано основните полити-

ки в строителния бранш, 

за които и към момента 

се преработва европей-

ското законодателство 

– регламенти (Регламент 

№ 305/2011 за строител-

ните продукти), директи-

ви (в областта на енер-

гийната ефективност) и 

стандарти от приложното 

им поле. По отношение на 

политиките по изгражда-

не на устойчиви строежи, 

включително: устойчиво 

използване на природни-

те ресурси, рециклиране 

и повторна употреба на 

строителните продукти; 

изграждане на по-голям 

брой сгради с нулево по-

требление на енергия, 

въвеждане на дигитални 

информационни системи в 

целия жизнен цикъл на сгра-

дите и строителните съ-

оръжения (планиране, про-

ектиране, строителство, 

експлоатация, разрушава-

не), все още сме в начален 

етап на внедряване и ком-

петентните институции 

трябва да вземат необхо-

димите „ускорителни“ мер-

ки – обезпечени финансово 

и нормативно. 

Това, което отличава 

Зеления пакт от предиш-

ните климатични страте-

гии, е фокусът върху ползи-

те за работните места, 

като мотото през прехода 

е „неоставяйки никого след 

себе си“ или инвестирайте 

в хората, чиито отрасли 

потенциално трябва да 

преминат през значителна 

промяна. 

При прехода към нисковъ-
глеродна икономика се 
очаква откриване нови 
видове работни места и 
пренасочване на работна-
та сила, 

професионално обуче-

ние за придобиване на нови 

умения. Не всички държави 

членки започват от една 

и съща точка прехода към 

зелена икономика. Бъл-

гария е сред държавите, 

които ще бъдат засегна-

ти от прехода към клима-

тична неутралност - и по 

конкретно във въглищните 

и енергоемките производ-

ства. Проучване посочва, 

че над 8 милиона европейци 

са заети в сектори, които 

са свързани с интензивни 

въглеродни емисии, като 

например производство-

то на химикали, минерални 

продукти и основни мета-

ли. Зеленият пакт може да 

бъде успешен, ако се даде 

възможност на най-засег-

натите региони да подкре-

пят икономическата дивер-

сификация и модернизация. 

В тази връзка КСБ смята, 

че една от най-ефектив-

ните икономически мерки 

за намаляване на безрабо-

тицата и същевременно 

носеща най-видими ползи 

е активизиране на процеса 

по повишаване на квалифи-

кацията и преквалифика-

цията на работната ръка 

от засегнатите райони и 

отрасли за придобиване на 

умения в строителните и 

монтажни дейности от 

отрасъл „Строителство“.

Камарата на строителите 
в България е приела „зеле-
ната вълна на саниране“ 
като своя кауза и основен 
приоритет за своята 
работа в следващия период 
на европейско финансиране 
2021 - 2027. 

Днес имаме възмож-

ността, ако успеем да 

ангажираме равномерно 

и поетапно работата в 

сектора, да се увеличи 

многократно заетостта 

в бранша. Именно така 

българската държава има 

възможността да проти-

водейства на нарастваща-

та безработица и задава-

ща се икономическа криза 

именно чрез навременни и 

директни мерки насочени 

към строителния сектор. 

България има реалната 

възможност да противо-

действа на икономическа-

та криза чрез създаване на 

нови работни места в сек-

тор „Строителство”,чрез 

прилагане на основните 

механизми на европейската 

солидарност и увеличаване 

на обема и заетостта.
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Ренета Николова 

Г-н Каменов, в навечери-
ето на Деня на Враца каква 
е актуалната ситуация в 
общината? Възстановя-
ват ли се всички дейности 
след отмяната на извънред-
ното положение?

Враца започва да се връ-

ща към нормалния ритъм 

на живот, спазвайки про-

тивоепидемичните мерки. 

Стартираха колективните 

спортове и тренировки, от 

1 юни отварят врати дет-

ските градини и ясли, както 

и занятията на танцовото, 

творческото и музикално 

изкуство. Общината ще 

създаде необходимата орга-

низация и на 1 и 2 юни, когато 

се чества Денят на Враца и 

се прекланяме пред подвига 

и безсмъртието на Хрис-

то Ботев и неговата чета, 

всеки жител и гост на на-

шия град да може да отдаде 

своя поклон пред паметника 

на великия българин на цен-

тралния площад, както и на 

в. Околчица. 

Тази година по нетра-

диционен начин ще се от-

бележат Ботеви дни, като 

ще запазим похода Козлодуй 

- Околчица. На 2 юни пътят 

на Христо Ботев и четници-

те му ще бъде изминат от 

колоездачи, футболисти и 

представители на спортни 

клубове от Враца под форма-

та на щафета дуатлон. 

В рамките на извънредно 

положение община Враца про-

дължи да обслужва граждани-

те при строг пропускателен 

режим. Всички функции, пред-

видени в Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, се изпъл-

няваха в пълен обем. За об-

щинските структури бяхме 

осигурили дезинфектанти, 

кооперативният пазар рабо-

теше при въведени строги 

противоепидемични мерки, 

извършваха се ежедневно 

съвместни проверки от 

звено „Инспекторат“, по-

лицията, служители на РЗИ 

и Българската агенция по 

храните. В рамките на из-

вънредното положение са из-

вършени близо 500 плащания 

чрез виртуалния ПОС тер-

минал на дирекция „Местни 

данъци и такси“, а над 150 

са допълнително заявилите 

граждани за издаване на ПИН 

код за достъп в системата 

на дирекцията.

Непосредствено след 

обявяването на извънред-

ното положение с моя екип 

стартирахме инициативата 

„Остани вкъщи“, чрез която 

възрастните хора и лицата в 

неравностойно положение да 

имат възможност както да 

получават хранителни проду-

кти от първа необходимост 

и медикаменти, така и да 

имат достъп до основните 

административни услуги. 

Кампанията срещна под-

крепа от голяма чат от об-

ществеността. Успоредно с 

това социалният отдел раз-

работи проект по ОП „Разви-

тие на човешките ресурси“, в 

рамките на който успяхме да 

разширим обхвата на патро-

нажната грижа. 

Над 800 хранителни паке-

та бяха раздадени за велик-

денските празници на нуж-

даещи се и социално слаби 

хора, а над 150 наши жители 

получиха пакети за Гергьов-

ден. Благодаря на фирмите 

дарители, на гражданите и 

на доброволците, които се 

постараха да облекчат жи-

вота на хората във Враца в 

тези трудни времена.

Искам да благодаря и на 

всички наши съграждани, 

които спазваха въведените 

мерките и по този начин по-

казахме, че сме отговорни и 

Враца може да бъде добрият 

пример!

Как се отрази извънред-
ното положение на общи-
ната, отчитате ли нама-
лени приходи в бюджета и 
повече разходи във връзка с 
редицата допълнителни ан-
гажименти, които възник-
наха за местните власти?

Община Враца влезе в 

стабилно финансово със-

тояние в епидемичната об-

становка и обявеното извън-

редно положение в страната. 

Факт е, че и ние, както оста-

налите местни администра-

ции в страната, отчитаме 

намаление на собствените 

приходи в бюджета в срав-

нение със същия период на 

2019 г. – както на данъчните, 

така и на неданъчните при-

ходи. Причина за понижените 

приходи от собственост и 

такси е спирането на кон-

кретни функции на общин-

ски предприятия, като зо-

ната за платено паркиране, 

спортните и туристически-

те дейности, ученическото 

хранене, детските градини 

и ясли, общинските пазари. 

Вследствие от извънредно-

то положение в страната 

има спад и на приходите от 

наеми на общински имоти и 

зали, административни услу-

ги и други.

Независимо от труд-

ностите ние предприехме 

редица пакети от социално-

икономически мерки за об-

лекчаване на бизнеса. Част 

от тях касаеха фирмите 

и гражданите, използващи 

общински обекти, които са 

преустановили дейност. Те 

бяха освободени от такси и 

наеми за периода на дейст-

вие на противоепидемични-

те мерки и един месец след 

тяхната отмяна. Също 

така търговците, които не 

са преустановили дейност и 

използват обекти общинска 

собственост, ще заплащат 

само 50% от наема за целия 

период на ограничителни-

те мерки и един месец след 

тяхната отмяна. Бе взето 

решение вече платените 

авансово наеми и такси да 

бъдат прехвърлени в след-

ващите финансови периоди. 

Освен това удължихме срока 

за внасянето на такса бито-

ви отпадъци с 5% отстъпка 

до 30 юни 2020 г., както и 

времето за погасяване на 

данъците върху недвижими 

имоти и превозни средства 

- отново с 5% отстъпка за 

същия период.

Свиването на приходи-
те ще се отрази ли на ин-
вестиционната програма 
на общината?

Рано е за категорична 

оценка на това какво ще е 

намалението на планирани-

те собствени приходи и как 

спадът на определени постъ-

пления ще се отрази върху 

инвестиционната програма. 

Има преходни обекти, за кои-

то средствата са на разпо-

ложение и изпълнението им е 

осигурено. Разполагаме и с 

източници на финансиране, 

за които имаме висока сте-

пен на сигурност, че ще по-

стъпят в общинския бюджет 

и съответните проекти ще 

бъдат реализирани.

В момента следим вни-

мателно постъпленията на 

собствените приходи. Изпъл-

нението на инвестициите 

съобразяваме с наличните и 

очакваните постъпления за 

тяхното осигуряване. През 

летния сезон предстоят ос-

новни строителни дейности 

и смятаме, че ще реализира-

ме приоритетните инфра-

структурни обекти, заложе-

ни в програмата.

Кои са основните инвес-
тиционни акценти в този 
мандат?

Враца е сред общините 

в България, които имат при-

ета Наредба за насърчаване 

на инвестициите и издаване 

на сертификат за инвести-

ции, клас В. Предпочитана 

е като локация от бизнеса 

поради стратегическото си 

местоположение - близост 

до столицата, до границите 

със Сърбия и Румъния. Освен 

това развитието на Враца, 

подобряването на градската 

среда и прозрачността в ра-

ботата на институциите са 

видими. Интерес към закупу-

ване на терени и изграждане 

на нови производства проя-

вяват различни компании от 

целия свят. 

Основните инвести-

ционни акценти на мандат 

2015 – 2019 г. бяха стабили-

зиране на икономиката в об-

щинския център и региона, 

подобряване на градската 

инфраструктура, както и 

привличане на инвеститори 

с цел създаване на по-добри 

условия за развитие на ра-

ботната сила във Враца. 

Смея да твърдя, че резулта-

тите надминаха поставени-

те в началото на мандата 

цели.

През настоящия мандат 

насърчаването на вложения-

та отново е сред главните 

ни приоритети. Изграж-

дането на производства с 

висока добавена стойност 

е от изключителна значи-

мост за благоустрояването 

на градската среда. В този 

контекст нашата работа 

ще бъде насочена към създа-

ване на предпоставки за дъл-

госрочна трудова заетост, 

развитие на човешкия ресурс 

като активна и квалифицира-

на работна сила и изпълнение 

на инвестиционни проекти. 

Усилията на мен и моя екип 

ще са за създаването на еко-

логичен градски транспорт, 

модернизирането на улично-

то осветление и ефектив-

ното управление на отпадъ-

ците.

Ще направим така, че 

Враца да се развива все по-

вече и отново да си върне 

позициите на проспериращ, 

а не на обезлюдяващ се град. 

Целта ни е с течение на вре-

мето нашите съграждани да 

се върнат от различни мес-

та тук. Когато едно населе-

но място има сигурност, чис-

то е, подредено е и с добра 

инфраструктура - инвести-

циите не закъсняват. Убеден 

съм, че това ще се случи. 

Кои са по-значимите 
инфраструктурни обекти, 
които се реализират в мо-
мента, и какъв е напредъ-
кът им? Стартът на кои 
проекти предстои до края 
на годината? 

И през следващите годи-

ни ще продължим да надграж-

даме постигнатото досега и 

ще работим по поставените 

в Управленската ми програ-

ма основни приоритети - ин-

фраструктура, инвестиции и 

образование, както и по сто-

тици важни за Враца теми 

- обновяване на градската 

среда, нов публичен транс-

порт, видео наблюдение, 

енергийна ефективност и 

мн. др. В момента се работи 

по четвъртия етап от най-

големия воден проект в Бъл-

гария „Интегриран проект за 

воден цикъл на гр. Враца“ - из-

граждането на довеждащия 

водопровод от яз. „Среченска 

бара“. Изпълнението му беше 

застрашено, но с помощта 

на МОСВ успяхме той да бъде 

фазиран, да бъдат завърше-

ни дейностите по първи и 

втори етап, да се изгради и 

пречиствателната станция. 

До края 2020 г. се очаква да 

завърши строителството 

на 33-километровото тра-

се, като по този начин ще се 

редуцират загубите на вода, 

качеството на питейната 

вода ще бъде подобрено, а 

честите аварии по мрежата 

ще се минимизират. Подобна 

реконструкция на участъка 

не е извършвана от 70-те го-

дини на миналия век.

Безспорно приоритет 

и през 2020 г. ще бъде път-

ната инфраструктура в 

общината. През изминалия 

мандат инвестирахме над 

35 млн. лв. за ремонти на ули-

ци в града, входно-изходните 

артерии, главни булеварди, 

ключови пътни участъци, 

стотици отсечки и междуб-

локови пространства. По ОП 

„Региони в растеж“ (ОПРР) 

беше възстановен пътят до 

пещера Леденика. 

Продължаваме обновя-

ването и надграждането на 

обществения транспорт 

в града. Съществуващият 

автопарк на дружеството 

беше изключително аморти-

зиран, голяма част от пре-

возните средства са произ-

ведени преди повече от 25 г. 

Визията за развитие на пуб-

личния транспорт бе изгот-

вена съвместно с граждани-

те чрез няколко обществени 

обсъждания, акцент от кои-

то е запазването на еколо-

гичните транспортни сред-

ства. В рамките на първата 

фаза закупихме нови 14 нис-

коподови автобуса с най-ви-

сокия екологичен клас. Инвес-

тицията е в размер на близо 

3 млн. лв. Втората фаза е за-

купуването на 9 тролейбуса 

и 13 електробуса, ремонт на 

контактната мрежа и нови 

спирки. Предвидените сред-

ства са близо 21 820 000 лв. 

без ДДС и са осигурени по ОП 

„Околна среда“. 

Не спираме да влагаме 

средства и в модернизира-

нето на образователната 

инфраструктура, като само 

през 2019 г. по оперативни 

програми са инвестирани 

17 млн. лв. По проект „Рекон-

струкция, ремонт и внедря-

ване на мерки за енергийна 

ефективност на образова-

телни институции“ са об-

новени 4 детски градини и 

ППМГ. Към момента в процес 

на доизграждане е спортна-

та зала на СУ „Христо Бо-

тев“. Правят се и нови дет-

Кметът на Враца Калин Каменов:

Смятам, че ще успеем да реализираме инфраструктурните обекти, заложени в инвестиционната ни програма



ски площадки и се обновяват 

спортни игрища в учебните 

заведения.

Стартира и проектът 

за ново улично осветление 

на стойност близо 3 млн. лв. 

Започваме и работа по 

спортната инфраструкту-

ра, като по този начин ще се 

модернизират почти всички 

съоръжения във Враца. Ма-

щабна реконструкция се осъ-

ществява на волейболното 

хале в града, което ще бъде 

преобразено в модерна енер-

гийно ефективна волейболна 

зала. Извършва се и ремонт 

на спортна зала „Вестител“. 

Проектира се изграждането 

на нов плувен басейн, който 

ще бъде съобразен изцяло с 

нуждите на клубовете по во-

дни спортове, както и обно-

вяване на съществуващите 

два покрити басейна, които 

ще бъдат предназначени за 

ползване от гражданите на 

Враца.

По Ваше предложение 
УС на НСОРБ разгледа не-
обходимостта българ-
ските общини да получат 
безвъзмездна финансова 
подкрепа за подготовката 
за новия програмен период 
2021 - 2027 г. Слабостите 
в проектирането са една 
от основните причини за 
възникване на много от 
проблемите при строител-
ството, а след това и за 
налагането на финансови 
корекции. Какво се случи с 
предложението, разкажете 
ни повече за него.

Качествената подго-

товка на всеки проект е га-

ранция за неговото успешно 

изпълнение. Предложих по 

време на срещата с вицепре-

миера Томислав Дончев да се 

обсъди възможността ана-

логично на предходния про-

грамен период да се предос-

тави целенасочена подкрепа 

от настоящите програми 

по ЕСИФ или от държавния 

бюджет за разработването 

на плановете за интегрира-

но развитие на общините, 

както и за подготовката на 

техническа и друга докумен-

тация по инфраструктурни 

проекти обект на подкрепа 

в следващия период 2021 - 

2027 г. Имаме уверението, че 

ще бъдат търсени възмож-

ности това да се случи.

Кризата К-19 наложи на-
маляване на ресурс по пока-
ни за набиране на проекти, 
прекратяване на обявени 
за кандидатстване схеми 
и заличаване на планирани 
процедури за набиране на 
проекти, в това число и със 
значителен инвестиционен 
компонент. Как реагират 
кметовете на тези релока-
ции на средства?

Споделихме с вицепреми-

ера тревогите си по този въ-

прос. С 30%, или с 15 млн. лв., 

бе редуциран бюджетът на 

процедурата за мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгра-

ди и публичен сграден фонд на 

териториите на градовете 

на 28-те малки общини по 

ОПРР, а за нас дейностите 

по саниране са приоритет-

ни. Дончев подчерта, че при 

препрограмирането на про-

грамите са положени усилия 

в минимална степен да бъ-

дат засегнати процедури с 

инвестиционен компонент. 

Той подкрепи становището 

на кметовете, че именно на 

инвестициите ще се раз-

чита в дългосрочен план за 

възстановяването на стро-

ителството и всички свър-

зани с него икономически 

дейности. Важно е да бъде 

отчетено, че инвестицион-

ните дейности постигат 

ефект както върху бизне-

са, така и за повишаване 

качеството на живот и на 

територията на самата 

община, а много от тях се 

ползват и от жители на дру-

ги общини.

Враца е един от малко-
то региони в страната, в 
които се строят предпри-
ятия. Общината беше от-
личена с награда в конкурса 
„Инвеститор на годината“ 
от Българската агенция за 
инвестиции. Как напредва 
строителството на двата 
нови завода и на какъв етап 
са другите две важни ин-
вестиции в производство 
на територията на общи-
ната?

Изграждането на нови 

производства във Враца е 

показател за подобряване 

на инвестиционния климат 

и предпоставка за прео-

доляване на регионалните 

различия в социално-иконо-

мическото развитие. По-ма-

щабните проекти са базите 

на немската „МД Електро-

ник“ ЕООД и „Теклас Бълга-

рия“ ЕАД. Към момента „МД 

Електроник“ ЕООД приключ-

ват със строителните дей-

ности. Предстои въвеждане 

на обекта в експлоатация. 

Подадени са хиляди молби за 

започване на работа, като 

самите инвеститори са 

очаровани от мотивацията 

на врачани. Реализацията на 

завода на „Теклас България“ 

ЕАД е на финалната права. 

Очаква се началото на ра-

ботния цикъл там да започне 

през септември т.г.

В процес на строител-

ство са още два завода.

Враца е лидер в Северо-

западна България по резул-
тати от прилагането на 
Националната програма за 
енергийна ефективност. 
Продължава ли интересът 
на хората към санирането, 
каква е оценката на общи-
ната за програмата? Има-
те ли готови проекти и как-
ва е позицията Ви - трябва 
ли програмата да продължи 
и как, защото се чуват раз-
лични мнения?

В началото на първия 

мандат аз и моят екип пред-

приехме реални действия по 

изпълнението на Национал-

ната програма за ЕЕ. Липса-

та на достатъчна информи-

раност сред гражданите за 

ползите от нея наложи необ-

ходимостта от създаване на 

работна група от експерти 

на местната администра-

ция. Проведените разговори 

с членовете на етажната 

собственост допринесоха 

за регистрирането на 211 

сдружения на собственици-

те, както и до подписване на 

126 договора за обновяване 

на жилищни сгради.

Към момента са санира-

ни 14 обекта по Национал-

ната програма за енергийна 

ефективност, а на фасадите 

на две от тях са изписани 

емблематични стихове на 

Христо Ботев, като родо-

любивата инициатива ще 

продължи. Внедряването на 

мерки за ЕЕ бе реализирано 

и чрез средства по ОПРР, 

като бяха санирани 15 много-

фамилни блока. 

Сега със самочувствие 

можем да заявим, че Враца е 

от градовете в България с 

най-качествените и красиво 

изпълнени проекти, той е и 

„по-зелен“ от гледна точка 

на ефекта от намаляване на 

енергийното потребление. 

Градът се оказва и един-

ственият в региона, който е 

обособил колоритни цвето-

ви ансамбли в различните си 

квартали и части. 

Ефектът от направени-

те инвестиции е генерирал 

нов интерес сред гражда-

ните. И това е трайна тен-

денция. Нещо повече, освен 

социалният ефект трябва 

да бъдат оценени адекват-

но и икономическите ползи 

- широк спектър специали-

сти от различни сфери са 

ангажирани в процеса. Това 

са проектанти, строителен 

бранш, компании за техни-

чески обследвания, фирми 

за обследвания за енергийна 

ефективност, производите-

ли на материали, търговци, 

дружества, предоставящи 

съпътстващи услуги, при 

това те развиват дейност 

на територията на цялата 

страна.

Инвестиционните дей-

ности в този момент са един 

от най-важните инструмен-

ти за възвръщане на иконо-

миката към стабилност, а 

проектите за обновяване на 

жилищни сгради остават за 

общините приоритет №1, 

защото освен че генерират 

работни места в различни 

сектори, те носят значител-

на обществена полза.

Вашата Визия за дъл-
госрочните перспективи 
за развитие на общината 
като сфери и инвестиции.

Убеден съм, че всеки до-

бър и отговорен стопанин 

трябва да има два плана 

– краткосрочен, който об-

хваща следващите 2 - 3 г. с 

най-належащите задачи, и 

дългосрочен - в перспектива 

поне за 10 г. Наше задълже-

ние е да задържим хората да 

работят тук и да живеят в 

града. Предизвикателства-

та през последните 4 г. пред 

мен и моя екип бяха много и 

изключително сериозни. За-

почнахме коренна промяна 

на начина на управление на 

Враца. Проектите, които 

реализираме, са свързани 

с дългосрочна управленска 

визия, а именно как трябва 

да изглежда общината след 

10 г. В същото време, за да 

развиваме Враца, е необхо-

дима добра бизнес среда и 

възможности за нови инвес-

тиции. За да се случи това, 

е нужна качествена инфра-

структура, която е и приори-

тет за мен и моя екип. Имен-

но в тази посока са насочени 

усилията на общината през 

последните 4 г. 

Дефицитът на кадри 

е един от най-сериозните 

проблеми, пред които се из-

правят бизнесът и потенци-

алните инвеститори. Пре-

имуществото на града се 

състои в това, че във Враца 

има достатъчно свободна 

квалифицирана работна ръка, 

конкурентоспособна по от-

ношение на показатели като 

цена и качество на труда. 

Едно от направленията, към 

което ще насочим усилията 

си, ще бъде именно развитие-

то на кадрите чрез обособя-

ване на специализирани пара-

лелки в средните училища. По 

този начин бизнесът може 

изцяло да разчита на подгот-

вени специалисти от града. 

Същевременно ще има добра 

база за развитие, гаранти-

рана от другия приоритет 

на моя екип – сигурна бизнес 

среда, прозрачност и добра 

базисна инфраструктура, за 

да се развива, да генерира 

повече приходи, да осигурява 

повече работни места и по-

висок жизнен стандарт за 

населението. 

Враца има изключително 

голям потенциал за бързо 

развитие, което пролича-

ва през последните години. 

Обликът на града започва 

да става все по-европейски, 

с което видимо изпреварва 

други. Враца ще продължава 

да прогресира като един от 

градовете с най-добра биз-

нес среда и условия за живот 

в България.

Днес Враца се нарежда в 

топ 10 за страната по дове-

рие и почтеност. Това показ-

ва, че тук се работи добре, 

работи се много и това ще 

продължи. Сигурен съм, че 

през следващите години бро-

ят на изпълнените обекти, 

на спечелените проекти и 

на асфалтираните улици ще 

бъде по-голям, защото сме го 

постигнали заедно.

Как работите с Об-
ластното представител-
ство на КСБ във Враца и 
планирате ли разширяване 
на сътрудничеството?

Партнираме си при реа-

лизирането на много проек-

ти на общината, като при 

санирането на жилищните 

сгради основните изпълни-

тели бяха врачански фир-

ми. Убеден съм, че доброто 

партньорство с предста-

вителите на Камарата на 

строителите ще продължи, 

защото сътрудничество 

между бизнеса и местната 

власт е начинът за една 

стабилна икономика, за взе-

мане на правилните градо-

устройствени решения и за 

развитието на Враца като 

модерен и европейски град. 

Мнението Ви за вест-
ник „Строител“ и за съв-
местната ни рубрика с 
НСОРБ.

Поздравявам целия екип 

на в. „Строител“, който по-

вече от 10 години с ентуси-

азъм, упоритост и вдъхно-

вение дава най-доброто от 

себе си за професионалното 

израстване на националното 

издание.

Пожелавам успех на ру-

бриката „Общини“ с новото 

мото „Кметове говорят“, 

която се реализира съвмест-

но с НСОРБ. Убеден съм, че по 

този начин се представят 

постиженията, предизвика-

телствата, но и проблеми-

те, които възникват пред 

местната власт, свързани с 

инфраструктурни проекти. 

Вярвам, че заедно ще обеди-

ним усилия и ще работим за 

изграждането на по-красива, 

достъпна и съвременна град-

ска среда. 

17петък, 29 май 2020 ÑòðîèòåëСЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ
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Интересът е към ваканционни жилища, купувачите са в по-силна позиция 

Елица Илчева

Кризата, предизвикана 

от световната пандемия 

от COVID-19, трансформи-

ра и пазара на недвижими 

имоти, но място за пани-

ка и притеснения няма, а 

прогнозите са по-скоро 

оптимистични, като клю-

човата дума е промяна. 

Около това становище се 

обединиха участниците в 

организирано от Нацио-

нално сдружение Недвижи-

ми имоти (НСНИ) онлайн 

събитие на тема - „Макро-

икономика, имоти, кредити 

– накъде след COVID-19?“. 

Ръководители на агенции, 

икономисти и банкери са 

на мнение, че възстано-

вяването на икономиката 

е възможно да стане мно-

го по-бързо в сравнение с 

предишни кризи, а с това 

да се върне и обичайната 

активност на хората. 

Все пак двата месеца 

на извънредно положение 

са променили коренно тър-

сенето, като са поставили 

купувачите в по-силна по-

зиция от продавачите. До 

края на годината се очаква 

спад и на броя на сделките 

и на цените на жилищата 

у нас, като успокояването 

е започнало месеци преди 

кризата.

След поне 5 - 10 годи-

ни пауза на дневен ред се 

завръща интересът към 

крайградските къщи и ва-

канционните имоти, като 

платежоспособни клиен-

ти търсят включително и 

под наем, но предлагане на 

практика няма. Строите-

лите пък отчасти са поели 

ролята на банките, които 

са станали по-взискател-

ни и предлагат разсрочена 

покупка на строящите се 

жилища.

„В последните седмици 

се чуха мнения на различни 

купувачи и продавачи. Спо-

ред мен днес има поне по 

10 групи и от двете стра-

ни на пазара. Едно е пове-

дението на хора, загубили 

работата си, друго - на 

наши сънародници, завър-

нали се от чужбина, или на 

спекулантите, както и на 

различните поколения. Ще 

бъдем свидетели на офер-

ти, които ще са атрак-

тивни за придобиване, тъй 

че моменти като този са 

прекрасни за реализиране 

на добри сделки в нашия 

сектор. Аз лично бих пре-

поръчал на клиентите да 

използват експертизата 

на брокера и да не изчак-

ват. От моя гледна точка 

моментът е чудесен за 

придобиване на собстве-

ност“, каза Добромир Га-

нев, председател на НСНИ.

Той представи ста-

тистика, като уточни, че 

изненадващи в нея са пози-

тивните числа. Например 

в Стара Загора на фона 

на общия спад на продаж-

бите, който за страната 

е 6%, има ръст от 11%. 

Варна също регистрира 

повишение от 6% при 6% в 

София, 9% в Пловдив и 10% 

в Бургас. 

При разрешителните 

за строеж има 51% спад 

в Пловдив, 66% в Стара 

Загора, а средното число 

за страната е 21% надолу. 

София е с ниво -7%, което 

е най-малкото пониже-

ние. В числа ситуацията 

е 815 293 общо издадени 

разрешения в страната 

сега при 1 032 933 за пър-

вото тримесечие на 2019. 

„Това е разумно поведение 

на инвеститорите и не е 

във връзка с кризата“, ко-

ментира Ганев. 

П р и  з а п о ч н а т о т о 

строителство единстве-

но в Русе има ръст от 

48%, макар че става дума 

за един обект, а за стра-

ната то е с 15% по-слабо. 

Интересна е и картината 

при административните 

сгради, където общият 

спад е 5%, но в София на-

пример няма нов проект в 

тази категория. При ипо-

теките не е записано по-

нижение. 

„Първото тримесечие 

поставя началото на тен-

денция, която вероятно ще 

се засили през второто, 

но аз съм оптимистично 

настроен, а казаното от 

макроикономистите дава 

основание да очакваме, че 

пазарът на недвижимите 

имоти средносрочно няма 

да се засегне. Кратко-

срочно, разбира се, до края 

на годината ще има спад, 

като ще има и увеличение 

на цените на определени 

имоти“, анализира още 

Добромир Ганев. 

Според Ирена Перфано-

ва, модератор на събити-

ето и зам.- председател 

на НСНИ, отрицателни-

те цифри при издадените 

разрешения за строеж не 

са негативна новина, за-

щото така се осигурява 

баланс и се дава шанс на 

започнатите проекти да 

се реализират по-успешно. 

„Поведението на инвести-

торите е изключително 

разумно не отсега, а поне 

от половин година“, смята 

тя.

Какво се случва в 
момента? 

След отърсването от 

първоначалния шок в сре-

дата на март през април 

се регистрира плахо за-

връщане - първоначално 

като посещения на сайто-

вете на агенциите, къде-

то се разглеждат офер-

тите. „Към момента на 

90% е възстановен само 

трафикът на сайта, а на 

запитванията е 60 - 70%, 

тоест активните купу-

вачи са два пъти по-мал-

ко отпреди извънредното 

положение, коментира Гер-

гана Тенекеджиева, изп. 

директор на „Адрес“.

Колегата й от „Явлена“ 

Страхил Иванов също от-

чита, че след пълно зами-

ране на търсенето хората 

са се активизирали от на-

чалото на май и огледите 

вече не ги плашат. „При-

добиха се нови навици – за 

хигиена, дистанция и др., 

с времето на престой в 

къщи се натрупаха и мно-

го желания, които тепърва 

ще се реализират“, споде-

ли той. По думите му во-

дещите фактори за тази 

активизация са два – же-

ланието да излязат навън 

и спестените средства, 

които трябва да бъдат ин-

вестирани в доходоносен 

актив. „Съветът ми към 

онези, които имат свобо-

ден капитал, е да дейст-

ват сега, защото могат 

да договорят 5 - 10% по-

ниска цена за имота“, до-

пълни Иванов.

Добра новина е и тази, 

че в кризата са генерира-

ни нови неща, като дис-

танционното договаряне, 

електронното движение 

да документите и най-

вече подписването на 

предварителните догово-

ри с електронен подпис, 

които вече са абсолютен 

факт и хората са доволни. 

360-градусово заснемане 

за видео оглед също ще 

остане изискване на ку-

пувачите, без което пада 

интересът. 

„Тези два месеца се за-

мислихме колко сериозен 

проблем е това, че не ра-

боти електронното пра-

вителство. И колко е ва-

жно то да се случи скоро“, 

коментира в тази връзка 

Страхил Иванов. Той смя-

та, че през следващите 

три до шест месеца стъ-

паловидно ще нараства и 

интересът към покупки, и 

сделки, тъй като хората 

търсят пристан за пари-

те си. В началото ще са 

сключват договори, кога-

то се постигне намаление 

на цената с до 20%, защо-

то очакваното е 10% - 15% 

към декември. 

„До края на годината 

ще има спад отчасти и на 

цените, и на броя на сдел-

ките заради резервирани-

те очаквания на хората 

за бъдещето им“, посочи 

и Антон Андонов, изп. ди-

ректор на „Ера – България“. 

Неговият анализ е, че през 

април са се отдръпнали 

хората, които разчитат 

на кредити, защото на 

тях ще им трябва повече 

време да преценят какво 

да правят. Сключените 

в последните два месеца 

продажби са с отстъпки 

5 - 10% на цените спрямо 

нивата отпреди кризата.

Защо банките внимават 
повече?

„Ресурсът на големите 

банки в момента основно е 

зает в обработването на 

искания за преструктури-

ране на кредити, докато 

останалите участници 

на този пазар опитват да 

привлекат повече клиенти. 

Те се стремят да предос-

тавят същите услуги при 

същите условия като пре-

ди кризата. Тогава имаше 

случаи, когато човек с нула 

спестени средства може-

ше да си купи имот чрез 

комбинация от ипотечен 

и потребителски кредит 

или ипотечен кредит, об-

вързан с възможности за 

довършителни работи. 

Това вече не е възможно. 

За да се придобие недви-

жимост, човек трябва да 

разполага средно с 20% 

от продажната цена“, от-

беляза Андонов. По думите 

му са въведени и временни 

ограничения за финансира-

нето на потребители на 

заеми от сектори в най-

затруднено положение, но 

очакванията са, когато 

те се възстановят, това 

да отпадне. Предприети 

са и временни задръжки за 

отпускане на средства за 

обекти в строеж. „Прак-

тиката досега беше да 

се финансират имоти при 

достигане на Акт 14, сега 

повечето банки предпо-

читат строежите да са 

завършени, да имат Акт 

15 или Акт 16“, уточни Ан-

донов. 

Георги Заманов, главен 

изп. директор на „Алианц 

Банк България“, каза, че 

институцията, която той 

управлява, продължава да 

разглежда добри проекти 

ново строителство и да 

помага за финансовото им 

осъществяване. През май 

дори има подписан такъв 

договор. „Банките не са 

променили съществено 

условията за отпускане на 

ипотечни заеми през два-

та месеца на извънредно-

то положение, но проучват 

по-внимателно профила на 

клиентите и увеличават 

леко изискваното от тях 

самоучастие във финан-

сирането на имота. При 

нас повишението е с 5%“, 

съобщи Заманов.

Според него българ-

ската банкова система е 

свръхликвидна и за разлика 

от предишната криза сега 

тя работи. „Стойността 

на кредитите, отпуснати 

на икономиката и физиче-

ските лица спрямо депо-

зитната база, е под 80%, 

а 2008 - 2010 г. съотно-

шението достигаше 110% 

- 130%. Тогава кризата на 

доверие и на ликвидност 

доведе до натиск върху 
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Ръст в търсенето на къщи с двор 

в близост до София, Пловдив, Варна и 

Бургас отчитат и от онлайн платфор-

мата с обяви за недвижимости imoti.

net. Според техните наблюдения инте-

рес представляват както големи и лук-

созни домове, така и парцели с малки 

и стари сгради, годни за обитаване. 

Сред критериите на купувачите най-

важен е този да няма нужда от осно-

вен ремонт. 

Освен около големите градове, по-

требителите се оглеждат и за апар-

таменти в селища с минерални води, 

по Черноморието и планинските ра-

йони. „Този интерес е продиктуван от 

извънредната ситуация, в която се на-

мираме. Купувачите искат да открият 

имот, в който веднага да могат да се 

нанесат“, уточняват от портала.

Средните цени на къщи около Ви-

тоша са около 1300 евро на кв. м, дока-

то по селата в София-област варират 

в диапазона 250 - 450 евро за кв. м. В 

областите Бургас и Варна – между 600 

и 800 евро на кв. м, а в Пловдивско – 

между 300 и 500 евро на кв. м.

В курортните райони може да се 

намери жилище между 300 и 600 евро 

на кв. м. Най-скъпи са имотите във Ве-

линград – средно по 600 евро на кв. м. 

В Кюстендил и Хисаря е доста по-ев-

тино с около 100 евро на кв. м, а в Де-

вин средната цена е около 300 евро на 

кв. м, но за сметка на това предложе-

нията за жилища са много ограничени.

След като намалеят 

с до 50% за времето на 

икономическата блока-

да, инвестициите в имо-

ти в Европа се очаква 

да нараснат рязко през 

следващите 12 месеца, 

защото недвижимите 

имоти все още са смя-

тани за активи-убежи-

ща в смутни времена, а 

на фона на рекордно ни-

ските лихви инвестито-

рите ще продължат да 

търсят качествен про-

дукт. Това сочат прог-

нози на консултантска-

та компания Savills. 

Анализаторите смя-

тат, че нито скорост-

та, нито дълбочината 

на кризата ще бъдат 

толкова лоши, колкото 

по време на световна-

та финансова криза от 

2007 - 2009 г. , когато 

обемите на Стария кон-

тинент са намалели със 

72%. Сега за бързото 

възстановяване ще до-

принесат високата лик-

видност, ниските лихви, 

ограниченият обем от 

проекти в строеж. На 

повечето европейски 

пазари има индикации, 

че инвеститорите ос-

тават активни, особе-

но в луксозния сегмент, 

като е постигнат на-

предък по редица сделки 

с минимални отстъпки в 

цените.

Savills очаква силно 

ликвидни пазари като 

Лондон, Париж, Берлин 

и големите германски 

градове, както и таки-

ва с добри перспективи 

за ръст на наемите в 

дългосрочен план, като 

Стокхолм, Амстердам и 

Мадрид, да продължат 

да привличат интере-

са на инвеститори-

те. Обемите обаче ще 

бъдат ограничени от 

липсата на добри въз-

можности за централни 

локации и недостатъч-

ния брой продавачи.

Офисите на цен-

тра лн и  локаци и  с а 

с м я т а н и  з а  д о с т а 

устойчиви, въпреки че 

успешният експеримент 

с работата от вкъщи 

може да има значителни 

последици за имотните 

стратегии на компании-

те в бъдеще. 

Според Savills сег-

ментът на многофамил-

ните жилища вероятно 

ще излезе от кризата 

като един от най-сил-

ните класове активи. 

Търсенето на апарта-

менти е стимулирано 

от урбанизацията, сви-

ването на домакинства-

та и растящи цени на 

жилищата. През април 

тази година 57% от 

европейските пазари, 

следени от компанията, 

са регистрирали ста-

билна инвестиционна 

активност в жилищния 

сектор.

банковата система да на-

мали кредитния портфейл. 

В момента отпуснатите 

средства към депозит-

ната база, генерирана и 

спестена от българските 

граждани и фирми, не нала-

га никаква декомпресия на 

обема от кредити в бан-

ковата система“, посочи 

Заманов.

Характерно за периода 

е и това, че имоти извън 

София в общия случай се 

плащат в брой. 

Кои са купувачите и какво 
търсят?

Отбелязаната от Ст-

рахил Иванов много ярка 

тенденция на обърнат към 

купувачите тренд според 

него се дължи на това, че 

за 10 дни са се променили 

навиците на хората. Тук 

е и причината за напълно 

видимото завишение на 

интереса към къщи до 50 

км от големите градове. 

Ваканционните имо-

ти – както по крайбрежи-

ето, така и в планински 

райони, също са на фокус, 

отбелязва и Полина Стой-

кова, MRICS, изп. директор 

на Bulgarian Properties. Тя 

обяснява, че веднага след 

отпадането на забрани-

те за пътуване хората са 

поискали огледи в такива 

зони. „След 5 г. спад в це-

ните в този сегмент сега 

има много атрактивни 

оферти. Хората искат да 

имат свобода в собствено 

пространство, а не да раз-

читат на хотелски резер-

вации“, анализира тя.

Като луксозен магазин, 

който е затворил вратите 

си – така определи със-

тоянието на по-високия 

клас на пазара през април 

Весела Илиева, управляващ 

партньор в Unique Estates. 

В нейната компания по 

време на извънредното 

положение купувачите са 

намалели с 50%, а посеще-

нията на сайта на аген-

цията са спаднали с 30%. 

Впоследствие обаче се 

регистрира подем, макар 

и предимно при наемите, 

заради големия брой бълга-

ри, които са се завърнали в 

страната.

„Луксозният сегмент 

реагира доста по-бав-

но на промените от ос-

таналите. Продавачите 

изчакват, не са готови в 

рамките на два месеца да 

вземат решение да сва-

лят цените. Купувачите 

пък са хора, които разпо-

лагат със свободни пари и 

очакват стойностни имо-

ти на конкретна улица, в 

конкретен блок на по-до-

бра цена“, посочи Илиева. 

Според нея отстъпките в 

цените, които могат да се 

договорят към момента, 

са в рамките на 10 - 15%, 

някои обаче настояват за 

до 30% надолу, което не е 

реалистично.

Гергана Тенекеджие-

ва също каза, че много 

потенциални купувачи са 

решили да изчакат, като 

масово очакват цените 

да паднат между 10 и 30% 

в следващите 2 - 3 месеца. 

„Кризата от 2008 г. пока-

за, че адаптирането на хо-

рата от двете страни на 

сделката отнема 4 - 6 г.“, 

допълни тя и напомни, че 

качествените имоти няма 

да свалят цените си.

Според Полина Стой-

кова кризата вследствие 

на пандемията донякъде е 

била необходима и по-скоро 

ще има оздравяващ ефект. 

„Негативните данни не 

означават задължително 

лоши перспективи, а по-

скоро ще накарат всички 

участници на пазара да се 

замислят. Строителите 

ще преосмислят ценооб-

разуването на текущи 

нови проекти, банките ще 

следят по-стриктно кан-

дидатите си за ипотечни 

кредити, собствениците 

на имоти ще се замислят 

повече на каква цена да 

обявяват своята недви-

жимост, купувачите ще 

преценяват по-добре сили-

те си спрямо бюджета, с 

който разполагат“, посочи 

Стойкова. 

Андон Андонов посъ-

ветва професионалните 

участници на имотния па-

зар – инвеститори и пред-

приемачи, да предлагат на 

стойности, които са съо-

бразени със ситуацията. 

„Индивидуалните собстве-

ници реагират по-трудно 

на промените и тези два 

месеца не са достатъчни 

за тях, за да вземат реше-

ние за промяна на продаж-

ната цена“, допълни той.

Строителите влизат и в 
ролята на кредитори

О т  а г е н ци и т е  з а 

имоти посочват, че на 

практика новото строи-

телство не е спряло при 

възникването на епиде-

мията и строителите 

отчасти са поели ролята 

на банките, като са раз-

срочили плащанията във 

времето по-сериозно.

Полина Стойкова раз-

каза, че реално на 90% 

от обектите работата 

е продължила без прекъс-

ване и всички са се зарад-

вали на обявения напредък 

по строежите. Заради по-

стриктните принципи на 

банките инвеститорите 

са започнали да предлагат 

оферти на по-разсрочено 

плащане. По информация 

на Антон Андонов сега се 

искат 10 - 20% от цената 

на имота в аванс, а оста-

налите при Акт 15 или 16 

на жилищата, което дава 

голяма глътка въздух на 

новите собственици.

Всъщност нито иконо-

мистите, нито брокерите 

се ангажират с прогнози 

колко бързо след тази кри-

за ще се възстанови ико-

номиката и в частност 

пазарът на имоти.

Според Полина Стой-

кова спадът в броя сделки 

вече е „зад гърба ни“. Той 

обаче ще остане като 

краен резултат на годи-

ната заради това, че тя 

на практика за пазара на 

имоти ще е 10 месеца, а не 

12. Според нея в рамките 

на 30 - 60 дни е възможно 

да се види дали тези 2 ме-

сеца „на пауза“ ще могат 

да бъдат наваксани.

Заключението на До-

бромир Ганев е, че пазарът 

на имоти в България ще 

остане сред онези секто-

ри, които не са чак толко-

ва засегнати в средносро-

чен план. Тенденциите от 

първото тримесечие на 

годината на спад в броя на 

започнатите нови сгради 

и дадените разрешителни 

за строеж ще продължи и 

през април – юни, което 

отразява охлаждането на 

очакванията на бранша.
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Стойността на строителните дейности е 2,6 млн. лв., 
а инвестицията - от държавния бюджет

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

„От 22 май са поднове-

ни ремонтните работи на 

третокласния път III-2102 

Черешово – Юпер в об-

ласт Разград“, съобщиха 

от Агенция „Пътна инфра-

структура“. Това е най-

прекият маршрут между 

областите Разград и Русе. 

Строителните дейности 

започнаха през октомври 

м.г. През зимните месеци 

бяха преустановени. Сега 

СМР се изпълняват без 

спиране на трафика, като 

автомобилите ще преми-

нават в платното, в кое-

то не се работи.

Предвижда се обновя-

ването на над 3-километ-

рова отсечка в района на 

с. Юпер, която започва 

от границата с област 

Русе, преминава през се-

лото и завършва в края 

му в посока Разград. През 

миналата година на около 

500- метров участък там 

са подменени бордюрите 

и е положен един пласт ас-

фалт. Сега предстои ста-

билизиране на конструк-

цията на пътя, ремонт на 

настилка и съоръженията 

за подобряване на отвод-

няването. Ще се направи 

и нова маркировка, знаци, 

а където е необходимо - 

и мантинели. Срокът за 

завършване на дейности-

те е краят на октомври 

2020 г.

Строителните ра-

боти в участъка се из-

пълняват по договора за 

текущ ремонт и поддър-

жане на републиканските 

пътища в област Разград. 

Стойността им е близо 

2,6 млн. лв. с ДДС.

За останалите 12,6 км 

от третокласния път – 

между Юпер и кръстови-

щето с второкласния II-49 

Кубрат - Тутракан, който 

преминава през селата 

Божурово и Бисерци, пред-

стои изработването на 

технологичен проект за 

ремонт на отсечката.

Стартираха дейностите 

за повишаване на енергийната 

ефективност на последната 

несанирана обществена сгра-

да в Генерал Тошево – тази на 

дирекцията „Социално подпо-

магане“, съобщават от Об-

ластния информационен цен-

тър (ОИЦ). С подкрепата на 

Оперативна програма „Региони 

в растеж 2014 - 2020“ („ОПРР 

2014 – 2020“) се предвижда да 

бъде направен основен ремонт 

на покрива, топлоизолация на 

стените, подмяна на освети-

телни тела. Освен това ще се 

монтира подемна платформа 

за достъп на хора с двигателни 

увреждания до местния офис на 

Агенцията за социално подпо-

магане. 

С  р е с у р с  о т  б л и з о 

264 000 лв. по „ОПРР 2014 – 

2020“ тази пролет завърши 

енергийното обновяване на дру-

ги три обществени сгради - на 

Районния съд, управление „Гра-

нична полиция“ и служба „Пожар-

на безопасност и защита на на-

селението“, допълват от ОИЦ.

Общината досега е осигу-

рила над 6 500 000 лв. по опера-

тивната програма за саниране 

на 10 обществени и 11 жилищни 

сгради, като част от проекти-

те са изпълнени. Сред обекти-

те с оптимизирано енергийно 

потребление са на общинската 

администрация, бюро по труда, 

две читалища, общежитие и 

училище, посочват от инфор-

мационния център.

Бившата Първа поликлиника 

в Бургас, която е сред най-посе-

щаваните медицински центро-

ве на Южното Черноморие и се 

помещава в едно от крилата на 

УМБАЛ в града, ще бъде ренови-

рана. Сградата, разположена в 

комплекс „Зорница“, от първи до 

четвърти етаж има съответно 

регистратура, център по хема-

тология, манипулационни, лекар-

ски и специализирани кабинети. 

Тя не е ремонтирана основно 

от десетилетия, поради което 

голяма част от мазилката на 

фасадата е компрометирана. 

Помещенията в сутерена не 

се експлоатират отдавна и са 

в лошо състояние. Подобно е 

Община Бургас сключи до-

говор и осигури необходимото 

финансиране за разширяване 

пристана на емблематичния 

за акваторията остров Све-

та Анастасия. То е част от 

проекта „Силата на водата“, 

като другите дейности по него 

включват реставрация на църк-

вата „Св. св. Кирил и Методий“, 

обновяване на инфраструкту-

ра и създаване на етнографска 

експозиция в рибарското селище 

Ченгене скеле, закупуване на ко-

рабче за туристически пътува-

ния, както и обособяване на му-

зей на минералната вода в „Акве 

Калиде“.

Строителните дейности на 

острова трябва да бъдат из-

вършени на два етапа в периода 

юни - октомври. Община Бургас 

ще ги организира така, че те да 

не притеснят посетителите. 

Света Анастасия ще посреща 

гости през цялото лято.

Ще се работи под Лекарна-

та, на разстояние от Гъбата, 

която няма да бъде засегната, 

както и никоя друга от забе-

лежителностите на острова. 

Даже се очаква с изпълнението 

на проекта да бъде защитена 

от ерозия неговата скалиста 

основа.

Съществуващият в момен-

та пристан е разположен в зона, 

подложена на интензивно морско 

вълнение. Той е с ограничени раз-

мери – 29 метра и 2 корабни мес-

та. При силен вятър и вълнение 

достъпът до острова е опасен 

или дори невъзможен. Съгласно 

разработената концепция за 

реконструкция и разширяване е 

предвидено удължаване на съ-

ществуващия кей с 5 м в южна 

посока, оформяне на предпазна 

каменнонасипна „шпора“ с бро-

нировка от тетраподи, както и 

изграждане на нов мостик срещу 

стария с дължина 38 м. Това ще 

е съпроводено с инсталиране на 

електрическо оборудване, ВиК, 

навигационни елементи и всич-

ки дейности, необходими за оси-

гуряване на самостоятелното 

функциониране на съоръжението.

БУРГАС

положението и по етажите на 

медицинското заведение.

В момента тече процедура-

та по избор на изпълнител на 

строително-ремонтните рабо-

ти, а очакванията са, че дей-

ностите ще започнат идния 

месец. Обновяването на ДКЦ I 

обхваща въвеждането на всички 

необходими мерки за енергийна 

ефективност, като топлоизо-

лация на външните стени и на 

покрива, демонтаж на старата 

покривна хидроизолация, улуци и 

водосточни казанчета и подмя-

ната им с нови. Предвижда се 

още подобряване на топлоснаб-

дяването в сградата.

С предстоящата ренова-

ция, която е по проект на об-

щина Бургас и е финансирана 

от Националния доверителен 

екофонд, ще се подобрят значи-

телно условията както за паци-

ентите, така и за медицинския 

персонал.
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Очаква се СМР да се изпълняват през следващата година

становище на Министер-

ството на културата от 

2017 г. По ул. „Оборище” и 

около площада са заложени 

осветителни тела, високи 

12 м, с една или две рогат-

ки на тази височина и една 

на 6,5 м за осветяване на 

тротоарите. Дизайнът на 

стълбовете и осветител-

ните тела е подчертано 

исторически, като за цел-

та е използван пример от 

Оксфорд. В обяснителната 

записка проектантите са 

отбелязали, че окончател-

ното решение за визията 

и височината ще бъдат 

взети след монтиране на 

мостра.

Следващ етап по про-

екта е 

обновяването на пл. 
„Народно събрание“.

С ъ щ е с т в у в а щ и т е 

дъждоприемници в тази 

знакова част на центъ-

ра на столицата ще бъ-

дат запазени, като ще 

се подменят и удвояват, 

където е възможно. Около 

пл. „Народно събрание” се 

предвижда поставянето 

на съвременни освети-

телни тела с модерна ви-

зия и височина 12 м. Те ще 

имат рогатки на две нива 

– едното е за улицата, а 

другото – за пешеходци-

те. 

Дейностите по проек-

та ще продължат по 

ул. „Г. С. Раковски“ в 
частта от ул. „Аксаков“ 
до ул. „Московска“. 

По ул. „Московска” и пл. 

„Гина Кунчева” се планира 

тротоарите да бъдат 

запазени, като настилка-

та им ще бъде подменена 

изцяло със светлосиви 

гранитни плочи. Бордю-

рите ще се нивелират и 

подменят с подобни, ако 

някъде е необходимо. Па-

важната настилка ще 

бъде пренаредена. На мес-

тата, където липсва или 

е увредена, ще се допълни 

със средноразмерни па-

вета. И тук в зоните на 

пресичания бордюрите се 

понижават и ще се мар-

кират с тактилни ивици 

от тъмносиви гранитни 

плочи, като същото важи 

и за ул. „Шипка” в учас-

тъка между ул. „Париж” и 

ул. „15-ти ноември”. Там 

се планира пълна подмяна 

на настилката. Уличното 

платно ще се изгради със 

средноразмерен паваж, а 

тротоарите - със свет-

лосиви гранитни плочи. 

Запазват се бордюрите, в 

зоната след жълтия паваж 

уличното платно се повди-

га, като се оставя регула 

от 3 см. 

В обхвата на проекта 

за Зона 4 влиза и 

градината, намираща 
се зад Централния во-
енен клуб. 

За  нея  има  изцяло 

ново проектно решение. 

Планира се запазване на 

съществуващата алей-

на мрежа и извършване 

на частична корекция на 

джобовете за пейки. На-

стилката ще бъде изцяло 

сменена, а бордюрите – 

само на местата, където 

са увредени. С отделен 

проект ще се извършат 

ремонтно-възстановител-

ни дейности на Паметника 

на Българския опълченец, 

както и на подходите към 

него. Решено е и компози-

цията от ослепените во-

ини, която е дело на проф. 

Любомир Далчев, да оста-

не в тази зона. 

Строителните рабо-

ти в зоната на Централ-

ния военен клуб предвиж-

дат минимални намеси в 

околното пространство 

на сградата. Настилките 

по тротоарите към ул. „Г. 

С. Раковски” и бул. „Цар 

Освободител”  ще бъ-

дат подменени. Тъй като 

сградите в района са cъc 

cтaтyт нa apxитeктypнo-

xyдoжecтвeни нeдвижи-

ми кyлтypни цeннocти c 

кaтeгopия „нaциoнaлнo 

знaчeниe“, дейностите по 

полагане и уплътняване на 

пластовете на настил-

ката ще се извършват 

ръчно. В участъка между 

сградата и градината от 

север няма да се променят 

съществуващите покри-

тия от асфалт и щампо-

ван бетон. С новия проект 

за ремонт на централна-

та част на столицата 

максимално се запазва 

видът и местоположение-

то на градското обзавеж-

дане. Ще бъдат сменени 

пейките и кошчетата и 

ще се поставят стойки 

за колела. 

Очаква се СМР да се 

изпълняват през следва-

щата година, след като се 

проведе нова процедура за 

избор на изпълнител.

ХИДРОМОТОР ООД
изключителен представител за България на

1588 София, с. Кривина, ул. „Искър“ 53А . Тел.: +359 887 63 26 27; +359 888 50 59 62  
e-mail: hy_motor@abv.bg                www.hydromotor.bg
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Комбинация миксер с 
бетонпомпа – ПУМИ

Автобетонпомпи

Разпределителни  
стрели

Тунелни машини

Стационарни бетонпомпи
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бетонпомпа – ПУМИ

Автобетонпомпи

Разпределителни  
стрели

Тунелни машини

Росица Георгиева

Завършиха дейност-

ите по изменение на ра-

ботния инвестиционен 

проект за изграждане, въз-

становяване и обновяване 

на прилежащите публични 

пространства на Зона 4 

от централната градска 

част на София. Препроек-

тирането беше възложено 

от Столичната община 

(СО) на носителите на 

авторските права – еки-

па на арх. Иво Пантелеев, 

който през 2013 г. спечели 

публичния конкурс за пре-

динвестиционно обемно-

устройствено проучване 

и решение за Зона 4. Об-

хватът на територията, 

който влиза в заданието, 

е между ул. „Георги С. Ра-

ковски“, ул. „Московска“, 

пл. „Васил Левски“, бул. „Ва-

сил Левски“, бул. „Цар Ос-

вободител“, пл. „Народно 

събрание“, ул. „6-ти сеп-

тември“ и мисленото про-

дължение на ул. „Аксаков“ 

от ул. „6-ти септември“ 

до ул. „Георги С. Раковски“. 

Новото проектно решение 

е публикувано на интер-

нет страницата на На-

правление „Архитектура 

и градоустройство” към 

Столичната община за 

обществено обсъждане. 

Становища и предложения 

могат да се подават до 

1 юни. Онлайн предста-

вяне и дискусия по тях ще 

се проведе на 3 юни от 16 

часа. 

Обновяването на Зона 

4 се реализира от СО с 

финансиране от Опера-

тивна програма „Региони 

в растеж 2014 – 2020“. 

Стойността е около 21,5 

млн. лв., като 19,2 млн. лв. 

е размерът на безвъзмезд-

ната помощ, а 2,3 млн. лв. 

е собственият принос на 

общината.

Какво предвиждат 
измененията

С променения план за 

Зона 4 от централната 

градска част на столи-

цата се дава възможност 

дейностите по обекта 

да се изпълнят на ета-

пи, като първият вече е 

приключил. Завършената 

фаза обхваща ул. „Москов-

ска“ в участъка от ул. „Г. 

С. Раковски“ до ул. „Дунав“, 

градината „Св. Климент 

Охридски“, тротоарите 

по бул. „Васил Левски“ до 

зоната на спирката на 

градския транспорт, как-

то и градината „Кристал“. 

Участъкът е въведен в 

експлоатация през 2019 г. 

Оставащите СМР на 

зоната ще продължат на 

етапи, за да не се затруд-

нява преминаването през 

ЦГЧ. Трябва да се обновят 

още бул. „Васил Левски“ от 

бул. „Цар Освободител“ до 

пл. „Васил Левски“ и кръс-

товището пред Софийския 

университет „Св. Климент 

Охридски“. По кръгово-

то на бул. „Васил Левски”, 

тротоарите пред висше-

то училище и Национална 

библиотека „Св. св. Кирил 

и Методий“ не се предвиж-

дат строителни работи. 

В обхвата на ремонт-

ните дейности влизат 

още ул. „11-ти август“ от 

ул. „Московска“ до пл. „Св. 

Александър Невски“, ул. „Ду-

нав“ от ул. „Московска“ до 

пл. „Св. Александър Невски“.

Следващата фаза 
включва градината 
пред храм „Света 
София”,

прилежащите алеи, 

района около Синодална-

та палата, ул. „Париж“ от 

бул. „Цар Освободител“ 

до ул. „Оборище“. В доку-

мента е отбелязано, че 

при реновирането на пл. 

„Св. Александър Невски“ и 

ул. „Оборище“ в частта от 

ул. „Г. С. Раковски“ до пло-

щада поради променените 

инвестиционни намерения 

на „Софийска вода“ АД не 

се предвижда изграждане 

на нова дъждовна канали-

зация. Ще бъде запазена 

регулата от около 15 см 

по продължение на трото-

арите по ул. „Оборище“ и 

около пл. „Ал. Невски“. Бор-

дюрите ще са същите, 

като ще бъдат нивелира-

ни и подменени с подоб-

ни, където е необходимо. 

Планира се настилката по 

тротоарите да бъде сме-

нена със светлосиви гра-

нитни плочи. В зоните на 

пресичания бордюрите ще 

се понижат, а местата се 

ще се маркират с тактил-

ни ивици от тъмносиви 

гранитни плочи. 

За уличното освет-

ление в района на пл . 

„Св. Александър Невски“ 

и ул. „Оборище“ в участъ-

ка от ул. „Г. С. Раковски“ 

до пл. „Св. Александър 

Невски“ се предлага ново 

проектно решение, което 

е съобразено изцяло със 
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Тихомир Станев

В настощата статия 

ще разгледаме 3 изклю-

чения, които касаят вза-

имоотношенията между 

възложител и изпълни-

тел, които рефлектират 

към риска при застрахо-

вателя. Това са взаимо-

отношения, настъпващи 

след наличие на щета по 

бонд гаранцията, т.е. 

имаме налична претен-

ция от възложителя към 

застрахователя. Тези из-

ключения, както и всички 

останали, на които сме 

се спирали досега в ру-

бриката „Нашият консул-

тант“, са пряко свързани 

с правото и съответ-

ните правни норми, на 

които то се подчинява, 

и затова ще им обърнем 

по-детайлно внимание. 

Изключенията са:
1. Ако възложите-

лят и изпълнителят са 
свързани лица по смисъ-
ла на Търговския закон, 
застрахователят няма 
да покрие претенцията.

2. Не се покриват 
съдебни разходи за дър-
жавни такси, депозити 
за вещи и за експерти по 
дела между страните по 
гаранцията.

3. Не се покриват и 
възнаграждения за про-
цесуално представител-
ство по дела със страни 
възложител и изпълни-
тел от гаранцията.

Важно! Всяко едно из-

ключение го разглеждам 

през призмата на право-

то, защото бонд гаран-

циите се подчиняват на 

правната рамка в стра-

ната.

Нека да се спрем на 

всяко едно изключение 

поотделно:

1. Ако възложите-
лят и изпълнителят 
са свързани лица по 
смисъла на Търговския 
закон, застраховате-
лят няма да покрие 
претенцията.

Това изключения не е 

случайно. Още на първия 

ми семинар за бонд га-

ранциите преди 5 години, 

организиран от колегите 

от Швейцария и Англия, 

обърнаха специално вни-

мание на казуса със свър-

заните лица. Оказва се, 

че в справката по щети-

мост от различните дър-

жави в ЕС, които ползват 

бонд гаранции, на първо 

място като статистика 

са претенциите между 

свързани лица с цел обо-

гатяване на претенди-

ращия, в случая възложи-

теля. Най-често това се 

случва при обществени 

поръчки с възложител ня-

коя от общините в съот-

ветната страна. 

Или както гласи в Тър-

говския закон, „свързани 

лица“ са и лицата, кои-

то участват пряко или 

косвено в управлението, 

контрола или капитала 

на друго лице или лица, 

поради което между тях 

могат да се уговарят ус-

ловия, различни от оби-

чайните.

Важно! Точно такива 

„тайни уговорки“ застра-

хователят иска да избег-

не между възложител и 

изпълнител, които имат 

намерение да се обога-

тят за негова сметка.

Тук на фокус идва кон-
тролът и кой го упражня-
ва при дадена претенция 
за щета. Съгласно § 1в 
от допълнителните раз-
поредби на Търговския за-
кон, контрол по смисъла 
на този закон е налице, 
когато едно физическо 
или юридическо лице (кон-
тролиращ):

1. Притежава повече 

от половината от гласо-

вете в общото събрание 

на друго юридическо лице, 

или

2. Има право да опре-

деля повече от половина-

та от членовете на упра-

вителния или надзорния 

орган на друго юридиче-

ско лице и същевременно 

е акционер или съдружник 

в това юридическо лице, 

или

3. Има право да уп-

ражнява решаващо вли-

яние върху друго юриди-

ческо лице по силата на 

сключен с него договор 

или по силата на неговия 

дружествен договор или 

устав, или е 

4. Акционер или съ-

дружник в друго юридиче-

ско лице и по силата на 

договор с други акционе-

ри или съдружници кон-

тролира самостоятелно 

повече от половината 

от гласовете в общото 

събрание на това юриди-

ческо лице.

Също така по смисъла 
на този закон „Свързани 
лица“ са:

1. Съпрузите, родни-

ните по права линия - без 

ограничения, по съребре-

на линия - до четвърта 

степен включително, и 

роднините по сватов-

ство - до трета степен 

включително;

2. Работодател и ра-

ботник;

3. Лицата, едното от 

които участва в управле-

нието на дружеството 

на другото;

4. Съдружниците;

5. Дружество и лице, 

което притежава повече 

от 5 на сто от дялове-

те и акциите, издадени 

с право на глас в друже-

ството;

6. Лицата, чиято дей-

ност се контролира пря-

ко или косвено от трето 

лице;

7. Лицата, които съв-

местно контролират 

пряко или косвено трето 

лице;

8. Лицата, едното от 

които е търговски пред-

ставител на другото;

9. Лицата, едното от 

които е направило даре-

ние в полза на другото.

За да може застрахо-

вателят да оцени риска и 

впоследствие да го носи 

от името на изпълните-

ля в полза на възложите-

ля, не трябва да има ни-

каква пряка или косвена 

свързаност между двете 

страни. Това е принцип, 

който съблюдават както 

българските застрахова-

тели, които издават бонд 

гаранции, така и техни-

те чуждестранни колеги.

2. Не се покриват 
съдебни разходи за 
държавни такси, 
депозити за вещи и 
за експерти по дела 
между страните по 

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.

Снимка Румен Добрев

гаранцията.

Идеята на това из-

ключение  е,  че  тези 

финансови разходи не 

касаят риска на застра-

хователя. Застраховате-

лят много точно описва в 

бонд гаранцията до какъв 

лимит гарантира проек-

та за изпълнение. Този ли-

мит винаги се взима от 

стойността на договора 

и условията, които възло-

жителят е изискал.

Таксите и тарифите 

са подробно изброени в 

Закона за държавните 

такси, като всяка една 

такава има съответното 

наименование на дейст-

вията, услугите и книжа-

та, за които се събира 

държавна такса. Само за 

информация ще им обър-

нем внимание:

Таксите биват два 

вида – пропорционални и 

прости. Простите такси 

имат фиксиран размер. 

Той е определен изначално 

от закона за съответни-

те действия и не се про-

меня. Пропорционалните 

такси от друга страна, 

както е видно и от наи-

менованието им, зависят 

от паричната равностой-

ност на моето искане. 

С прости думи, ако 

възложителят или изпъл-

нителят иска от съда 

да осъди ответника да 

заплати някаква сума 

пари или да даде нещо, 

което може да се изме-

ри в пари, то таксата 

ще се изчисли като про-

цент от цената на иска. 

В общия случай таксата 

е 4% от стойността на 

това, което се иска. Това 

правило познава някои 

съществени изключения, 

но това е тема на друга 

правна дискусия.

3. Не се покриват 
от застрахователя 
и възнаграждения за 
процесуално предста-
вителство по дела със 

страни възложител и 
изпълнител от гаран-
цията.

И тук, както и в пре-

дходното изключение, 

тези допълнителни раз-

ходи не касаят риска на 

застрахователя по бонд 

гаранцята. 

Тези разноски се раз-

личават от таксите ос-

новно по това, че те се 

дължат с оглед обезпе-

чаването на нормалния 

ход на производството 

– това означава, че за да 

продължи делото или да 

се извърши някое дейст-

вие, трябва да се запла-

тят допълнително пари. 

Такъв е случаят, кога-

то се иска от съда да на-

значи вещо лице, което да 

извърши експертиза, тъй 

като се очаква експер-

тизата да докаже пра-

вотата на съответните 

твърдения. Вещите лица 

не са служители на съда 

и предлагат услугите си 

срещу хонорар, който се 

определя от съда. 

Важно!  Страната, 

която поставя задачи на 

вещото лице, ще трябва 

да му плати хонорар за 

извършването им. Друг 

типичен случай е призо-

ваването на свидетел, 

което също е свързано с 

разходи. 

Най-същественият 

разход, който ще се на-

ложи да бъде заплатен, 

е адвокатският хонорар. 

Той не е задължителен, 

тъй като всяка страна 

по делото решава дали 

да използва услугите 

на професионалист, но 

практиката показва, че 

е несериозно да се влезе 

в съдебен спор без адво-

кат, специалист по съот-

ветното право.

Характерът на някои 

разноски не позволява те 

да бъдат изчислени пред-

варително, тъй като е 

необходима преценка на 

съда относно размера им. 

Типичният случай е, кога-

то поискаме съдействие 

от вещо лице.  Съдът 

трябва да определи хо-

норара на вещото лице 

според сложността на 

задачата.

С всички тези еле-

менти застрахователят 

е наясно и не са негов фо-

кус при носенето на риска 

по гаранцията. Идеята и 

ролята на гаранцията е 

да се гарантира пред въз-

ложителя, че изпълните-

лят ще изпълни проекта 

качествено и в срок, без 

да се стига до претен-

ции.

Заключение

Разгледаните 3 изклю-

чения са важни, защото 

касаят както изпълните-

ля, така и възложителя. И 

е добре и двете страни 

да са нясно какво точно 

покрива застраховате-

лят по бонд гаранцията 

и какво точно не покрива, 

в случая са тези допълни-

телни разходи, както и 

всяка свързаност между 

възложител и изпълнител. 

Обръщам специал-

но внимание на изклю-

ченията от позицията 

на правото и неговите 

практики, защото всички 

дискутирани изключения в 

нашата рубрика са пред-

видени от застраховате-

лите по бонд гаранциите. 

Винаги съм казвал, че 

освен покритията по бон-

да трябва да се знаят и 

неговите изключения, за 

да може да се вижда „ця-

лата картина“ на дейст-

вие на бонд гаранциите. 

Това е от изключително 

значение за всички стра-

ни по гаранцията. 

П.П. Ако имате нуж-
да от оферта, казус или 
проблем с гаранциите, пи-
шете ни на stroitel.bonds@
ttins.eu или се обадете на 
0882 400 071, за да го обсъ-
дим с препоръка и станови-
ще.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ ГОЛЕМИТЕ ОБЕКТИ

Проф. д.а.н. арх. 
Борислав Борисов, 
ректор на 

ВСУ „Любен Каравелов“

Милен Илиев, 
председател на 
ОП на КСБ - Плевен

Реставрацията  
на минералната баня 
в Банкя

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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Проектът обхваща площ от 200 000 кв. м и ще има 1700 апартамента

Като  „ з латна 

кутия“ с площ от 

22 000 кв. м е зами-

слена сграда на об-

щината Дордрехт, 

Нидерландия. Тя ще 

поеме център за 

обслужване на граж-

дани, обществена 

библиотека, турис-

тически информа-

ционен център и 

офиси за служите-

ли на кметството. 

Международни ят 

конкурс е спечелен 

от Schmidt Hammer Lassen (SHL) 

Architect. Журито ги е избрало за-

ради „радикален, изобретателен и 

интегриран“ подход към заданието.

Визията им за новия общински 

дом съчетава пространственото 

разнообразие, създавайки приветли-

ва атмосфера както за жителите и 

посетителите на града, така и за 

служителите.

Проектът предлага няколко 

нови обществени пространства 

около зданието като площад, който 

маркира главния вход и се свързва 

с центъра на града, и малък парк, 

който създава интимно обществе-

но пространство. Има ясен фокус 

върху пешеходците. Солидната, но 

топла външност осигурява търсен 

контраст със съседните здания. 

Остъклената фасада предоставя 

гледки към ключови за града места 

като катедралата, площада и жп 

гарата.

Страницата подготви 
Елица Илчева

В Амстердам представиха 

идея за изграждане на нов жили-

щен район, разположен върху те-

рена на стар пазар. Проектът е 

на Mecanoo и предвижда постро-

яването на 1700 апартамента в 

разнообразни сгради, в които ще 

бъдат настанени семейства, 

едночленни домакинства, сту-

денти и възрастни хора. Гене-

ралният план на квартала, наре-

чен Marktkwartie (празна поляна), 

обхваща площ от 200 000 кв. м.

Районът е скрит между Ян 

ван Галенстраат и Хаарлеммер-

вег. В продължение на десети-

летия магазини и ресторанти 

са се снабдявали със зеленчуци, 

плодове и друга храна от тър-

жището. Днес парцелът е бър-

котия от високи огради, тенти 

и затворена порта. Зоната - дъ-

лъг насип, ограничен от два ка-

нала, ще бъде трансформирана и 

по-ефективно организирана чрез 

оползотворяването на поредица 

пристанищни заливи, които са 

били запълнени и присъединени 

към мястото още през 70-те 

години. 

Монументалното хале ще 

формира сърцевината на новата 

жилищна зона. Историческата 

сграда ще бъде възстановена и 

ще стане достъпна за всички, 

защото ще включва хотел, рес-

торанти и хранителна лабора-

тория за споделяне на знания в 

областта на храните.

Според архитектурното 

студио Mecanoo отправна точ-

ка за дизайна е поредица от 

добре свързани обществени 

пространства, всяко от които 

има своя собствена индиви-

дуалност. Ще  има централно 

разположена зелена зона както 

за квартала, така и за града. 

От две страни тя ще граничи 

с поредица от шестетажни жи-

лищни сгради с няколко двана-

десететажни блока за акцент. 

Фасадите им са вдъхновени от 

съществуващите постройки 

по протежение на Ян ван Гален-

страат. Това открито зелено 

пространство ще дава ясна ви-

димост както към халето на па-

зара, така и към графитите на 

Кийт Харинг. Между Marktweide 

и главния вход е планирано вто-

ро открито място – пазарен 

площад, който ще функционира 

като средище за провеждането 

на различни събития и за предла-

гане на стоки.

Колко голям е потенци-

алът на соларната енергия 

и в частност на сградно 

интегрираната фотовол-

таика, става очевидно от 

здание със соларна фасада в 

центъра на Сеул. Сградата 

е наскоро реновирана и сега 

произвежда енергия чрез ин-

тегрираните си панели на-

сред многомилионната сто-

лица на Южна Корея.

Всъщност това е цен-

тралата на Hanwha – голям 

местен производител на со-

ларни панели. През послед-

ните месеци постройката 

е обновена от UNStudio, без 

да се прекъсва нормална-

та бизнес дейност на еки-

пите в нея. Промяната е 

постигната чрез ефикасни 

строителни методи с ниско 

въздействие върху околна-

та среда, които междуна-

родната дизайнерска фирма 

нарича „реконструкция на 

място“. С фотоволтаици-

те обаче тя отправя смело 

послание към околния свят 

и изразява идентичността 

на компанията като амби-

циозен световен лидер в PV 

индустрията.

Реновацията черпи вдъх-

новение от природата и 

заобикалящата среда. На-

пример фасадата, която се 

отваря по протежение на 

северната страна, осигуря-

ва дневна светлина, докато 

южната е по-непрозрачна, за 

да смекчи нежеланото слън-

чево греене. 
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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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ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 
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 ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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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:


