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Д-р Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, 
храните и горите и ръководител на УО на ПРСР:

BG.121357Q/UВъпреки трудностите успяхме 
да запазим изключително 
добър темп на работа

„Визия за София“ с 
хоризонт до 2050 г. – 
зелен град с подредено 
строителство

ИНТЕРВЮ ТЕМА стр. 6-7  стр. 10-12

Премиерът Бойко Борисов и кметът Йорданка Фандъкова инспектираха 8-километровата отсечка, свързваща „Красно село“ и  „Хаджи Димитър“

В. „Строител“

До края на август се очаква 

да бъдат пуснати в експлоатация 

първите 8 км от третия лъч на 

метрото в София – между кварта-

лите „Красно село“ и „Хаджи Дими-

тър“. Стартирала е и процедурата 

за нови 3 км от бул. „Вл. Вазов” до 

кв. „Левски Г” и при осигурено фи-

нансиране още през 2021 г. може да 

започне строителството. За раз-

клонението от Военната академия 

към „Слатина” до бул. „Цариградско 

шосе” при зала „Арена Армеец” се из-

готвят регулационни планове, като 

тази есен ще се избира и изпълни-

тел.

Това стана ясно по време на 

инспекция на обекта от минис-

тър-председателя Бойко Борисов 

и кмета на Столичната община 

Йорданка Фандъкова. На събитие-

то присъстваха още изпълнител-

ният директор на „Метрополитен“ 

ЕАД проф. д-р инж. Стоян Братоев, 

министрите Владислав Горанов и 

Росен Желязков, заместник-кмето-

вете на Столичната община Дон-

чо Барбалов и Кристиян Кръстев и 

зам.-председателят на УС на Кама-

рата на строителите в България 

Владимир Житенски.

„Строим качествено, както в 

Европа, но за много по-ниска цена. 

Километър от метрото в България 

струва около 40 млн. евро, а в дру-

гите европейски държави 150 млн. 

евро“, подчерта премиерът и до-

бави, че в София направеното вече 

е като цял подземен град. Борисов 

остана изключително впечатлен от 

декорациите с българската шеви-

ца в метростанция „Св. Патриарх 

Евтимий”, като каза, че това, кое-

то вижда, са произведения на изку-

ството.

Брой 24, година XII, 12 юни 2020
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Уважаеми г-н министър-председател, от все сърце Ви пожелаваме здраве, 

вдъхновение и успехи във високоотговорната Ви и обществено значима работа, 

лично щастие и много поводи за радост!

Хубав празник!

Премиерът Бойко Борисов:

Десислава 
Бакърджиева 

„Автомагистрала „Хе-

мус“ се строи на пълни 

обороти – много бързо и 

в срок. Активно работим 

и по изграждането на ско-

ростния път Ботевград – 

Мездра в най-тежкия учас-

тък.“ Това каза премиерът 

Бойко Борисов по време на 

инспекция на инфраструк-

турни проекти във Варна. 

Той беше придружен от ви-

цепремиера Томислав Дон-

чев и кмета на града Иван 

Портних. Те разгледаха 

бул. „Васил Левски“, дет-

ска градина „Карамфилче“, 

операционна в МБАЛ „Све-

та Анна“ и спортен ком-

плекс на ул. „Студентска“.

Борисов съобщи, че 

от другата седмица за-

почват дейности на АМ 

„Хемус“ и в двете посоки 

от Велико Търново. Той из-

тъкна за пореден път, че 

въпреки кризата с корона-

вируса строителството 

не е спирало. „Това, което 

сме обещали на варненци, 

го правим. Булевард „Ва-

сил Левски“ стана чудесен 

и чувствително облекчи 

трафика в града“, каза 

още премиерът.

По време на проверка-

та стана ясно, че във Ва-

рна ще има нова градска 

железница по трасето от 

летището до курортните 

комплекси. Очаква се идей-

ният проект да е готов 

до два месеца. „От Брюк-

сел иcкат да видят освен 

метрото в София такава 

железница и в други голе-

ми градове“, сподели Бойко 

Борисов и добави, че има 

подобна идея и за Бургас – 

линия да свързва гарата с 

летището в Сарафово.

„Варна е първият от 

големите градове, който 

си е решил въпроса с мес-

тата в детските градини 

– построили сме четири в 

последните години, в мо-

мента се изгражда още 

една на бул. „Приморски“, 

информира Иван Портних. 

Той допълни, че в централ-

ната градска част те-

рените за изграждане на 

нови детски заведения са 

малко.
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„600 хиляди пътници 

дневно ще използват 

влаковете. С новата 

придобивка пътният 

трафик ще бъде намален 

с 30%, 8-те станции ще 

имат връзки с над 55 ав-

тобусни и тролейбусни 

спирки“, каза премиерът.

Продължава усилено-

то строителство и на 

втория етап от трета-

та линия между ул. „Жит-

ница“ и Околовръстния 

път при кв. „Горна баня“. 

Участъкът е с дължина 4 

км и включва изграждането на 4 станции.

„Закупуваме още 10 нови мотриси „Си-

менс” за 88 млн. лв. за тази линия и те ще 

започнат да пристигат в София през след-

ващата година, а поетапно подменяме най-

старите навсякъде. Имам уверението, че 

Министерството на финансите ще осигу-

ри съфинансирането за тях от 15 млн. лв.“, 

посочи на свой ред кметът Йорданка Фан-

дъкова. Към момента продължават тесто-

вете с първите 20 машини. „Немските еки-

пи на „Сименс” бяха изтеглени по време на 

пандемията от България, но ме уведомиха, 

че възстановяват работа по проверката 

на системите за управление“, каза също 

Фандъкова.

Снимки Столична община

Десислава 
Бакърджиева

Започнаха строител-

ни работи по участъка от 

път I-1 (Е-79) между села-

та Ребърково и Лютидол 

в рамките на модерниза-

цията на трасето Мездра 

– Ботевград. От Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ) припомниха, че СМР 

по Мездра – Ботевград 

стартираха в края на ми-

налата година, но до мо-

мента всички дейности, 

които са извършвани, са 

били встрани от насто-

ящото пътно платно и 

не са възпрепятствали 

трафика. „Сега изпъл-

нението на отсечката 

навлиза в следващ етап, 

което налага спиране на 

движението между с. Ре-

бърково и с. Лютидол (от 

км. 166 до км. 172), където 

проектното трасе напус-

ка съществуващия път 

и преминава в обход на 

село Лютидол от изток“, 

поясняват от АПИ. От 

Агенцията допълват, че 

временната организация 

на движение се предвижда 

да продължи до средата 

на ноември 2020 г.

Участъкът между Ме-

здра и Ботевград е един 

от най-сложните като 

терен за преминаване 

от направлението Ви-

дин – Ботевград (167 км). 

Поради това строител-

ството на близо 33 км 

от Мездра – Ботевград 

е обособено в два лота 

– лот 1 (19,3 км) и лот 2 

(13,4 км). Пътят ще бъде 

с две платна с по две лен-

ти за движение в посока, 

т.е. двойно по-широко от 

настоящото, което е с по 

една лента за движение в 

посока. Трасето ще следва 

съществуващия път, кой-

то ще бъде разширен до 

новия габарит. По нов те-

рен бъдещият скоростен 

път ще се развива в учас-

тъците, обхождащи села-

та Лютидол, Типченица, 

Новачене и Скравена. На 

обхода на с. Лютидол ще 

бъдат построени два ту-

нела с дължина съответно 

490 м и 340 м. Ще бъдат 

изградени и ремонтирани 

редица съоръжения - над 

жп линията Мездра – Со-

фия, мостове над р. Искър, 

Малата река, Калница, Бе-

бреш, Рударка, както и пъ-

тен възел при с. Новачене. 

Предвидено е построява-

нето на селскостопански 

надлези, площадки за от-

дих и т.н.
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Държавата има амбициозни цели за енергийната ефективност, обяви вицепремиерът Томислав Дончев

Ñòðîèòåë петък, 12 юни 2020

Елица Илчева

„България може да получи пър-

вите евросредства за възста-

новяване след пандемията още 

през декември“. Това обяви вице-

премиерът Томислав Дончев при 

изслушване в парламентарната 

комисия по Европейските въ-

проси и контрол на европейски-

те фондове. Пред депутатите 

той припомни, че в следващия 

програмен период страната ни 

по план ще разполага с бюджет 

от почти двойно повече от пър-

воначално планираното – с 30 

млрд. евро безвъзмездна помощ 

и достъп до кредитиране. „До 

2027 г. ще имаме допълнително 

над 9 млрд. евро грант, както и 

над 3 млрд. евро, които можем 

да получим като заем. Общо по 

програмата за възстановяване 

са предвидени над 6 млрд. евро, 

които трябва да бъдат усвое-

ни до 2024 г. До 2021 г. ще има 

достъп до над 600 млн. от тях“, 

каза вицепремиерът.

Според него заради огра-

ниченото време най-голямото 

предизвикателство за прави-

телството ще бъде бързо и ка-

чествено да се изработи план 

за разходване на средствата 

при максимална публичност. За-

това се планира да се използва 

досега съществуващата орга-

низация, няма да се формират 

нови структури и да се разши-

рява администрацията. „Ние не 

трябва да създаваме паралелна 

система за управляването на 

тези средства, а да използваме 

установения опит и експерти-

за“, допълни Дончев. И подчерта, 

че голямата тема е как да се по-

стигне качественото планиране 

с баланс на няколко плоскости. 

На първо място става дума за 

такъв между безвъзмездни сред-

ства и финансови инструменти. 

Мнението на правителството 

е, че публичното финансиране не 

трябва да измества частното. 

На второ – да се прецени дали 

да се инвестира в подкрепа или 

в политики. „Да, трябва да се по-

мага на тези, които са в нужда, 

но и да се мислят мерки, къде-

то има потенциал за развитие“, 

уточни вицепремиерът. В тази 

връзка той информира депута-

тите, че Законът за индустри-

алните зони вече е в Министер-

ския съвет.

„Остават предизвикател-

ствата, свързани със Зелената 

сделка, където ще има 2 млрд. 

евро повече. Това е безспорно 

предимство. Споровете, кои-

то водим към момента с Евро-

пейската комисия, са за това 

в колко района да е фокусирана 

помощта. Първоначално беше 

обявено, че това трябва да са 

само пряко засегнатите от 

производството на енергия от 

въглища, които у нас са Перник, 

Кюстендил и Стара Загора. Ние 

обаче разсъждаваме за цялата 

страна, а не само за няколко 

града“, информира още Томислав 

Дончев.

От думите му стана ясно 

още, че държавата има амбици-

озни цели за енергийната ефек-

тивност. „В пъти ще се увеличи 

мощта на мерките за енергийна 

ефективност, не трябва да ос-

тане сграда, която да не бъде 

санирана, и не са само зданията. 

За нещастие тук потенциалът 

на България е огромен, аз не го-

воря само за жилищни и общест-

вени постройки, а и за българ-

ската индустрия, която като 

цяло едва е започнала да мисли 

за енергийна ефективност“, 

каза Дончев.

Десислава 
Бакърджиева

Фонд на фондовете 

(ФнФ) е подписал дого-

вор с избрания финансов 

посредник за изпълнение 

на Фонд за ускоряване и 

начално финансиране II 

(ФУНФ II) със средства 

по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентос-

пособност 2014 - 2020“. 

От ФнФ съобщиха, че 

ресурсът ще се управля-

ва от „Витоша Венчър 

Партнърс“  ООД, кое-

то ще отговаря за фонд 

Десислава 
Бакърджиева

Със свое постановле-

ние правителството одо-

бри промени по бюджета 

на Министерството на 

финансите за 2020 г., с 

които да се осигури въз-

можността за увелича-

ване капитала на „Фонд 

мениджър на финансови 

инструменти в България“ 

ЕАД, т.нар. Фонд на фон-

довете, с парична вноска 

в размер на 375 000 лв. 

Това съобщиха от прес-

центъра на Министерския 

съвет. 

Целта е да се обезпечи 

дейността на ФнФ през 

2020 г. като „Звено за ко-

ординация“ (понастоящем 

управление „Проектна ин-

формация и финансиране“), 

да продължи да извършва 

дейностите по коорди-

нация и предоставяне на 

информация на заинтере-

сованите страни за по-

бързото и успешно реали-

зиране на инвестиционни 

проекти, включително 

възможността за комби-

ниране на финансирането 

от Европейските струк-

турни и инвестиционни 

фондове 2014 - 2020 г. и 

плана „Юнкер”.

от 38 млн. лв. От тях 

35,6 млн. лв. са публични 

средства, предоставени 

чрез ФнФ, а останалите 

ще представляват частно 

съфинансиране.

От ФнФ посочват, че 

екипът на избрания финан-

сов посредник е натрупал 

релевантен опит в упра-

влението на инвестиции и 

в създаването на предпри-

емачески програми и еко-

системи през последните 

повече от десет години. 

Ключовите лица в него 

са участвали в екипите 

на фонд мениджъри от ня-

колко различни страни и 

съответно като ръково-

дители и инвеститори в 

над 200 технологични ком-

пании в Европа и САЩ. 

„Наред с финансиране-

то чрез дялови и квазидя-

лови инвестиции „Вито-

ша Венчър Партнърс” ще 

предоставя менторска и 

стратегическа подкрепа 

на компаниите и ще из-

ползва разработените от 

екипа международни мре-

жи за бизнес развитие и 

привличане на допълните-

лен частен капитал. Около 

половината от подкрепе-

ните фирми ще участват 

в акселераторска програ-

ма, организирана от фонд 

мениджъра, а останалите 

си инвестиции екипът ще 

осъществи в стартъпи 

в по-напреднала фаза на 

развитие“, поясняват от 

ФнФ.

Очаква се посредникът 

да реализира първите си 

инвестиции на пазара през 

лятото на тази година.

С подписването на до-

говора с „Витоша Венчър 

Партнърс” ФнФ завърши 

работата си по създава-

нето на мрежа фондове 

за ускоряване и начално 

финансиране. Нейната 

цел е да допринесе значи-

телно за осигуряването 

на конкурентоспособни 

канали за развитие на 

иновативни  компании в 

България в следващите 

години. Другите фондове 

от мрежата, които реа-

лизират инвестиции, са 

„Ню вижън 3“ и „Иновейшън 

Акселерейтър България“ 

(които са сменили името 

на фонд мениджъра си на 

„Иновейшън Кепитъл“).

От ФнФ посочват, че 

заедно с „Морнингсайд хил“ 

(фонд мениджъра на Фон-

да за рисков капитал) на 

пазара вече активно рабо-

тят четири фонда за дя-

лово и квазидялово финан-

сиране. Те ще подкрепят 

близо 400 на брой малки и 

средни предприятия с общ 

ресурс от 190 млн. лв., 

като от тях публичните 

средства, предоставе-

ни от ФнФ, възлизат на 

148 млн. лв., а останалите 

42 млн. лв. са допълните-

лен частен капитал, при-

влечен от посредниците.

Снимка Румен Добрев
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Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

петък, 12 юни 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

„Министерството на реги-

оналното развитие и благоу-

стройството (МРРБ) има го-

товност да стартира следващ 

етап на Националната програ-

ма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни 

сгради (НПЕЕМЖС) с пилотен 

проект за обновяване на още 

1951 обекта, за които са пода-

дени документи в Българската 

банка за развитие в срока за 

кандидатстване, но за тях не 

е достигнало финансирането. 

Това обаче трябва да стане на 

базата на широк обществен и 

политически консенсус, като 

основното е осигуряването 

на финансов ресурс“, е заявила 

министърът на регионалното 

развитие и благоустройство-

то Петя Аврамова по време 

на парламентарен контрол. Тя 

е уточнила, че становището 

и предложението на МРРБ ще 

бъде реализирането на основ-

ните енергоспестяващи мерки 

да е при 

100% безвъзмездна финансова 
помощ от държавата, 

така както е стартирала 

НПЕЕМЖС, и при условията, при 

които всички собственици в 

сгради – етажна собственост, 

са подали документи.

„Нашият фокус при изпълне-

нието на този етап ще бъде 

засилване на ролята на общи-

ните и на отговорността на 

собствениците, по-добър кон-

трол и комуникация при осъ-

ществяване на мерките, както 

и конкретизиране на обхвата за 

допустимостта на дейности-

те“, е обяснила пред депутати-

те Аврамова. Тя е подчертала, 

че министерството ще напра-

ви промени в програмата, след 

като извърши обстоен анализ на 

реализираните вече дейности 

по първия етап.

По думите й следваща фаза 

в подобряването на енергийна-

та ефективност на жилищния 

фонд е 

да бъде отворен дебат за нова 
програма, 

за която вече да бъде об-

съдено въвеждането на самоу-

частие на всички собственици. 

Данните на МРРБ сочат, че до-

сега в рамките на НПЕЕМЖС са 

подписани договори за целево 

финансиране на 2022 сгради. Към 

29 май поддържаните във ведом-

ството регистри отчитат, че 

са обновени и въведени в екс-

плоатация 1876 здания, като 

остава да се санират 146 броя, 

намиращи се на територията на 

15 общини.

По време на парламентар-

ния контрол министър Петя 

Аврамова е информирала още 

народните представители, че 

през последните три години 

са инвестирани над 13 млн. лв. 

в ремонтни дейности на около 

11 километра от първокласния 

път Карнобат – Бургас. „Предвид 

значението на трасето като 

основна връзка в района, МРРБ 

и пътната администрация по-

лагат непрекъснато усилия за 

подобряване на експлоатацион-

ните качества на отсечката, 

като отделни участъци от пътя 

редовно се включват в ремонт-

ни програми на АПИ“, е изтъкна-

ла Аврамова. Тя е пояснила, че 

има

необходимост от цялостен ре-
монт на I-6 Карнобат – Бургас. 

„Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ планира през 2020 г. да 

извърши дейности по оценка на 

състоянието на 37-километро-

вия участък с цел постигане на 

проектна готовност през пър-

вата половина на 2021 г. и да се 

уточни финансовият ресурс за 

ремонтно-възстановителните 

работи. „За реален старт на ре-

монта ще можем да говорим, след 

като е налице одобрена проект-

на документация и осигурен фи-

нансов ресурс в инвестиционна-

та програма на АПИ“, е добавила 

тя.

Петя Аврамова е коменти-

рала и изграждането и ремон-

тирането на пътни отсечки и 

съоръжения в област Пловдив. 

Тя е съобщила, че през втората 

половина на 2020 г. се очаква да 

започне строителството и на 

довеждащите пътища (локали), 

които ще осигуряват достъп 

или връзка на засегнатите имо-

ти до реконструираното трасе 

на второкласния път Пловдив – 

Асеновград. „Към момента тех-

ническият проект е изготвен и 

е внесен за разглеждане на Тех-

нически съвет в Областно пътно 

управление – Пловдив. Успоредно 

с това се изготвя и Комплексни-

ят доклад за оценка на съответ-

ствието на инвестиционните 

проекти със съществените из-

исквания към строежите. След 

утвърждаване на проектната 

документация от възложителя 

и изготвянето на комплексния 

доклад ще стартира процедура-

та по издаване на строително 

разрешение от областния упра-

вител“, е казала Аврамова. Ми-

нистърът е добавил, че към мо-

мента се провеждат процедури 

за избор на проектант за рекон-

струкция на Околовръстния път 

и Югоизточния обход на Пловдив. 

Изграждат се и кръстовища на 

пътищата София – Бургас и Кар-

лово – Пловдив.

Пред народните представи-

тели Петя Аврамова е съобщила 

още, че 

има избран изпълнител на строи-
телството на новия мост над р. 
Марица 

на третокласния път Плодо-

витово – Асеновград. Тя е обяс-

нила, че проектното решение 

предвижда съоръжението да 

бъде на 15 м от съществуващия 

мост в западна посока и да е с 

габарит на пътното платно 7 м. 

Обектът ще бъде реализиран със 

средства от републиканския бю-

джет, като предложената цена 

от избрания изпълнител възлиза 

на 5 883 138,88 лв. с ДДС. Пред-

стои подписване на договора. 

Срокът за реализация на строи-

телството е 360 календарни дни.
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Изданието на КСБ е стойностно и утвърдено на медийния пазар

Д-р Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, храните и горите и ръководител           

Десислава 
Бакърджиева

Д-р Василева, как ра-
боти Управляващият ор-
ган (УО) на „Програмата 
за развитие на селски-
те райони 2014 – 2020“ 
(„ПРСР 2014 - 2020“) в на-
стоящата сложна ситуа-
ция? По-бавно ли се случ-
ват процесите? Беше ли 
подготвен УО за подобна 
криза?

Едва ли някой е бил под-

готвен за подобна ситуа-

ция, но мисля, че за кратко 

време успяхме да адап-

тираме ежедневните ни 

дейности в Управляващия 

орган към новите условия. 

По време на извънредното 

положение продължихме 

интензивната работа по 

приключване на преговор-

ния процес с Европейска-

та комисия за изпрате-

ното шесто изменение 

на „ПРСР 2014 - 2020“. В 

края на април получихме и 

официалното одобрение 

за него. Непосредствено 

след това изпратихме и 

седмо изменение, което 

пък беше одобрено в края 

на май. 

Стартира хме  три 

процедури за прием на 

проектни предложения, 

започнахме оценката на 

проектите по други две 

вече приключили процеду-

ри и продължихме рабо-

тата си по тези, които 

предстои да обявим. Така 

че въпреки трудностите 

успяхме да запазим изклю-

чително добър темп на 

работа в УО.

След два месеца на 
извънредно положение и 
продължаваща епидемич-
на обстановка отчита-
те ли забавяне при ПРСР? 
Какви са резултатите 
към момента - процент 
на изпълнение, договоре-
ни, сертифицирани и раз-
платени средства?

Разплатените към на-

чалото на май субсидии по 

„ПРСР 2014 - 2020“ са около 

1,266 млрд. евро Договоре-

ните средства предста-

вляват 70,7% спрямо целия 

бюджет на Програмата, 

или над 2,46 млрд. евро. 

От тях договорените по 

инвестиционните мерки и 

Техническа помощ са над 

1,431 млрд. евро, като зад 

тази сума стоят над 6500 

сключени договора.

Разплатените сред-

ства по мерките с плаща-

не на площ са в размер на 

617 млн. евро, а помощта 

достига до над 50 хил. бе-

нефициенти.

За кои мерки трябва 
да бъдат ускорени дей-
ностите и има ли риско-
ви проекти по програ-
мата?

Програмата е на та-

къв етап от прилагане, 

че времето за планиране 

и изпълнение непрекъсна-

то намалява. Средствата 

за периода 2014 - 2020 г. 

трябва да достигнат до 

бенефициентите до края 

на 2023 г., което означава, 

че и самите те е необхо-

димо по-стриктно да осъ-

ществяват заложените 

дейности в своите про-

екти. Това има особено 

значение за проектите, в 

които има включени стро-

ително-монтажни работи, 

тъй като те изискват по-

вече време за реализация. 

Създали сме възмож-

ност последните проекти 

да се изпълняват и отчи-

тат от бенефициентите 

до септември 2023 г. Цел-

та е изплащане на финан-

совата помощ до края на 

2023 г.

Какво включва ин-
дикативната годишна 
работна програма на 
ПРСР? Ще се обявяват 
ли процедури, които ще 
са интересни за строи-
телите? 

Интересни за сектора 

следва да са проектите, 

които включват СМР. За 

тази година сме старти-

рали и предстои да от-

крием прием по няколко 

инвестиционни мерки, в 

които традиционно бене-

фициентите изпълняват 

дейности по строител-

ство, възлагано на външ-

ни изпълнители. Такива 

например са подмярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, 

възстановяване и подобря-

ване на културното и при-

родно наследство на се-

лата“; 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“; 

и 5.1 „Подкрепа за инвес-

тиции в превантивни 

мерки, насочени към огра-

ничаване на последствия-

та от вероятни природни 

бедствия, неблагоприятни 

климатични явления и ка-

тастрофични събития“ по 

Програмата. Те включват 

изграждането на различни 

обекти в селскостопан-

ския сектор, строител-

ството на хидромелиора-

тивни съоръжения и др.

По време на извън-
редното положение Ка-
марата на строителите 
в България (КСБ) аларми-
ра, че има забавени раз-
плащания по обществени 
поръчки. Успяха ли бене-
фициентите на ПРСР да 
изпълняват всички свои 
задължения и какви нега-
тивни резултати очак-
вате от сложната ситу-

ация?
На този етап е рано 

да се каже какви ще са 

последствията от пан-

демията с коронавируса 

върху изпълнението на 

проектите по ПРСР, тъй 

като ситуацията е мно-

го динамична. Липсата на 

финансиране е най-честа-

та причина да не започне 

един проект. Но когато се 

кандидатства, една от 

задължителните декла-

рации на кандидата е, че 

той има възможност да 

финансира проекта. Това 

става най-често с банко-

ви кредити, а ситуацията 

с пандемията засега не 

влияе на кредитирането. 

Предполагаме, че ще 

има евентуално забавяне 

в изпълнението на одо-

брените дейности. Голяма 

част от инвестиционни-

те мерки включват стро-

ително-монтажни рабо-

ти, както и доставки на 

активи от страни членки 

на ЕС, както и от Китай. 

Предвид намаления износ 

на засегнатите държави 

от пандемията, в Бъл-

гария има намален внос. 

Очакваме постъпването 

на искания от бенефици-

ентите за удължаване на 

сроковете за изпълнение 

на проектните предложе-

ния. Считаме, че с оглед 

на ситуацията това е 

напълно нормално и Дър-

жавен фонд „Земеделие” 

(ДФЗ) ще влезе в положе-

нието на засегнатите бе-

нефициенти. 

Във всеки един от 

сключените договори по 

„ПРСР 2014 - 2020“ с от-

делните бенефициенти са 

заложени изрични клаузи 

за възможността за из-

менението им в рамките 

на нормативно допусти-

мите за това максимални 

крайни срокове. В дейст-

вителност в договорите 

за отпускане на финансо-

ва помощ няма клаузи за 

отпадане на задължения 

на страните в случаите 

извън посочените при „Не-

преодолима сила и извън-

редни обстоятелства“. 

Предвид ситуацията счи-

таме, че извънредното 

положение следва да се 

приравни на форсмажор. 

Всички бенефициенти, 

които се позоват на него, 

трябва да представят 

документи, доказващи 

невъзможността за из-

пълнение на поетите ан-

гажименти. 

ДФЗ ще разглежда 

всеки един случай и казус 

поотделно. Конкретно ще 

се преценява тежестта 

за неизпълнение на ин-

вестицията. Целта ни е, 

от една страна, да се из-

бегнат злоупотреби при 

създалата се извънредна 

ситуация, а от друга – да 

се даде шанс на бенефици-

ентите да завършат про-

ектите си.

По някои оператив-
ни програми имаше пре-
насочване на финанси 
към мерки за справяне с 
COVID-19. Каква е ситуа-
цията с ПРСР? Предстои 
ли прехвърляне на сред-
ства от една мярка на 
ПРСР в друга, което не е 
свързано с пандемията?

Към момента се об-

съжда изменение в Регла-

мента за подпомагане 

по линия на Европейския 

земеделски фонд за раз-

витие на селските райо-

ни. Предложението дава 

възможност за нова мяр-

ка, чрез която държавите 

членки да предоставят 

временна еднократна 

подкрепа до 5 хил. евро 

на фермер и 50 хил. евро 
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           на Управляващия орган на ПРСР:

на малко или средно пред-

приятие във връзка с 

пандемията. Предвижда 

се всяка една страна да 

направи подбор на база 

обективни и недискрими-

национни критерии, въз 

основа на които ще бъдат 

таргетирани секторите 

и стопаните, които сре-

щат най-големи труднос-

ти след въвеждането на 

извънредното положение. 

Това включва и негатив-

ните ефекти за сектора 

при планиране на произ-

водството и реализация-

та на селскостопанската 

продукция. 

Към настоящия мо-

мент, като се има пред-

вид, че изменението на 

Регламента не е прието, 

все още не е разработе-

на мярка в българската 

ПРСР. След изготвяне на 

проект ще бъде прове-

ден широк дебат с всички 

заинтересовани страни, 

както и обсъждане в рам-

ките на Комитета за на-

блюдение на Програмата.

Има ли индикации от 
европейските институ-
ции дали ще се правят 
компромиси за успешно-
то завършване на про-
грамите, изпълнявани 
със средства от ЕС? Ка-
къв е диалогът Ви с тях в 
настоящия момент?

Към момента прила-

гането на Програмата 

за развитие на селските 

райони е все още в етап, 

в който приключването 

е по-скоро прогноза, от-

колкото близък по време 

факт. Предстоят още три 

години и половина прила-

гане, през които има все 

още много какво да се на-

прави. Рано е да се водят 

преговори за приключване 

на програмите. 

Индикации на този 

етап от ЕК за компроми-

си има само по отноше-

ние на пандемията, коя-

то се предвижда да бъде 

призната за форсмажор. 

Фокусът на диалога с ЕК 

в момента е насочен към 

подготовката на новия 

програмен период, т.нар. 

преходен регламент, а в 

последните два месеца – 

спешните мерки за спра-

вяне с кризата, предизви-

кана от COVID-19.

Как би могла КСБ да 
бъде полезна на МЗХГ, 
за да приключи успешно 
настоящата Програма 
за развитие на селските 
райони?

Като участници в из-

пълнението на редица 

дейности по отделните 

проекти може би един от 

най-важните елементи, 

върху който трябва да се 

акцентира, е срочното и 

точно изпълнение на анга-

жиментите по отделните 

проекти. Това на практи-

ка улеснява отчитането 

и финансирането в съот-

ветствие с правилата на 

Програмата.

Споменахте подго-
товката на бъдещия 
програмен период 2021 
– 2027 г. Как се отрази-
ха последните месеци на 
тази дейност? Какви ще 
са основните приорите-
ти на следващата Обща 
селскостопанска полити-
ка (ОСП)?

И тук, разбира се, ра-

ботата не е прекъсвала. 

Изготвени са възложени-

те на научните институ-

ти и университети SWOT 

анализи към Стратеги-

ческия план (СП) и вече 

имаме визия за неговото 

разписване. Някои от ос-

новните приоритети на 

реформата на Общата 

селскостопанска полити-

ка ще намерят своето 

отражение в СП. Като 

водещи цели се оформят 

иновациите, дигитализа-

цията и трансферът на 

знания – скъсаната връз-

ка между земеделските 

стопани и научните среди 

е причината за недоста-

тъчно внедрени иновации 

в стопанствата, които 

да се превърнат в основен 

двигател на производи-

телността и растежа. За 

справяне с това предизви-

кателство се предвижда 

създаването на нова Сис-

темата за иновации и об-

мен на знания в земеделие-

то (AKIS), която да свърже 

главните заинтересовани 

страни в процеса на раз-

пространение на нови зна-

ния и научни изследвания. 

Водещата идея на систе-

мата е да установи трай-

ни връзки между универ-

ситети и институти със 

земеделска насоченост, 

Националната служба за 

съвети в земеделието, 

земеделските производи-

тели и Националната сел-

ска мрежа. Подкрепата ще 

бъде насочена към сфор-

миране и подпомагане на 

оперативни групи за ино-

вации, както и интервен-

ции, свързани с трансфер 

на знания. 

Приоритет в новата 

ОСП е обновяването на 

поколенията в земедели-

ето – неблагоприятната 

възрастова структура 

на заетите в сектора е 

основна пречка за разви-

тието му. Селското сто-

панство и в частност жи-

вотновъдството остава 

недостатъчно привлека-

телен сектор за младите 

хора. В Стратегическия 

план са заложени редица 

мерки, като стартова 

помощ, инвестиции, без-

платни консултации, на-

сочени към привличане на 

млади хора земеделието. 

Друга  важна тема 

са екологичните цели на 

Стратегическия план, 

които ще бъдат адреси-

рани чрез новата зелена 

архитектура. Подкрепата 

ще се реализира чрез ин-

тервенции по първи и вто-

ри стълб на ОСП, които 

взаимно се допълват за 

постигането на екологич-

ните и климатични прио-

ритети. Главен принос за 

това ще има новата зави-

шена условност чрез по-

високи минимални стан-

дарти за добро земеделско 

и екологично състояние и 

законоустановени изиск-

вания за управление. За 

постигането на тези цели 

ще бъдат отделени мини-

мум 30% от средствата 

от Европейския земедел-

ски фонд за развитие на 

селските райони. 

По отношение на раз-

витието на селските ра-

йони основен приоритет 

ще бъде справяне с про-

дължаващите процеси на 

обезлюдяване и терито-

риалния дисбаланс между 

селски и градски райони. 

Най-важното средство 

за преодоляване на тези 

предизвикателства ще 

бъде новият интегриран 

подход за териториал-

но развитие, в който ще 

вземем участие заедно с 

останалите оперативни 

програми. Той ще се до-

пълва чрез обновяване на 

дребна по мащаби инфра-

структура, която цели 

подобряване на средата 

за правене на бизнес и по-

вишаване качеството на 

живот в селските райони.

Разбира се, продължа-

ват и дискусиите с всички 

заинтересовани страни и 

бранша.

Кои ще са най-големи-
те предизвикателства 
в следващите месеци за 
Управляващия орган? 

Предизвикателства 

пред УО не липсват никога. 

В следващите месеци про-

дължаваме с високи темпо-

ве стартирането на пред-

видените за тази година 

приеми по различни мерки, 

както и оценката на из-

ключително важни проек-

ти, насочени към иновации 

и трансфер на знания.

В. „Строител“ следи 
ситуацията в страната, 
като особено внимание 

обръща на влиянието вър-
ху бизнеса от пандемията 
и последствията от пред-
приетите ограничителни 
мерки върху европейски-
те проекти. Какво още 
бихте искали да прочете-
те в изданието?

Изданието на КСБ е 

стойностно и утвърдено 

на медийния пазар. То от-

разява актуалната про-

блематика от областта 

на строителния живот 

в страната. Вестникът 

има собствен облик. Пуб-

ликуваните материали 

информират читателите 

за всички новости в стро-

ителния бранш, но освен 

това приемате предизви-

кателствата на времето 

да отразявате и важни 

обществено-политически 

и социални теми. Комен-

тарите и анализите са 

обективни и най-важно-

то - имат конструкти-

вен характер. Журналис-

тическият екип успява 

да отправи послания към 

читателската аудито-

рия и жънете успехи сред 

бизнеса. На страниците 

на изданието е важно 

все така да присъстват 

теми, които вълнуват чи-

тателите с прагматична 

насоченост.

На редакторския ко-

лектив пожелавам да 

продължите да развива-

те добрите традиции на 

вестника.

Казват, че в кризата 
винаги се раждат нови 
възможности, откроиха 
ли се такива и за Вас?

Да, наистина е така. В 

рамките на извънредното 

положение изключител-

но наблегнахме на онлайн 

комуникацията със заин-

тересованите страни. 

Това ни позволи да опти-

мизираме и разнообразим 

опциите за провеждане 

на редица срещи, работни 

групи и др. Някои от въве-

дените практики можем 

да използваме и в бъдеще. 

На прага сме и на нови въз-

можности за финансиране, 

които са по-добре адапти-

рани към ситуацията.

Обновеното по ПРСР читалище „Надежда 1871“ в Оряхово

Народно читалище „Напредък 1898“, с. Търнава, обл. Враца
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Двете структури набелязаха сферите за възможно 
партньорство в контекста на европейската Зелена 
сделка и плана за възстановяване Next Generation EU

Емил Христов

Изпълнителният 

директор на Камара-

та на строителите в 

България (КСБ) Вален-

тин Николов проведе 

работна среща с ръко-

водството на Федера-

цията на независимите 

строителни синдикати 

(ФНСС) към КНСБ. Съ-

битието се състоя в 

сградата на КСБ и на 

него присъстваха инж. 

Цветелина Иванова, 

председател на ФНСС, 

Цветелина Бикарска, 

зам.-председател на 

Федерацията, Огнян 

Атанасов, национален 

секретар на КНСБ, и 

Ренета Николова, про-

курист и гл. редактор 

на в. „Строител“. Две-

те организации обсъ-

диха възможността 

за подписване на ме-

морандум за сътрудни-

чество.

В началото на сре-

щата изп. директор на 

КСБ коментира предло-

жената от председа-

теля на Европейската 

комисия Урсула фон дер 

Лаейн Зелена сделка, 

като подчерта, че тя 

ще е изключително ва-

жна за развитието на 

икономиката на Стария 

континент през след-

ващите години.

 „Темата е от голям 

интерес за нас. Сле-

дим много внимателно 

какво се случва в това 

направление. В сайта 

на КНСБ има специално 

създадена страница, 

в която всеки може да 

види какво до този мо-

мент е направено като 

документи и действия 

по пътната карта на 

сделката“, информира 

Огнян Атанасов. Той 

допълни, че синдика-

тите ще настояват 

за справедлив преход. 

Според него е нужно 

широко обсъждане на 

мерките, които трябва 

да бъдат взети в Бъл-

гария.

Сред  основните 

теми,  обсъдени  по 

време на работната 

среща, беше и Нацио-

налната програма за 

енергийна ефектив-

ност на многофамил-

ните жилищни сгради 

(НПЕЕМЖС) и ползите 

от нея за осигуряване-

то на заетост. Вален-

тин Николов информира 

гостите, че по време 

на среща с министър-

председателя Бойко 

Борисов ръководство-

то на КСБ е изрази-

ло своята позиция, че 

програмата трябва 

да продължи. „Създаде 

се една парадигма в 

обществото, че НПЕ-

ЕМЖС е лоша, което 

не е вярно“, каза изп. 

директор на Камара-

Изп. директор на Камара-

та на строителите в България 

(КСБ) Валентин Николов проведе 

работна среща с Ивайло Илиев, 

председател на Иноцентър Бъл-

гария, и проф. Фантина Рангело-

ва, координатор на центъра. На 

срещата присъства и Ренета 

Николова, прокурист и гл. редак-

тор на в. „Строител“. 

В началото на срещата гос-

тите представиха Иноцентър 

България. „Нашата структура e 

отворена общност от публич-

ни и частни организации, кои-

то споделят една обща нужда, 

а именно необходимостта от 

дигитализация и модернизация. 

Това е пространство, в което 

могат да се обменят идеи и 

да се инициират нови проекти. 

Целта е да съберем по-голям 

кръг от експертни възможнос-

ти, така че те да бъдат реали-

зирани. Работим чрез различни 

експертни групи“, поясни Ивайло 

Илиев. 

От своя страна изп. дирек-

трор на КСБ Валентин Николов 

посочи, че КСБ е солидна орга-

низация, с много добри позиции 

пред европейските институции. 

„Камарата държи ръката си на 

пулса на Европа в областта на 

строителството и следи ак-

тивно всичко, касаещо сектора, 

което се предприема и обмисля“, 

заяви Николов. Той подчерта, че 

КСБ има желанието да работи 

с широк кръг структури в стра-

ната за дигитализацията на 

строително-инвестиционния 

процес. Николов сподели, че Ка-

марата гледа и по-напред, като 

се обмисля съвместно с НСОРБ 

и други партньори инициирането 

Снимки авторът

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

на общ целеви проект за диги-

тализация на местната власт. 

 „Идеята е много интересна 

и с голям потенциал за реална 

промяна. Дигитализацията ще 

е полезна за цялото общество“, 

коментира Илиев. Той допълни, 

че вижда възможност за бъде-

що сътрудничество по темата 

между двете организации.

„Вдъхновена съм от идеята“, 

каза проф. Фантина Рангелова. 

Тя сподели, че много компании в 

България имат бизнес потреб-

ност от технологични инова-

ции.

Участниците в срещата из-

разиха своето удовлетворение 

от проведените разговори и се 

обединиха около позицията, че 

тя поставя началото на едно 

добро бъдещо партньорство. 

та. Той подчерта, 

че хората вече са 

усетили ползите от 

санираните сгради и 

сега интересът към 

програмата е много 

по-голям, отколкото 

при стартирането 

й. Николов посочи и 

че според анализи, 

поръчани от МРРБ, 

в  момента  само 

7% от жилищата в 

страната отгова-

рят на нормите за 

енергийна ефектив-

ност. „Това трябва 

да се промени и тук 

е мястото да потър-

сим как най-добре да 

се включим в пред-

стоящата вълна за 

реновиране в Европа, 

която се предвижда 

в предложения план 

за възстановяване 

на  европейската 

икономика от панде-

мията, предизвикана 

от К19“, заяви изп. 

директор на КСБ.

Коментиран беше 

и проблемът с липса-

та на работна ръка 

в сектор „Строител-

ство“. „Много хора, 

работещи в чужби-

на, се прибраха у нас 

заради кризата с ко-

ронавируса, част от 

тях с опит в нашия 

бранш. Ние трябва 

сега да задържим 

този ресурс“, каза 

Валентин Николов. 

На срещата бе 

обсъдена и възмож-

ността за бъдещо 

сътрудничество при 

преквалификацията 

на кадри, които ще 

бъдат освободени 

от преструктурира-

нето на тежките и 

неекологични индус-

трии.

Сред  другите 

коментирани теми 

беше нуждата от 

цифровизаци я  на 

строително-инвес-

тиционния процес и 

възможностите за 

дигитализация на 

общинските адми-

нистрации. 

„ В  н а ш е  ли це 

имате партньор и 

вярвам, че тепърва 

ще намерим много 

общи теми, по които 

да работим и разви-

ем. Не едно или две 

са нещата, които 

можем да направим 

заедно“, каза в за-

ключение Валентин 

Николов.
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Инж. Пламен Михалев, председател на ОП на КСБ – Стара Загора:

Срещаме пълна подкрепа от ръководството на Камарата

Център за гуми „ДИАНА“

Жилищни сгради с ОСД, построени 
от  „Лесо инвест“ ООД

Росица Георгиева

Инж. Михалев, разкажете 
ни повече за себе си. Как избра-
хте строителната професия? 
Коя е фирмата, която ръково-
дите, и в каква сфера на строи-
телството е специализирана?

Аз съм от Стара Загора, 

семеен с две деца. По профе-

сия съм строителен инженер. 

Възпитаник съм на строител-

ния техникум в града. Завърших 

и Висшето военно инженерно 

строително училище „Любен 

Каравелов“ (сега ВСУ „Любен Ка-

равелов“) в София, специалност 

„Промишлено и гражданско стро-

ителство“. 

Избрах да се занимавам с 

този занаят, защото баща ми е 

строител, професията съм я на-

следил от него. Фирмата ни е се-

мейна. „Лесо инвест“ ООД вече 29 

години е на пазара, като баща ми 

е основал компанията през 1991 г. 

Изпълняваме строителство на 

промишлени и граждански обекти 

във всичките им разновидности. 

За времето на съществуване на 

дружеството сме реализирали 

доста проекти – пречиствател-

ни станции за отпадни и питей-

ни води, различни обекти на ин-

веститори. Основно работим в 

частния сектор.

Ръководите Областното 
представителство на КСБ в 
Стара Загора. Какви са особе-
ностите на региона, касаещи 
бранша. Какви са проблемите и 
предизвикателствата, с които 
строителите тук се сблъск-
ват? 

Трудностите, пред които сме 

изправени, не се различават съ-

ществено от тези, които сре-

щат строителите в цяла Бъл-

гария. В последните години се 

наблюдава отлив на млади хора, 

желаещи да научат този занаят. 

Проблемът с липсата на кадри 

е национален. При нас нещата 

са обуславени от това, че в бли-

зост е разположен комплексът 

„Мини Марица-изток“, където 

възнагражденията са по-високи 

в сравнение с тези в строител-

ните компании. 

Нелоялната конкуренция от 

страна на т.нар. бригади също 

има негативен ефект вър-

ху местния бизнес. Те взимат 

голяма част от обектите. В 

централите хората работят 

на смени и в дните, когато по-

чиват, те изпълняват услуги в 

сивия сектор. Това влошава още 

повече ситуацията откъм кадри 

и конкуренция. Промените в За-

кона за устройството на тери-

торията донякъде помогнаха за 

преодоляване на този проблем. 

Имаме малки фирми, които вече 

се вписват в ЦПРС, но все още 

са налице много бригади, изпъл-

няващи довършителни и инста-

лационни дейности. Затова ОП 

на КСБ – Стара Загора, направи 

предложение към ръководство 

на Камарата да бъде въведе-

на т.нар. строителна полиция, 

която да следи точно за това. 

Ако такъв орган заработи, ще 

изчистим почти напълно сивия 

сектор.

Провеждали сме срещи с ин-

ституциите по тази тема, но 

нямаме напредък. Оказва се, че 

няма кой да свърши дейност-

та на строителната полиция. 

Общините, РДНСК, Бюрата по 

труда, Инспекцията по безопас-

ност на труда работят самос-

тоятелно, като всяка структу-

ра си има конкретни функции. А 

е необходимо да се създаде едно 

общо звено, което да предста-

влява всички тези институции и 

да има контролираща роля.

При Вас мина ли отчетно-
то събрание. Какви цели си 
поставяте за настоящата го-
дина? 

В ОП Стара Загора събра-

нието предстои, тъй като беше 

отложено заради въведеното из-

вънредно положение. Но ние си 

поставяме за основна цел да ра-

ботим за това да се върне дове-

рието на строителната гилдия 

към КСБ и да се осъзнае, че това 

е организацията, която защита-

ва нашите интереси. 

Бяхме предвидили провежда-

нето на срещи между ръководни-

те органи на местната власт 

от областта и на ОП Стара 

Загора. Идеята ни беше да об-

съдим проблемите, за да тър-

сим общо решение. Обмисляме и 

как може да проведем празника 

за Деня на строителя, така че 

събитието да сплоти бранша в 

региона.

 По какви теми Областно-
то представителство ще си 
партнира с местната власт? 

В лицето на администра-

цията в Стара Загора винаги 

сме срещали разбиране и сме 

успявали да решаваме пробле-

мите заедно. Разбира се, има и 

неща, които чисто законово не 

зависят от тях, но се надявам с 

общи усилия да преодолеем пре-

дизвикателствата. Например в 

нашия регион в провежданите 

процедури за възлагане на об-

ществени поръчки все още се 

посочва индикативна стойност. 

Тя много често е под минимал-

ните прагове и ние не можем да 

участваме, защото в докумен-

тите е записано, че оферти над 

тази цена не се разглеждат. 

Това е едно от нещата, за кои-

то ще настояваме да отпадне. 

Друг проблем, който е необ-

ходимо да се реши, е, че за обя-

вените поръчки трябва да има 

100% осигурено финансиране. 

Имаме фирми от нашия регион, 

които казват, че са изпълнили 

проекти, но разплащането мно-

го се забавя във времето.

 

За какъв размер на забаве-
ни плащания говорите и какъв 
е срокът?

Общината е коректен пла-

тец. В тяхно лице имаме уве-

рение, че когато се правят про-

цедури, те имат осигурените 

суми, за да бъдат поети разхо-

дите. Тук става въпрос за раз-

плащания на национално ниво. 

Например плащанията се бавят 

при фирми, които изпълняват 

договори за текущи ремонти и 

поддържане на пътища.

Какви обекти се очаква да 
бъдат изпълнени в областта? 

Общината има обявени три 

търга – за изграждането на Ру-

ския пазар, на Летния театър и 

на парк до автогарата и самата 

автогара, но тя не е с финанси-

ране от местната власт.

Как ситуацията с епидеми-
ята се отрази на строителите 
в региона? 

По време на извънредната 

ситуация основният проблем 

беше, че всички планови инвес-

тиции на големите компании в 

регион Стара Загора бяха спре-

ни, изпълняваха се само аварий-

ни ремонти. Инвеститорите 

бяха с ограничени възможности 

заради мерките, а други отложи-

ха своите проекти, за да видят 

как ще се развие ситуацията. 

Това доведе до намаляване на 

обема на работа. Всеки от нас 

обаче направи необходимото, за 

да запази своите служители. 

Друго затруднение за цяла-

та страна бе, че се издаваха 

строителни разрешителни, но 

те не влизаха в сила по време 

на извънредното положение.

Посочете 3-те основни 
приоритета пред КСБ. 

Основен приоритет трябва 

да бъде защита на интересите 

на строителната гилдия. Спо-

ред мен на първо място усили-

ята трябва да са насочени към 

законодателни промени. 

Не само КСБ, а и всички ин-

ституции на национално ниво 

трябва да се обединят за спра-

вяне на проблема с липсата на 

кадри – като се тръгне от са-

мото обучение, дори до вноса 

на работници за строителния 

сектор. 

Като цяло се очертава труд-

на година и никой не е наясно 

какви ще бъдат икономическите 

последици от пандемията върху 

бранша. Но е възможно при уве-

личената безработица да при-

влечем нови кадри към нашата 

професия.

Как работите с ръковод-
ството на КСБ, срещате ли 
помощ и сътрудничество от 
тяхна страна?

Откакто аз съм председа-

тел на областната структура, 

срещаме пълна подкрепа от ръ-

ководството на Камарата. Ко-

гато е била необходима помощ, 

те винаги са били насреща - и 

в лицето на председателя на 

УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, 

и на изп. директор Валентин 

Николов. По време на извънред-

ното положение не се провежда-

ха заседания на УС, на които да 

бъдат обсъдени възникналите 

трудности. Но ОП Стара Заго-

ра изпрати писма до всичките 

си членове да ни информират 

за проблемите, които срещат, 

и ако ние на местно ниво не 

можем да се справим с тях, да 

търсим помощ от централното 

ръководство на Камарата.

В какви направления от дей-
ността на ОП на КСБ може да 
си сътрудничите с в. „Строи-
тел“? 

С изданието може да рабо-

тим заедно за отразяването 

на проблемите на строителния 

бранш в регион Стара Загора. 

От страниците на вестника те 

ще имат по-широко достояние 

за обществото и ще се комен-

тират. Чрез в. „Строител“ може 

да информираме и за проявите, 

които организираме.
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Арх. Любо Георгиев, ръководител на екип „Визия за София“ и директор на ОП „Софпроект - ОГП“: 

Предстои стратегическият документ да бъде приет от СОС

Росица Георгиева

През 2050 г.  София 

ще е компактен,  мно-

гообразен и адаптивен 

град, управляващ умело 

ресурсите си и включващ 

гражданите в решенията 

за бъдещето. Това пред-

вижда дългосрочната 

стратегия „Визия за Со-

фия” с хоризонт 2050, коя-

то влиза за разглеждане 

и гласуване в Столичния 

общински съвет (СОС). 

През миналата седмица 

Визията, процесът по 

създаването й, както и 

следващите стъпки от 

стратегическото и прос-

транствено планиране за 

столицата бяха предста-

вени от кмета на София 

Йорданка Фандъкова, глав-

ния архитект на СО арх. 

Здравко Здравков, Любо 

Георгиев, ръководител на 

екип „Визия”, и общинско-

то предприятие „Софпро-

ект – Общ градоустрой-

ствен план”.

Документът съдържа 5 
приоритета. 

За да се постигнат 

те, са разписани 24 дъл-

госрочни цели, 230 ключо-

ви стъпки и 35 конкретни 

мерки, които трябва да 

се изпълнят в следващи-

те 30 години. Подготов-

ката на окончателния 

вариант на стратегията 

продължи повече от три 

години, а приемането й 

от СОС ще премине на 

два етапа. Общинският 

съвет първо ще одобри 

дългосрочна стратегиче-

ска част, а след това ще 

гледа конкретните мерки 

в по-краткосрочен период. 

В процеса на изготвяне на 

Визията са се включили 

повече от 10 хил. органи-

зации и експерти – пред-

ставители на бизнеса, 

научната общност, не-

правителствения сектор, 

гражданите на столица-

та и др. Веднъж приета, 

тя ще служи за основа 

за промяната на Общия 

устройствен план (ОУП) 

на Столичната община, 

Плана за интегрирано 

развитие на общината до 

2027 г. и за координиране, 

мониторинг и обновяване 

на общинските страте-

гически и планови доку-

менти занапред. С нея 

ще се осигурят повече 

зелени площи, по-подре-

дено строителство и по-

балансирано развитие на 

новите зони. 

Заданието за промяна-

та в ОУП трябва да бъде 

подготвено до края на 

2020 г., а това ще поста-

ви началото 

в следващите 30 г. столи-
цата да се развива като 
компактен град.

Според сегашния ОУП 

на София, който действа 

от 2007 г. и последното 

му изменение е от 2009 г., 

е разрешено далекоперс-

пективното разрастване 

на града извън съществу-

ващата строителна гра-

ница и урбанизиране на 

територии по склоновете 

на околните планини и Со-

фийското поле. Изпълне-

нието на настоящия план 

за развитие на общината 

позволява изграждането 

на жилища за още 1 млн. 

души. Във Визията оба-

че се обръща внимание, 

че съвременната градо-

устройствена практика 

показва, че градовете с 

предградия, съставени от 

еднофамилни къщи и ниска 

гъстота на населението, 

създават зависимост от 

автомобилите и затруд-

нен транспортен достъп, 

скъпо осигуряване и под-

държане на техническата 

инфраструктура. Зато-

ва с измененията в ОУП 

ще се търси кардинална 

трансформация в бъде-

щото развитие на София, 

която да осигури повече 

апартаменти в градска-

та част. Установено е, че 

немалка част от жилищ-

ния фонд в Столичната 

община е необитавана. 

Затова се препоръчва да 

се предприемат дейст-

вия, с които да се моти-

вират собствениците да 

Арх. Георгиев, предста-
вихте „Визия за Столичната 
община до 2050 г.”. Каква е 
Вашата равносметка за дву-
годишната работа по създа-
ването на документа?

Сложен, но и много удовлет-

воряващ процес. Най-трудното 

беше да убедим немалко хора и 

организации, че има смисъл да 

се участва, че тяхното мне-

ние има значение, че работим 

професионално, отворено и 

в обществен интерес. Скеп-

тицизмът, дори сарказмът са 

много широко разпространени 

у нас, но мисля, че направихме 

една малка крачка напред. И 

съм наясно, че ни остава още 

много да действаме, за да до-

изградим доверието. Доволни 

сме, че показахме как при раз-

лични гледни точки могат да 

се обсъждат проблемите и да 

се мисли по решенията, ако се 

стъпва върху данни и анализи. 

В контекста на споменатия 

сарказъм идеята за консенсус 

изглежда невъзможна, абсурдна, 

нереалистична, но при нас това 

не е вярно.

Как трябва да се промени 
градът в следващите 30 го-

дини?
Описали сме София след 30 

години като компактен (но не 

презастроен), адаптивен (към 

екологичните, социални и ико-

номически промени) и многоо-

бразен (на идеи, култури, начи-

ни на живот) град, който умело 

управлява ресурсите си (мате-

риални, финансови, човешки, ин-

формационни) и включва граж-

даните (от пряка демокрация 

на квартално ниво до предста-

вителни публични обсъждания 

на градско ниво). 

Всичко това, за да постиг-

нем по-високо качество на 

живот и да живеем по-здраво-

словно и по-щастливо в една 

разнообразна природна среда. 

За целта трябва да променим 

много както в себе си (навици-

те ни за пазаруване, придвиж-

ване, общуване), така и в ин-

ституциите (дигитализирана 

община, която планира и води 

процеса на развитие) и в прос-

транството (по-добра градска 

среда и по-умно използване на 

ресурсите). Няма да е лесно, но 

много от предизвикателства-

та са свързани не с пари, а със 

създаване на организация и на 

ценности. 

А какво е виждането за 
развитието на града в крат-
косрочен план? 

Целта е да начертаем по-

далечната картина. И въпре-

ки това заедно с десетките 

експерти от различни сфери, 

които работиха по създаване-

то на документа, сме иденти-

фицирали стотици мерки, кои-

то да бъдат първите стъпки. 

Имайки предвид, че нашите из-

следвания показаха най-висока 

гражданска чувствителност 

по теми, като състоянието 

на околната среда (въздух и 

отпадъци), мобилността и об-

лика на градската среда, то 

бих препоръчал усилията да се 

ориентират именно в тези по-

соки. Общината е активна във 

всяка от сферите по различни 

начини, но е важно действията 

й да са синхронизирани не само 

вътрешно, а и като се мобили-

зира разнообразен ресурс. 

В документа сме заложили 

и мерки, които засягат неви-

димите неща – дигитализация, 

синхронизация в планирането, 

продуктивността на общин-

ските звена. По тях ние ще 

работим в следващите няколко 

години. 

Кога се очаква да започне 
процедурата по промяна на 
Общия устройствен план на 
София въз основа на новия 
стратегически документ? 
В каква посока ще е измене-
нието? 

В момента работим по за-

данието, което трябва както 

да приведе пространствени-

те цели на Визията в градо-

устройствен инструмент, 

така и да отрази всички по-

специфични, но все така ва-

жни недостатъци, които сме 

открили в действащия ОУП 

или в неговото прилагане. На-

дявам се до края на годината 

да сме завършили, като, разби-

ра се, ще информираме както 

експертите, така и широката 

общественост за прогреса. И 

ще търсим обратна връзка по 

същия начин, по който правим 

и сега. А посоката на измене-

нието ще мога да опиша в кон-

кретика по-късно. При всички 

положения обновеният план ще 

трябва да направи възможна 

Визията.
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Силвия Христова (ГЕРБ), председател на Постоянната комисия по устройство на 
територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика в СОС: 

Какъв е Вашият коментар за окон-
чателния вариант на „Визия за София“, 
който предстои да бъде гласуван от 
СОС? 

Смятам, че това е един много инова-

тивен и конструктивен документ, какъв-

то не е правен до момента. Той обвързва 

всички аспекти на общинската полити-

ка и на живота в София в една синхрони-

зирана посока. Целта, която си поста-

вихме през 2017 г., беше да се изработи 

визия за дългосрочно развитие на града 

ни, която да описва какво искат гражда-

ните, за да се подобри качеството им на 

живот, за да знаем как да изменим ОУП. 

Когато има консенсус в обществото по 

целите, се работи по-спокойно и се под-

реждат приоритетите. Благодарение на 

усилената работа на екипа се събраха 

мненията на над 10 000 заинтересовани 

страни. Всичките проведени разговори 

за града (над 600 срещи и събития) бяха 

много полезни. Направиха се десетки 

анализи и се събра огромна база данни, 

която е достъпна за всички, затова смя-

там, че нашата първоначална цел има 

добавена стойност.

Има ли нещо, което да обединява 
мненията на тези 10 000?

Много се радвам, че желанието сто-

лицата да се развива като град за хора-

та се споделя от по-голямата част от 

гражданите. „Визия за София“ предвижда 

през 2050 г. да имаме много и облаго-

родени пешеходни пространства, ве-

лоалеи, паркове и градини, качествена 

градска среда на базата на утвърдени 

стандарти за всеки елемент от нея, 

развит туризъм. Градският транспорт 

ще е предпочитан, бърз, удобен и ком-

фортен, културният и икономическият 

живот в града ще се развиват още по-

успешно. 

Как ще се постигне всичко това?
Трябва да се планира внимателно и 

поетапно да сменим приоритетите в 

придвижването в града – все по-малко 

да се използват автомобилите и все 

повече градски транспорт, а също и да 

се кара велосипед, тротинетка, да се 

правят споделени пътувания дори. 

В тази посока в Столичната община 

вече се работи, ние не чакаме докумен-

тът да бъде гласуван. С редица взети 

решения от кмета Йорданка Фандъко-

ва и от Общинския съвет обновяваме 

автопарка, строим все повече киломе-

три метро. Привлякохме проф. Ян Геел 

като експерт, подготвя се наредба за 

градската среда. Ще спомена и няколко 

от последните ни инициативи за нови 

знакови пешеходни пространства като 

ул. „Съборна”, за подобряване организа-

цията на движението и велотрасета-

та, като напр. по бул. „П. Евтимий” и бул. 

„Витоша”, предстоят и други. 

Коя ще е първата стъпка след при-
емането на дългосрочната Визия до 
2050 г. с нейните 24 цели?

За да може да гарантираме осигуря-

ването на повече зелени площи, по-под-

редено строителство и по-балансирано 

развитие на новите зони, каквито пред-

вижда „Визия за София”, е необходимо 

изменение в ОУП. Ще пристъпим към 

изработка на заданието за изменение, 

което трябва да се реализира до края 

на годината, както и да бъде приета 

наредбата за градската среда.

Тъй като Визията ще бъде докумен-

тът, който стои най-високо в йерархи-

ята на стратегическите документи в 

общината, всички административни ак-

тове трябва да бъдат синхронизирани с 

него. Ще пристъпим и към приемането 

на краткосрочните мерки за следващи-

те 5 г. Предвиждаме разговорите да 

продължат с нови теми в „Диалози за 

града“ и други срещи, където експерти 

и граждани да могат да споделят иде-

ите си.

ги отдават под наем. Това 

ще доведе до осветляване 

на наемния пазар и ще се 

подобри събираемостта 

на данъците. Отчетена 

е тенденцията в разви-

ващите се нови квартали 

да се изграждат затворе-

ни жилищни комплекси. В 

тази връзка документът 

предлага в бъдеще да се 

въведат нормативни из-

исквания за ограничаване 

на тяхното РЗП до опре-

делен процент от общото 

РЗП на градоустройстве-

ната единица или устрой-

ствената зона и/или въ-

веждане на максимална 

площ на  заградената 

територия или максимал-

на дължина на оградата. 

Като основен фактор за 

налагането на тази мярка 

е посочено бързото нара-

стване на София през по-

следните години. Счита 

се, че това разстилане на 

града може да бъде огра-

ничено чрез оползотворя-

ване на пълния потенциал 

на съществуващи терени 

вътре в столицата. „Не-

използваните индустри-

ални, инфраструктурни, 

включително и жп ареали, 

военни или други обекти 

трябва да бъдат разглеж-

дани като ценен ресурс 

за града и бъдещото му 

пространствено раз -

витие. Демографските 

прогнози показват очак-

вано нарастване на насе-

лението на София, а усво-

яването на тези терени 

би подпомогнало неговото 

приютяване. Необходимо 

е те да се анализират и 

да се изведат приоритет-

ните, да се подготвят 

конкретни мерки, които 

да подпомогнат тяхното 

обновяване и развитие, 

като осигуряване на ин-

фраструктура и създава-

не на стимули за привли-

чане на инвестиции“, е 

записано в документа.

В стратегията се под-

чертава още, че освобож-

даването на компактния 

град от точкови обекти, 

привличащи интензивен 

трафик като стокови 

борси също би освободило 

още повече терени. Спо-

ред разработчиците на 

документа внедряването 

на нови функции в тези 

пространства би вдъхна-

ло нов живот в градската 

структура и би създало 

цялостна комфортна и 

сигурна среда.

По време на изгот-

вянето на Визията е на-

правено проучване на жи-

лищния фонд в общината. 

Установено е, че многофа-

милните сгради, строени 

по индустриален способ 

в периода между 1960 и 

1990 г., се обитават от 

над 40% от жителите на 

града. Като проблем се 

отчита, че с времето се 

изчерпва експлоатацион-

ната годност на тези 

здания и възниква нужда 

от удължаване на екс-

плоатационния им период 

чрез прилагането на кон-

кретни мерки за отстра-

няване на конструктивни 

и други по-съществени 

нарушения, с което ще 

се повиши устойчивост-

та им при земетресение 

и цялостното осигуря-

ване на безопасността 

на обитателите. Това 

обуславя необходимост-

та всяко здание да бъде 

изследвано конструктив-

но, да се оцени неговото 

състояние и да се остой-

ностят необходимите 

мерки за обновяването 

му. Законоустановените 

изисквания за създаване 

на техническите паспор-

ти на сградите предвиж-

дат краен срок от 2022 г. 

Тъй като придобиването 

на тези документи и под-

дръжката на сградите е 

ангажимент на собстве-

ниците, в стратегията 

се препоръчва Столична-

та община да провежда 

информационни кампании, 

обясняващи тези отго-

ворности, както и да про-

учи възможностите как 

да се стимулират хората 

сами да инициират необ-

ходимите обследвания и 

да отстраняват наруше-

нията в зданията, които 

обитават. 

Във „Визия за София“ е 

упоменато още, че за да 

се създаде привлекателна 

градска среда, а кварта-

лите да бъдат разпоз-

наваеми и да имат своя 

идентичност, е 

важно да бъде създадена 
наредба за градската 

среда. 

По този начин ще се 

регламентира обликът 

на сградите и простран-

ствата. Планира се на-

редбата да включва сис-

тема от стандарти за 

различните компоненти и 

елементи на града, които 

ще указват какво е позво-

лено или препоръчително 

да се реализира в среда-

та. Ще бъдат разписани 

определени характерис-

тики, като цвят, мате-

риал, форма, стил, дизайн 

и  други  елементи  на 

градското обзавеждане. 

В наредбата ще са опре-

делени и конкретни сти-

мули към собствениците 

в сградите, чрез което 

те да бъдат въвлечени в 

процеса по постигане и 

поддържане на визуално 

изчистена среда. 

Друга мярка за пови-

шаване качеството на 

средата на живот в Со-

фия до 2050 г.

е обновяването на под-
земната инфраструктура 
в общината. 

Част от ВиК инфра-

структурата в СО към 

2019 г. не отговаря на 
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изискванията на нацио-

налните и европейските 

норми. Подмяната на из-

носените и амортизирани 

водопроводи ще подобри 

експлоатационното със-

тояние на мрежата, но и 

ще елиминира недоста-

тъците на участъците, 

изградени с неподходящи 

материали, като корози-

ращи стоманени и кан-

церогенни етернитови 

водопроводи. Регионал-

ното прединвестиционно 

проучване (РПИП) за ВиК 

мрежата в Столичната 

община разглежда тези 

въпроси в детайл, прави 

предложение за подход за 

покриване на населението 

с необходимата инфра-

структура с цел пости-

гане на съответствие 

с екологичните норми и 

дава предписания за при-

оритизация на инвести-

циите за десетилетия 

напред. 

„Обслужването на на-

селението с техническа 

инфраструктура е базо-

ва задача на всеки град, 

която изисква сериозни 

финансови ресурси, време 

и организационен капаци-

тет. Експлоатационните 

дружества имат нужда 

от информация за инфра-

структурата, с която 

могат да оперират и за 

която са поели ангажи-

мент да поддържат. „Ви-

зия за София“ препоръчва 

пълна инвентаризация на 

наличната инфраструк-

тура и дигитализирането 

й в ГИС формат, който 

да бъде споделен и лесно 

достъпен от общината и 

другите дружества. Това 

би позволило провеждане-

то на цялостни анализи за 

обслужването на населе-

нието и съвместно пла-

ниране и синхронизиране 

на намеси за поддръжка и 

развитие на мрежата“, се 

казва в документа. 

Друг аспект от бъ-

дещото на столицата е 

свързан с

развитието на пешеход-
ната инфраструктура и 
крайградските райони. 

По време на разработ-

ването на дългосрочната 

стратегия е установено, 

че пешеходните прос-

транства не отговарят 

на критериите за плани-

ране и проектиране на 

комуникационно-транс-

портната система на 

урбанизираните терито-

рии. Настилките по тро-

тоарите, бордюрите и 

наклоните не позволяват 

нормално придвижване на 

пешеходците. В докумен-

та се предвижда поетап-

на реновация на тротоари 

и други елементи на този 

вид инфраструктура, как-

то и значително разши-

ряване на пешеходни зони 

около площади и забеле-

жителности. В бъдеще 

всеки квартал трябва да 

разполага с пешеходна 

зона или друга безопасна 

среда за пешеходците. 

„Една от основните функ-

ции на публичното прос-

транство е да осигурява 

разнообразен достъп до 

сградите и средата, но и 

да задържа посетители. 

Пространствата тряб-

ва да са проектирани 

така, че пешеходците и 

велосипедистите да са с 

предимство. Автомобил-

ният достъп трябва да 

бъде разрешен, но силно 

ограничен чрез намалена 

максимална скорост за 

преминаване, дизайн на 

средата и организация на 

движението“, се отбеляз-

ва във Визията, като се 

добавя, че споделените 

пространства за прид-

вижване са подходящи за 

вътрешноквартални ули-

ци, където няма интензи-

вен автомобилен трафик, 

а децата имат нужда от 

място за игра. 

За намаляването на 

автомобилния трафик в 

София е разгледана и не-

обходимостта да се подо-

брят възможностите за 

използване на обществе-

ния транспорт. Като про-

блем се посочва липсата 

на добри условия за чака-

не на автобуси, тролеи и 

трамваи и недобрият дос-

тъп до спирките. Предла-

га се в периода до 2050 г. 

да се обособят безопас-

ни пешеходни маршрути 

към спирките на масовия 

транспорт, а съоръжени-

ята да бъдат обновени, 

като осигуряват комфор-

тен подслон на чакащите 

и необходимата информа-

ция.

За превръщането на 

София в град за хората в 

документа се препоръчва 

изграждането на велоси-

педна инфраструктура, 

което е базово изискване, 

за да се увеличават на-

чините за активно прид-

вижване. Създаването на 

цялостна гъста мрежа, 

която осигурява връзки 

между различните квар-

тали и основните дести-

нации, ще направи този 

тип транспорт по-бърз и 

предпочитан. Осигурява-

нето на скоростна вело-

сипедна инфраструктура 

по основните булеварди 

ще увеличи значител-

но средната скорост на 

придвижване, а създава-

нето на удобни връзки с 

крайградската територия 

ще улесни достъпа до при-

родните забележително-

сти извън София. Поради 

силната уязвимост на ве-

лосипедистите е наложи-

телно инфраструктурата 

да бъде безопасна, новите 

велоалеи да бъдат реали-

зирани спрямо нормите, а 

Милка Христова (БСП), 
зам.-председател на СОС: 

„Визия за Со-

фия” представлява 

амбициозен доку-

мент, това, което 

не ми достига и ме 

притеснява, е, че 

той по-скоро звучи 

като мечта. Необ-

ходимо е и очаква-

хме да видим по-

голяма конкретика 

по отношение на 

мерките и стъп-

ките, чрез които 

заложените цели 

и приоритети ще 

бъдат постигнати. 

Искам да припомня 

причините, които 

доведоха до разработването на „Визия 

за София”. През лятото и есента на 

2016 г. в София се засили гражданско-

то недоволство от сериозни проблеми 

в развитието на града. Приетият през 

2009 г. Общ устройствен план (ОУП) 

не успя да спре презастрояването, а 

разработените въз основа на него ПУП 

на районите не само не преустановиха 

преуплътняването им, а допуснаха него-

вото засилване, особено в райони като 

„Младост”, „Изток”, „Лозенец”, „Красно 

село” и др. 

В новите квартали „Кръстова вада” 

и „Манастирски ливади” се оказа, че не 

са планирани терени за детски градини, 

училища, лечебни заведения и др. Уве-

личеният транспортен трафик и за-

дръстванията станаха нетърпими, а 

поради липсата на паркоместа леките 

коли превзеха тротоарите и пътното 

платно, крайните райони все повече се 

превръщат в спални без оформени цен-

трове за култура и спорт. Стана ясно, 

че София се нуждае от нова философия 

на изграждане и развитие, която преми-

нава и през промени в ОУП на града. В 

такава ситуация на 23 февруари 2017 г. 

Столичният общински съвет гласува 

решение да се възложи създаването на 

документ „Визия за София”, който да 

представлява дългосрочна стратегия 

за развитие на гра-

да и крайградските 

територии, но най-

вече да бъде осно-

ва на изготвяне на 

задание за промени 

в ОУП. 

До голяма сте-

пен е изпълнена 

целта. Лично аз 

съм удовлетворена, 

че вътре са зале-

гнали и идеи, които 

са част от полити-

ката на БСП - Со-

фия, за развитие 

на столицата – де-

централизиране на 

финансирането с 

цел осигуряване на по-голяма самосто-

ятелност на районите, ограничаване на 

презастрояването и запазване на зеле-

ните площи, полицентрично развитие с 

акцент върху районите, възстановява-

не на минералните бани и СПА туризъм, 

екоземеделие, разширяване на участи-

ето на гражданите в управлението и 

др. И все пак, ако изготвената „Визия 

за София” не доведе до качествено из-

работване на задание за промяна на 

ОУП на Столичната община, рискува-

ме да останем само с една много добре 

развита идея, но не и с реализиране на 

главната цел, поради която този доку-

мент е създаден. 

Предложението е Визията да се 

приеме на два етапа. На първия ще се 

разглежда и първата дългосрочна част, 

която съдържа стратегическите пет 

приоритета. На втория - краткосрочна 

програма с разписаните мерки в пери-

ода. 

Скептично настроена съм обаче по 

отношение обявения от кмета Фандъ-

кова 6-месечен срок за изработване на 

задание за промяна на Общия устрой-

ствен план, който според мен е нере-

алистичен. Предизвикателството е 

всички политически сили в СОС заедно 

с гражданите да успеем да превърнем 

тази мечта в реалност.

 от стр. 11

съществуващите да бъ-

дат обновени. 

„Недостигът на ве-

лосипедна инфраструк-

тура и необходимостта 

от нейното изграждане 

като качествена и безо-

пасна изисква специфич-

ни познания за планиране 

и проектиране. Липсата 

на значителен предишен 

опит на местните спе-

циалисти в това направ-

ление налага развитието 

на капацитет във вече за-

вършилите и практикува-

щи, както и целенасочено 

залагане в учебните про-

грами на релевантни спе-

циалности. Разработва-

нето на единен общински 

стандарт за велосипедна-

та инфраструктура би по-

могнало на проектантите 

да създават еднотипови 

проекти, подходящи за 

съответната среда“, е 

записано във „Визия за 

София“.

Стратегията, опреде-

ляща развитието на сто-

лицата до 2050 г., отделя 

внимание и на това, че 

София трябва да е свър-

зана с големите градове 

на Балканите чрез път-

на и жп инфраструктура. 

Това ще доведе до увели-

чаване на възможностите 

за бизнес. Препоръчва се 

големите центрове, кои-

то привличат товарен 

трафик, да бъдат изне-

сени в покрайнините на 

града, за да не натовар-

ват транспортните сис-

теми, а разнасянето на 

доставките или стоките 

да се случва с подходящи 

за средата превозни сред-

ства. Предлага се още ре-

гионалната жп мрежа да 

се интегрира с изгражда-

щото се метро. В периода 

до 2050 г. на входните ар-

терии на града трябва да 

има и направени буферни 

паркинги, обслужвани от 

добри връзки с масовия 

транспорт и стоянки на 

споделени автомобили и 

велосипеди. Според ав-

торите на документа 

неизпълнението на тази 

цел би оставило София с 

недостатъчно добре раз-

вити икономически и кул-

турни връзки с Балканите 

и съответно по-изолирана 

и по-малко атрактивна в 

сравнение с други евро-

пейски градове. 
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Столичната община 

(СО), фондация „София – 

европейска столица на 

спорта“ и Природен парк 

„Витоша“ ще развиват 

съвместната програма 

„Един ден на Витоша”. Тя 

ще е с хоризонт 2020 – 

2023 г., като ще бъде на-

сочена към подобряване на 

състоянието на туристи-

ческата инфраструктура 

и провеждане на меропри-

ятия в планината. Това 

стана ясно при подписва-

нето на споразумението 

за сътрудничество между 

трите страни. На събити-

ето присъстваха кметът 

на СО Йорданка Фандъкова, 

председателят на Столич-

ния общински съвет Елен 

Герджиков, Анатоли Или-

ев, зам.-председател на 

фондацията, д-р инж. Анна 

Петракиева, директор на 

Природен парк „Витоша“, 

и др. 

Фандъкова информира, 

че през тази година СО 

отделя 130 хил. лв. за про-

грамата, с които ще се по-

добрява туристическата 

инфраструктура. Ще бъде 

възстановен заслон „Ко-

мините“ и ще се изгради 

заслон „Боянски водопад“. 

Реновация предстои и за 

алеите Златни мостове – 

хижа „Кумата“, Златни мо-

стове – хижа „Момина ска-

ла“, както и за 11 чешми в 

Дендрариума и Туристиче-

ски център „Златни мосто-

ве“. Ще бъдат обновени 4 

маршрута в местностите 

Живата вода, Бай Кръстьо 

– „Комините“, и др. „Заедно 

с Природен парк „Витоша“ 

миналата година възстано-

вихме заслона по пътя към 

„Алеко“ и пътищата към 

местност Меча поляна. 

Изградихме и площадка за 

спорт на хора с увреждания 

на Игликина поляна по ини-

циатива на Дойчин Боянов 

от НСА“, добави Йорданка 

Фандъкова. Тя обясни, че 

предстои да се създаде нов 

колекционерски паспорт с 

прилежащи печати от раз-

лични обекти на Витоша. 

Председателят на 

СОС Елен Герджиков обя-

ви, че със създаването на 

програмата „Един ден на 

Витоша” се официализира 

общата цел на общината 

и ръководството на парка. 

„Чрез инвестиции в инфра-

структурата и провеж-

дане на повече събития в 

планината ще я направим 

по-удобна и привлекателна 

за жителите и гостите 

на столицата”, заяви още 

той.

Столичната община е 

разработила Програма за 

изграждане на паркинги 

на територията на Со-

фия. Документът беше 

представен от кмета на 

СО Йорданка Фандъкова, 

главния архитект Здрав-

ко Здравков и общинския 

съветник Георги Георгиев. 

„Програмата е разде-

лена на две части. Първа-

та от тях е за обособя-

ване на буферни паркинги, 

които планираме да стро-

им заедно с метрото. 

Тези съоръжения се из-

граждат с публични сред-

ства”, обясни Фандъкова 

и припомни, че досега са 

направени шест такива 

паркинга за общо над 2500 

места. С изпълнението на 

третата линия на подзем-

ната железница ще се оси-

гурят още 3 съоръжения за 

650 автомобила.

Вт орат а  час т  н а 

програмата засяга обез-

печаването на места в 

жилищните райони. Раз-

работеният документ 

предлага изграждането 

на паркинги в квартали-

те да се осъществява на 

базата на публично-част-

ни партньорства (ПЧП). 

„Предлагаме това да ста-

ва по два начина. Единият 

е СО да учредява право на 

строеж за паркинг върху 

общински терен на час-

тен инвеститор. Вложи-

телят ще експлоатира 

съоръжението в продъл-

жение на 30 години и след 

това то ще стане соб-

ственост на администра-

цията. Вторият вариант 

е СО да учредява право на 

строеж на жилищна сгра-

да върху общински терен. 

В зданието ще се обосо-

бява паркинг, който ще 

бъде собственост на об-

щината, а сградата ще е 

на инвеститора”, обясни 

кметът Фандъкова.

Терените за таки-

ва съоръжения ще бъдат 

предлагани от районните 

кметове и всеки един ще 

бъде разглеждан и при-

еман от СОС. Главният 

архитект информира, че 

вече са идентифицирани 

3 терена за паркинги – на 

ул. „Черковна” в р-н „Поду-

яне”, при Пета МБАЛ в р-н 

„Сердика” и третият е на 

бул. „Ген. Данаил Николаев” 

в р-н „Оборище”. 

Програма  ще  бъде 

представена за общест-

вено обсъждане, а след 

това ще се разгледа от 

Столичния общински съ-

вет.Столичната община предлага уве-

личаване на използването на енергия 

от възобновяеми източници в общински 

сгради на своята територия. Стъпки-

те как това да се случи, са разписани в 

„Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновя-

еми енергийни източници и биогорива“ 

за периода 2020 – 2022 г. Документът е 

предложен за обществено обсъждане на 

електронната страница на СО. 

Според разписаните мерки в следва-

щите 3 г. се предвижда проектиране и 

строителство на инсталация за произ-

водство на пелети от биомаса. Друга 

стъпка за изпълнение на поставените 

цели е изграждането на соларни инста-

лации за производство на енергия в 3 

детски градини, както и подмяна на го-

ривната база и преминаване на отопле-

ние на пелети в две столични училища. 

Инсталации за климатизация за здания 

на детски градини и социални заведения 

чрез използване на топлината от мине-

рални води са друга цел, която трябва да 

бъде изпълнена до 2022 г.

Повече по темата четете в следващ 
брой на в. „Строител”

„До 14 юни трябва да 

приключи ремонтът на 

бул. „България” в участъка 

от Софийския околовръс-

тен път до ул. „Ал. Пуш-

кин” в платното в посока 

кв. „Бояна“. Това каза кме-

тът на Столичната об-

щина Йорданка Фандъкова 

при проверка на обекта. 

Тя беше придружена от 

зам.-кмета по направле-

ние строителство инж. 

Цветан Божинов и кмета 

на район „Витоша“ инж. Те-

одор Петков. Стойността 

на дейностите в отсечка-

та е 3,3 млн. лв. Изпълни-

тел на СМР е „Трейс Груп 

Холд” АД. 

В тази зона на бул. 

„България” ще има два нови 

пешеходни светофара, за 

да се обезпечи безопас-

ността на преминаващи-

те. От бул. „Гоце Делчев” 

до бул. „Ал. Пушкин” на 

тротоара ще бъде фикси-

рана и двупосочна велоа-

лея. Такова съоръжение се 

предвижда да бъде обосо-

бено и в кв. „Бояна”. Зало-

жено е другото пътното 

платно на бул. „България“ 

в посока център в участъ-

ка от бул. ‚Гоце Делчев“ до 

бул. „Тодор Каблешков“ да 

бъде ремонтирано през 

лятото, когато трафикът 

е обичайно по-слаб. До 10 

септември трябва да при-

ключат всички СМР.

Столичната община 

обяви търг за избор на из-

пълнител на реконструк-

ция, смяна на предназна-

чение на съществуваща 

сграда и изграждане на 

пристройка към нея за нуж-

дите на администрацията 

на столичния район „Нови 

Искър”. Ще се преустройва 

търговско здание на два 

етажа, като пристройка-

та към него също ще е на 

два етажа. Сградите ще 

се адаптират за нуждите 

на администрацията. 

Дейностите са  на 

стойност 3 745 000 лв. 

без ДДС. „Технологичната 

последователност и сро-

кове за изпълнение“ ще 

имат тежест 25 т. при 

определяне на крайния по-

бедител, „Организацията 

за изпълнение на поръчка-

та” също ще има тежест 

25 т., а цената ще носи 

50 т. Продължителността 

на реализиране на всички 

дейности е 720 дни. Офер-

ти могат да се подават до 

25 юни. 

Столи ч н и я т  з а м . -

кмет по направление „Ди-

гитализация, иновации и 

икономическо развитие” 

Владимир Данаилов е по-

канен да работи във Фонд 

на фондовете. Това съоб-

щи по време на заседание 

на Столичния общински 

съвет кметът на София 

Йорданка Фандъкова. Тя 

благодари на Данаилов за 

дейността му като зам.-

кмет и му пожела успех в 

бъдещото поприще. Пре-

ди да заеме длъжността 

в СО, Владимир Данаилов 

беше главен изпълнителен 

директор на Столичната 

общинска агенция за при-

ватизация и инвестиции. 

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Започна строежът на 

първата детска градина 

в кв. „Манастирски лива-

ди-Изток”. Обектът се 

изгражда на терен от 6 

дка, който е на Столична-

та община (СО). Изпълни-

тел на дейностите е „Бул-

строй Груп” ЕООД. Очаква 

се заведението да отвори 

врати в края на следваща-

та година. То ще бъде за 

8 групи – 6 градински и 2 

яслени. Организацията на 

работата провериха кме-

тът на София Йорданка 

Фандъкова, зам.-кметове-

те по „Финанси и здраве-

опазване” Дончо Барбалов 

и по „Обществено стро-

ителство” инж. Цветан 

Божинов, кметът на район 

„Триадица” Димитър Божи-

лов и общински съветници. 

Фандъкова обясни, че 

първоначално е планирано 

парите за реализацията 

на тази забавачница да 

се осигурят от Специали-

зирания общински прива-
тизационен фонд. Но след 

като правителството е 

одобрило допълнителни 

средства за 2020 г. по бю-

джета на СО в размер на 15 

млн. лв. за изграждане, раз-

ширение, основен ремонт 

и реконструкция на детски 

градини и ясли, проектът в 

кв. „Манастирски ливади-

Изток” е включен в списъка 

на обектите, които ще се 

изпълнят с тези пари.

Кметът на София при-

помни, че на територията 

на общината през 2020 г. 

се строят 10 сгради за най-

малките. „Започна изграж-

дането на такова заведе-

ние в район „Студентски”. 

Очаквам до есента да при-

ключат и да отворят вра-

ти градините в „Нови Ис-

кър”, „Люлин”, „Красно село” 

и „Дружба“, информира тя и 

добави, че предстои стар-

тът на строителството 

на забавачки и във „Фили-

повци”.

По думите й на район-

ните кметове, които имат 

готов проект и избран из-

пълнител, ще бъдат отпус-

нати средства за изграж-

дане на детски градини. 

„Работим активно със со-

циалния министър Деница 

Сачева да се преместят 

социалните служби от 

„Люлин“ и от „Младост” в 

други помещения и там 

също да бъдат обособени 

забавачки“, коментира още 

Фандъкова. 

Снимка Румен Добрев
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Владимир Георгиев, кмет на Самоков:

Радвам се, че изданието на КСБ 
дава трибуна на местната власт

Ренета Николова

Г-н Георгиев, как се 
отрази пандемичната 
ситуация на финансово-
то състояние на община 
Самоков?

Обявеното извънредно 

положение и произтичащи-

те от това мерки и огра-

ничения доведе до серио-

зен спад на общинските 

приходи. В разговорите 

с колегите си виждам, че 

това е реалната ситуация 

за всички местни власти. 

Заради въведените мерки 

за периода отчитаме зна-

чителни понижения на пла-

щанията по всякакъв вид 

задължения. От една стра-

на, хората бяха възпрепят-

ствани от различните 

ограничения за спазване 

на социална дистанция. От 

друга – много от тях ос-

танаха без работа и съот-

ветно без доходи, с които 

да покрият задълженията 

си. Върху спада в приход-

ната част на общинския 

бюджет оказаха влияние и 

мерките, които предприе-

хме, за да облекчим гражда-

ните и бизнеса. Удължихме 

срока за ползване на 5% 

отстъпка от годишните 

налози с два месеца. На 

търговците отменихме 

заплащането на наемите 

за общински обекти, чиято 

дейност е възпрепятства-

на от заповедта на минис-

търа на здравеопазването. 

Забраних провеждането на 

пазара в Самоков, което 

респективно значително 

намали приходите по това 

перо. Нямаше и такси в 

детските градини. 

Всичко това логично 

рефлектира върху постъ-

пленията в общинския бю-

джет – тези от собствени 

приходи спадат наполовина 

в сравнение със същия пе-

риод на миналата година 

(за март и април), като на-

малението от 1.01. до 31.05. 

през 2020 г. спрямо 2019 г. 

е в размер на над 4 млн. лв.

При данъчните приходи 

това се дължи най-вече на 

по-малкото събрани сред-

ства от двата налога с 

най-значимо фискално зна-

чение – за недвижимите 

имоти и за превозните 

средства. Подобна е си-

туацията и при неданъч-

ните постъпления, като 

значителни намаления се 

отчитат при таксата за 

ползване на пазари, тър-

жища, панаири, тротоари, 

улични платна (-52 %), как-

то и на тези за ползване 

на детски градини и др. 

Събираемостта от наеми 

на общинско имущество 

също отбелязва сериозно 

понижение - 40%. При раз-

ходите за местни дейнос-

ти и дофинансиране нама-

лението следва спада на 

постъпленията на собст-

вените приходи, като с 

14% са по-малко разходите 

спрямо същия период на ми-

налата година. Тук трябва 

да подчертая, че заради 

извънредната обстанов-

ка трябваше да отделим 

непредвидени средства 

за дезинфекция, като заку-

пихме огромно количество 

препарати. Наложи се да 

отпуснем и допълнителни 

суми за МБАЛ – Самоков, за 

ремонт на лабораторията, 

който не бе планиран.

Тези  отрицателни 

стойности, които отчита-

ме, неминуемо ще рефлек-

тират върху дейността на 

общинската администра-

ция. С планираните прихо-

ди ние реализираме инвес-

тиционната си програма, 

културния и спортния ка-

лендар, обезпечаваме дей-

ности по благоустрояване 

и поддържане на общест-

вените пространства. В 

момента основната ни за-

дача е да намерим баланса, 

за да не се отрази този 

спад в приходите драстич-

но върху отговорностите, 

които има общината пред 

жителите си. 

Зимният туристи-
чески сезон тази годи-
на приключи по-рано от 
обикновеното. Повлия 
ли това сериозно на зае-
тостта и приходите на 
общината?

Ние се стремим да 

развиваме туризъм цело-

годишно и да предложим 

различни по вид услуги. 

Извънредното положение 

се отрази сериозно върху 

зимния туризъм, като по-

краткият сезон доведе до 

спад на приходите от ту-

ристически данък от 20% 

(77 000 лв.) спрямо предход-

ната година. Но тук тряб-

ва да отбележа, че заради 

наложените мерки бе пре-

установена работата и на 

музея и на музейните обек-

ти. Април е активен по от-

ношение на конферентния 

туризъм и зелените учили-

ща, които не се състояха. 

Много хора от туристиче-

ския бранш бяха освободе-

ни, тъй като почти всички 

хотели на територията 

на общината затвориха, а 

и поради преждевременния 

край на активния зимен се-

зон. По официални данни на 

Бюрото по труда в Само-

ков нивото на безработица 

през април е 13,9%. В срав-

нение с март тя е нарас-

нала с 4,4%, а спрямо април 

2019 г. – с 5,2%. В абсолют-

ни цифри от началото на 

годината регистрираните 

безработни са се увеличи-

ли почти двойно. Тревожно 

е, че повече от половината 

са със средно и висше об-

разование.

Пандемията от коро-

навируса е голямо сътре-

сение за хотелиерския и 

ресторантьорския бранш, 

които са основополагащи 

за икономиката в общи-

ната. Малкият и среден 

бизнес са най-засегнати 

от кризата. Предстоят 

трудни месеци за справяне 

с последиците. 

Предвиждате ли пре-
разглеждане на инвести-
ционната програма на 
общината?

На този етап търсим 

начини как да изпълним 

строителната си програ-

ма, а не да я съкращаваме. 

Това също е възможност 

да подпомогнем бизнеса и 

по-конкретно строителния 

бранш. По принцип в Само-

ков строителният сезон 

стартира по-късно заради 

климатичните условия. Но 

сега използвахме, че време-

то беше по-топло, и започ-

нахме ремонтни дейности 

още през март. Успяхме 

до момента да изкърпим 

голяма част от улиците, 

защото повечето бяха раз-

копани през предходните 

години заради прокарване-

то на трасето за газифи-

кация. 

Възползвахме се от 

времето и за оформяне на 

зелените площи, зацветя-

ване. Постарахме се да 

направим мащабно пролет-

но почистване – на парко-

ве, градини, обществени 

пространства, детски и 

спортни площадки, улици, 

като в момента продължа-

ва измиването на всички 

улици в града. Досега ос-

вен асфалтирането успях-

ме да извършим подмяна 

на водопроводите в три 

села и понастоящем се 

правят в останалите две, 

заложени в строителната 

програма. На финала сме и 

на планирания ремонт на 

тротоари, който започна 

от миналата година и е 

преходен обект. 

За нас е важно да има-

ме проектна готовност. 

Особено сега, когато тър-

пим сериозно намалява-

не на приходите, е много 

важно да печелим финан-

сиране по европейските 

програми. Това ще ни даде 

възможност да разширим 

строителната си програ-

ма. Ето защо работата 

по подготовка на проекти 

не спря и следим какви са 

възможностите да получим 

средства от ЕС. 

Кои са основните ин-
вестиционни акценти в 
този мандат, които пла-
нирате?

Това е третият ми 

мандат и мога да кажа, 

че следвам цялостна ви-

зия за развитие на общи-

ната, която си поставих 

още когато заех кметския 

стол. Тъй като основен 

икономически отрасъл за 

нашия район е туризмът, 

стремим се да заложим на 

дейности, които са важни 

за развитието му. Ще под-

чертая само, че успяхме 

да направим разработки 

на територията, които 

ще дадат възможности 

на инвеститорите и в съ-

щото време ще съхраним 

природните си ресурси. 

За туризма е много важна 

инфраструктурата. Ето 

защо ежегодно се стре-

мим да заделяме средства 

за инвестиции във ВиК сек-

тора, тъй като експлоата-

ционното дружество от 

години не прави такива. С 

финансиране, осигурено от 

европейските програми, 

направихме ВиК на Боровец 

на първи етап и в момен-

та сме кандидатствали за 

втора фаза. Реализирахме 

проект за ВиК на с. Доспей 

и с. Белчин – две населени 

места, които се очерта-

ват като туристически 

дестинации. Имаме готов 

проект за ВиК „Искровете”, 

това са селата Бели Ис-

кър, Маджаре, Мала Църква 

и Говедарци, които също са 

район, предлагащ различни 

видове туризъм. 

За съжаление пробле-

мът с ВиК инфраструкту-

рата в малките ни населе-

ни места е много сериозен, 

а трябва да отбележа, че 

все повече хора прекар-

ват уикендите и ваканци-

ите си там. Ето защо се 

налага да инвестираме 

средства в подмяната на 

силно компрометираната 

водопроводна мрежа. Има-

ме и готови проекти за во-

Снимки Община Самоков

Новият парк в центъра на града
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допроводите на три села 

– Райово, Белчин и Широки 

дол, за които се надяваме 

да получим външно финан-

сиране. 

Мога да се похваля, че 

през последните години 

спечелихме два проекта по 

Програмата за развитие 

на селските райони (ПРСР) 

на стойност над 6 млн. лв. 

С единия реновирахме 

четвъртокласната пътна 

мрежа до Доспей, Белчин и 

Драгошиново – Злокучане. 

С втория проект ремонти-

рахме основно три улици 

и тротоарите към тях в 

Самоков. В момента пред-

стои да се обнови и чет-

въртата улица по проекта. 

Тук искам да подчертая, 

че съблюдаваме подобни 

строителни дейности на 

пътна инфраструктура да 

се правят след подмяна на 

водопровода. Затова се на-

ложи община Самоков пър-

во да инвестира във ВиК. 

Така работим и по селата 

– асфалт се полага на ули-

ци със сменен водопровод. 

В малките населени 

места през тази година 

предстои да ремонтира-

ме сградите на кметства, 

които са одобрени за внед-

ряване на мерки за енергий-

на ефективност по ПРСР. 

Чрез МИГ – Самоков, кан-

дидатствахме с проекти, 

които ще се реализират в 

селата за подобряване на 

инфраструктурата на чи-

талищата, за възстановя-

ване на културни обекти, 

за спортни съоръжения, 

както и за площадните 

пространства. 

Извън финансирането 

по европейски проекти в 

строителната програ-

ма сме заложили и редица 

дейности, които ще фи-

нансираме със собствени 

средства. Ще продължим 

благоустройствени дей-

ности в централната 

градска част и по кварта-

лите с направата на тро-

тоари, алеи, зелени площи, 

паркинги и др. 

От края на първия ми 

мандат започнахме про-

ектиране и обновяване на 

парковете, както в, така 

и на тези край Самоков. 

Изградихме нов парк в цен-

търа на града. Направихме 

открита сцена, фитнес 

площадка и въжен атрак-

цион в Туристическата 

градина. Тази година ще 

осъществим трети етап 

от проекта за лесопарк 

Ридо, където се възста-

нови входното простран-

ство, „Пътеката на здра-

вето”, обособиха се кътове 

за спорт, отдих, детски 

кътове. В 2020 г., освен 

алея за трудно подвижни 

хора и лица с увреждания, 

със средства от Минис-

терството на спорта ще 

ремонтираме и ролбана 

за лятна подготовка на 

състезателите по биат-

лон. Винаги съм смятал, 

че нещата не могат да се 

реализират на парче, а е 

необходима цялостна кон-

цепция, която да се изпъл-

нява поетапно. 

В ъпр еки  к р и з а т а , 
строителните дейности 
не спряха. За кои от обек-
тите в общината напре-
дъкът е най-осезаем?

Както споменах, хуба-

вото време ни даде въз-

можност да стартираме 

по-отрано дейностите, за 

които бяхме приключили 

процедурите и имахме из-

брани изпълнители. Освен 

текущите СМР на улиците 

и подмяна на водопроводи-

те обновяваме и детски 

съоръжения. Съвсем ско-

ро стартира и проект по 

„Красива България” за ре-

монт на ограда на детска 

градина в Самоков, като 

общината със собствени 

средства е предвидила и 

изграждането на интерак-

тивна площадка за малчу-

ганите. Довършваме рено-

вацията на два училищни 

двора, където изграждаме 

и спортни площадки. С 

пари на общината обнови-

хме дворовете на четири 

училища, като подготвяме 

проекти за още две. По-

строихме нов физкултурен 

салон на най-старото учи-

лище в Самоков, отново 

със собствени средства 

и с финансовата помощ на 

Министерството на обра-

зованието и науката. 

Стремим се да работим 

последователно и да инвес-

тираме във всяка сфера – 

социални дейности, здра-

веопазване, образование, 

като сме начертали линия 

за развитие във всяка една 

област, която следваме. В 

момента се поставят нови 

стълбове за улично освет-

ление, като тук трябва да 

отбележа, че ние сме една 

от първите общини, която 

подмени изцяло уличното 

осветление в града, Боро-

вец и всички 24 населени 

места с енергоспестява-

щи тела. 

От средата на този 

месец ще започне и основ-

ният ремонт на главната 

улица и тротоарите към 

нея в най-големия квартал 

на града. А през май под-

менихме изцяло водопро-

вода на тази улица, който 

обслужва близо 30% от 

населението на Самоков. 

Поставили сме си амбици-

озни задачи и се надявам да 

успеем да ги изпълним.

Всеки момент очаквам 

да стартира един мащабен 

екологичен проект за Са-

моков – „Рекултивация на 

старото депо”. След като 

реализирахме проект по ев-

ропейска програма и изгра-

дихме Регионален център 

за управление на отпадъ-

ците, получихме правото, 

кандидатствахме и бяхме 

одобрени за рекултивация-

та на терена на старото 

депо. Този проект ще има 

сериозен екологичен ефект 

върху територията. 

В каква посока е част-
ният инвестиционен ин-
терес в общината?

Както стана ясно, ние 

сме туристически район 

и основният инвеститор-

ски интерес е насочен към 

тази сфера. През 2019 г. 

бе реализирана голяма ин-

вестиция с изграждането 

на СПА комплекс в Белчин. 

Очакваме през тази годи-

на да стартира мащабен 

проект за туристически 

и голф комплекс в с. Горни 

Окол. Мальовица също ще 

се развива, като от 2020 г. 

има нов концесионер на 

пистите и съоръженията. 

Предстои реализирането 

на мащабен проект на те-

риторията и на Самоков за 

строителство на комплекс 

с жилища, спортен ком-

плекс, рехабилитационен и 

възстановителен център. 

Във връзка с развитие-

то на туризма общината 

организира и проведе меж-

дународен конкурс за про-

ект за центъра на Боровец. 

Той вече е факт и ще даде 

нова насока за развитие на 

най-стария зимен курорт и 

в същото време ще повиши 

инвеститорския интерес 

към него.

Нашият район дава въз-

можност за реализиране на 

инвестиционни намерения 

за изграждане на ферми за 

отглеждане на животни, 

както и за предприятия за 

преработка на земеделска 

продукция. Общината съ-

действа на селскостопан-

ски производители за осъ-

ществяването на проекти. 

Почти цялата налична об-

щинска земеделска земя 

сме отдали под наем. 

Извън тези сфери об-

щина Самоков разработи 

проект на ПУП за Индус-

триална зона, която е 

обезпечена с необходима-

та инфраструктура. Така 

че и в тази насока имаме 

готовност за удовлетво-

ряване на инвеститорски 

интерес за изграждане на 

предприятия, разбира се, 

съобразени с екологични-

те норми. 

НСОРБ настоява за 
стартиране на Национал-
ната програма за енергий-
на ефективност на мно-
гофамилните жилищни 
сгради, има ли интерес 
към санирането в община 
Самоков?

Нашият район е пла-

нински и внедряването на 

мерки за енергийна ефек-

тивност в сградния фонд 

е изключително важно. 

Ето защо сме кандидат-

ствали по много програми 

с обществени и жилищни 

сгради. По „Красива Бъл-

гария” и Национален дове-

рителен Екофонд (НДЕФ) 

реализирахме проекти за 

саниране, подмяна на до-

грама, отопление, осветле-

ние и ремонт на покривни 

конструкции на 3 училища 

и сградата на общинското 

лесничейство. По ОП „Реги-

они в растеж” сме внедри-

ли мерки за ЕЕ в 37 частни 

жилищни обекта, в здание-

то на полицията и общин-

ска администрация, както 

и на училище „Авксентий 

Велешки”. Сега отново сме 

подали проекти за 7 блока 

и постройка на пожарната 

в Самоков. 

Пред НДЕФ кандидат-

стваме за внедряване на 

мерки за енергийна ефек-

тивност в сградите на 

спортното училище и СУ 

„Отец Паисий”. Интересът 

при нас към проекти за ЕЕ 

е огромен. 

Още със старта на На-

ционалната програма се 

организираха етажните 

собствености и съответ-

но изготвиха документи, 

с които кандидатстваха. 

Нашата община е с най-

много одобрени блока от 

цялата Софийска област 

– 17. Всички те вече са 

напълно обновени и живее-

щите в тях отчитат сери-

озни икономии от отопле-

ние. А нека не забравяме, 

че тук студеният сезон е 

минимум половин година. 

В момента с готови доку-

менти са още 17 здания и 

със сигурност техните 

обитатели с нетърпение 

очакват да бъдат отпус-

нати нови средства по 

програмата. Още повече 

че всеки лично с очите си 

може да се увери как из-

глеждат обновените до 

момента блокове и какъв 

ефект се постига от това. 

Наистина силно се надя-

вам да се отвори отново 

Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради, тъй като ползата 

от нея наистина беше мно-

го голяма. 

Предстои интегри-
раното планиране и нов 
програмен период. Кои са 
приоритетите за разви-
тие на общината?

Както казах, ние не спи-

раме да работим по подго-

товка на проекти, особено 

в най-невралгичните точ-

ки. Това са ремонтите на 

улиците в града и селата 

и ВиК инфраструктурата. 

Споменах, че са важни и 

всички възможности за 

осигуряване на средства 

за внедряване на мерки за 

енергийна ефективност. 

Това за нас са основните 

приоритети. 

Разбира се, ще се стре-

мим да подготвяме проек-

ти и да кандидатстваме 

по всички програми, по 

които нашата община е 

допустима. Надявам се да 

можем да финансираме и 

благоустройствени дей-

ности в града, селата и ку-

рортите, да правим вложе-

ния в сградния фонд, както 

и в обектите за рекреация 

– паркове, кътове за отдих, 

детски и спортни площад-

ки. По този начин освен по-

добряване на качеството 

на живот в нашата общи-

на ще имаме възможност 

да подпомагаме и бизнеса.

Как работите със 
структурите на Кама-
рата на строителите в 
Самоков и планирате ли 
разширяване на сътруд-
ничеството?

За нас строителният 

бранш е изключително ва-

жен, защото много от жи-

телите на община Самоков 

са заети в този сектор. 

Именно чрез фирмите от 

отрасъла на територията 

ни се реализират мащабни 

инфраструктурни и инвес-

титорски проекти.

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

Радвам се, че издание-

то на КСБ дава трибуна 

на местната власт, чрез 

която да поставим реал-

ните си проблеми, от една 

страна, и амбициите си, 

от друга, за да търсим ре-

шения. С вестник „Строи-

тел” през годините имаме 

чудесно партньорство и 

заедно сме отразявали 

едни от най-мащабните 

ни проекти. Радвам се, че 

НСОРБ партнира със сери-

озна медия, чиито обект е 

строителният бранш, тъй 

като за нас, кметовете, с 

приоритет е изпълнението 

именно на строителните 

ни програми. А в сегашна-

та ситуация е необходимо 

да бъдем чути и подпомог-

нати, тъй като точно ние 

сме най-близо до хората и 

имаме пряко наблюдение за 

нуждите на всяка община.

Санирани блокове

По ПРСР е ремонтирана част ат четвъртокласната пътна мрежа
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Инвестицията ще надхвърли 500 хил. лв., като 
близо 347 хил. лв. от тях са осигурени по ПРСР

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

След като община Нова 

Загора подписа първия си 

договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансо-

ва помощ по Програмата 

за развитие на селските 

райони (ПРСР), започва и 

реализацията на проект 

„Спортен комплекс за те-

нис на ул. „Петко Енев“ 52 

в УПИ VII, кв. 82“. Обектът 

ще е с 3 корта, съблекал-

ни и трибуни. Идейната 

разработка на съоръже-

нието е на арх. Силвия 

Папазова. Общият размер 

на проектното предложе-

ние е 504 905 лв., от които 

347 200 лв. са европейско 

съфинансиране, 38 577 лв. 

– национално, и 119 127 лв. 

собствени средства на 

местната администрация.

Кортовете ще бъдат 

опасани с ограда и защит-

ни мрежи. Настилката ще 

бъде класическа – червена, 

с два слоя баластра с раз-

личен размер, сгур и ша-

мот. Предвидена е дренаж-

на система. За постигане 

на необходимия процент 

озеленяване освен трев-

ните площи вертикално 

по северната и част от 

източната ограда ще се 

засадят храсти.

В югозападния ъгъл на 

бъдещия тенис център се 

предвижда изграждането 

на спомагателна сграда. Тя 

е планирана симетрична, 

с извити стени и форма, 

вдъхновена от шарката на 

тенис топка. Централният 

й вход ще се намира от юг 

откъм ул. „Петко Енев“, а 

другите два ще бъдат ори-

ентирани на север откъм 

тенис кортовете. При вли-

зане във вътрешността на 

зданието коридорът ще се 

разклонява, като различни-

те посоки водят към тре-

ньорската стая, лекарски 

кабинет, складово помеще-

ние, и др. 

Съблекалните ще са от 

двете страни по протеже-

ние на коридорите и с общ 

капацитет за 30 състеза-

тели. Те ще са обзаведени 

с шкафчета, пейки и бани. 

В края на коридора ще се 

достига до остъклената 

зона за наблюдение, релакс 

и експозиции, която е със 

северно изложение и има 

пряк поглед към самите 

тенис кортове. Открити-

те части на трибуните и 

площадката на кота +5,00 

ще бъдат обработени с 

полиуретанова хидроизо-

лационна система. Седал-

ките ще са дървени пейки. 

Настилките - гранитогрес 

в коридорите и общите 

части, и теракот навсякъ-

де другаде. Ще има окачен 

таван на кота 3,20 от гип-

сокартон.

Във вътрешните по-

мещения е предвидена 

изкуствена вентилация. 

Отоплението и климатиза-

цията ще са VRV система. 

Сградата ще е монолит-

на стоманобетонова кон-

струкция с тухлени зидове. 

Фасадата ще бъде изпъл-

нена с HPL, цвят дървесно 

кафяво, и еталбонд - кере-

мидено червено. Дограма-

та ще бъде PVC, също в 

червено.

С първа копка в Гоце 

Делчев дадоха старт на 

строителството по про-

ект за изграждане на ин-

сталация за предварител-

но третиране на битови 

отпадъци и такава за 

компостиране на расти-

телност. Финансирането 

е по Оперативна програ-

ма „Околна среда 2014 - 

2020“. Общата стойност 

на проекта е 9 147 276 лв., 

от които 6 870 739 лв. 

са безвъзмездни от ЕС и 

2 276 536 лв. собствено 

финансиране. 

Всички дейности тряб-

ва да приключат до 20 

ноември 2020 г. Инстала-

цията за предварително 

третиране ще е с капаци-

тет 12 300 тона годишно, 

а тази за компостиране – 

с 2100 т/г. Предвидено е и 

въвеждане на система за 

разделно събиране на зеле-

ни отпадъци, в това число 

контейнери и сметоиз-

возваща машина, както и 

изграждане на нов трафо-

пост на площадката.

Депото ще обслужва 

жителите на общините 

Гоце Делчев, Гърмен и Хад-

жидимово.

Управляващият орган 

на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ е одо-

брил подадено от община 

Благоевград предложение 

за енергийно обновява-

не на сградата на Дър-

жавна агенция „Архиви“. 

Включено е изграждане на 

достъпна архитектурна 

среда за хора с уврежда-

ния. Предстои подписва-

не на договор за безвъз-

мездна финансова помощ 

на стойност 438 975 лв., 

след което ще стартира 

реалното изпълнение на 

дейностите.

Индикативният срок 

за приключване на всички 

СМР е 12 месеца и включ-

ва обновяване на фасади-

те, подмяна на дограмата 

и отоплителната инста-

лация, ремонт на общите 

части и санитарните по-

мещения и др.

„Сградата е разпо-

ложена в централната 

В  Разград  обяви ха 

обществена поръчка за 

изпълнение на инжене-

ринг на обект „Благоус-

трояване на прилежащо-

то пространство около 

спортна зала „Абритус“ и 

е с прогнозна стойност 

195 000 лв. без ДДС. Тръж-

ната процедура включва 

изработка на технически 

проект, авторски надзор 

по всички части, както и 

извършване на строител-

ните и монтажни работи. 

Предвижда се благоустро-

яването да обхване два 

поземлени имота, които 

се намират на ул. „Любен 

Каравелов” и са с площи 

съответно 3791 кв. м и 

3687 кв. м. Включени са 

достъпна среда, алейно 

осветление, вертикал-

на планировка и тротоар 

около „Абритус“. При из-

пълнението на автомо-

билните подходи трябва 

да се осигури достъп на 

тежкотоварни машини до 

съществуващата рампа 

към коритото на река Бели 

Лом.

Необходимо е бъдещи-

ят изпълнител да пред-

види и реконструкция на 

съществуващия тротоар 

по ул. „Любен Каравелов“ 

и паркинга източно на 

спортната зала, като за 

целта бъдат подменени 

бордюрите и настилка-

та. Западно от сградата 

е заложено да се изгради 

система от клоцове с ви-

сочина 40 - 50 см, стените 

на които да могат да бъ-

дат използвани за сядане. 

Южно от зданието срещу 

централния вход тряб-

ва да бъдат разположени 

десет пейки от лята мо-

зайка. При паркоустроява-

нето е предвидено да се 

запазят съществуващи-

те дървета и да се аран-

жират петна за зацветя-

ване.

Максималният срок за 

проектиране е 20 дни, а за 

строително-ремонтните 

работи – 90 дни.

Ръководството на об-

щината продължава да 

търси възможности и за 

довършването на ремонта 

и въвеждането в експлоа-

тация и на самата спорт-

на зала „Абритус“.

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

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

градска част на ул. „Арсе-

ний Костенцев“ в близост 

до вече санирани жилищни 

обекти, поради което ре-

ализацията на проекта 

ще има допълващ ефект 

за цялостната визия на 

Благоевград“, казаха от 

общината.
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Парк „Марица“, културен дом 

„Химик“ и театър „Апостол Ка-

рамитев“ в Димитровград ще 

бъдат основно ремонтирани. 

Общината стартира 3 проце-

дури за избор на изпълнител, а 

средствата са от Оператив-

на програма „Региони в растеж 

2014 – 2020”. Намеренията на 

местната власт за цялостни 

ремонти и реконструкция на 

трите обекта бяха заложени 

още през 2015 г. в интегрирания 

план за градско възстановяване 

и развитие.

Благоустрояването и рекон-

струкцията на парк „Марица“ е 

на стойност 3 130 000 лв., от 

които 1 554 033 лв. собствено 

съфинансиране. Обектът е еле-

мент от Културен маршрут на 

Съвета на Европа – АТРИУМ. В 

парка ще бъдат възстановени и 

ремонтирани съществуващите 

алеи с полагане на плътен ас-

фалтобетон – 50 000 кв. м, и по-

ставени вибропресовани павета 

на входно пространство – 1800 

квадрата. Ще бъдат изградени 

три нови детски площадки за 

деца от 3 до 18 години с люлки, 

въртележки, занимателни вер-

тикални панели, тунели, баскет-

болен кош, фитнес уреди и други.

Нова интересна атракция ще 

е изграждането на приключенски 

кът и разширяването на скейт-

борд площадката. На брега на 

реката ще има красива ротонда, 

която е проектирана като ес-

тествен завършек на централ-

ната ос на алейната мрежа. Ще 

има и близо 200 пейки с облегал-

ки и ново LED осветление.

Обновяването на театър 

„Апостол Карамитев“ е на стой-

ност над 1,5 млн. лв. Работата 

ще продължи 30 месеца и включ-

ва цялостен ремонт на салона 

и всички функционални системи 

при привеждането им в съот-

ветствие с европейските нор-

ми и изисквания за съвременна 

модерна театрална зала.

Реставрацията и ремонтът 

на Културен дом „Химик“, вклю-

чително прилежащи площи, е на 

обща стойност 3,5 млн. лв. със 

срок на изпълнение 30 месеца. 

Съфинансирането за изпълне-

нието на проекта от страна 

на общината е на стойност 

557 865 лв. Ще бъде извърше-

на цялостна реконструкция на 

обекта за превръщането на 

сградата в съвременна много-

функционална зала за театрал-

ни представления, концерти, 

конференции, изяви на самодей-

ни танцови и певчески състави, 

кинопрожекции и основно об-

новяване на всички прилежащи 

площи.

Междувременно от кмет-

ската администрация обявиха и 

обществена поръчка за укрепва-

не и възстановяване на пътния 

мост на река Марица на буле-

вард „Стефан Стамболов“.

По него се осъществява 

връзката между центъра и 

кварталите „Марийно“, „Вулкан“ 

и „Черноконево“. Съоръжение-

то се състои от три части. В 

началото и в края има по един 

едноотворен подлез със све-

тъл отвор от по 6 м, през кои-

то преминават черни пътища. 

Централната част е седемот-

ворна монолитна стоманобе-

тонна конструкция, система 

„герберова греда“ с размер по 

24,5 м на двата крайни отвора 

и между тях пет отвора по 31 м. 

Общата дължина, включително 

крилата на подлезите, е 236,1 м.

Прогнозната стойност на 

поръчката е 1 544 835 лв. Про-

дължителността й е 420 дни. 

Символична първа копка на 

проект за „Прилагане на мер-

ки за енергийна ефективност 

в сградата на ОД – МВР, Варна“ 

бе направена в края на миналата 

седмица. Общината изпълнява 

проекта в партньорство с Ми-

нистерството на вътрешните 

работи и Държавната агенция 

„Технически операции”. Той е на 

обща стойност 1 461 492 лв., от 

която безвъзмездната финансова 

помощ е 1 178 675 лв., собственият принос - 282 817 лв., а 250 500 лв. 

е съфинансирането от партньорите.

Договорът беше подписан в края на март, а крайният срок е 

2021 г. Очакваните резултати са изпълнение на пълен пакет от 

енергоспестяващи мерки, подобряване на архитектурния облик на 

зданието, част от което е паметник на културата, както и създа-

ване на достъпна среда за хора с увреждания.

8,6 км от най-натоварения път II-53 в област Ямбол ще бъдат 

ремонтирани основно. Строителните дейности ще се изпълняват 

поетапно на участъци от 50 м, за да не се затруднява трафикът.

Инвестицията е за над 5,5 млн. лв., а средствата са от бюдже-

та на Агенция „Пътна инфраструктура”. Очаква се дейностите да 

завършат до края на септември. Те включват премахване на стария 

асфалт, подобряване на отводняването, полагане на геомрежи, нова 

настилка, хоризонтална маркировка, пътни знаци. Където е необхо-

димо, ще се възстановява и пътната основа.

Средно на денонощие по шосето преминават над 6000 автомо-

била. Обновяването му ще подобри връзката със Сливен, ще повиши 

безопасността на пътуване, ще улесни достъпа до АМ „Тракия” и до 

бъдещата икономическа зона „Сливен – Ямбол”.

Парк „Марица“, културен дом „Химик“ и театър „Апостол 
Карамитев“ ще бъдат основно ремонтирани по ОПРР

С първа копка започна из-

пълнението на проекта за ре-

конструкция и модернизация на 

ключовия за Русе бул. „Трети 

март” и свързания с него Са-

райски мост, които са основен 

пункт за влизане в града от 

главните пътища Русе - Вели-

ко Търново и Русе - София. Той 

се осъществява в рамките на 

Програма INTERREG V-A „Румъ-

ния-България” и е с продължи-

телност 36 месеца.

Ще се реконструират път-

ните платна на булеварда, как-

то и връзките при пътен възел 

„Сарая”, където ще се усили кон-

струкцията на моста. Ще се из-

граждат нови трасета за дви-

жение на велосипеди, а в зоната 

на кръстовищата, пешеходните 

и велосипедни пресичания ще 

бъде осигурена достъпна среда.

Планирано е подобряване на 

осветеността на булеварда 

и на пожарната безопасност. 

Изпълнител е „Градска среда 

Русе” ДЗЗД, а строителен над-

зор се упражнява от „Аспект” 

ООД. Стойността на строи-

телно-монтажните работи е 

7 250 000 лв.
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Доц. д-р Борис Вълчев, декан на Геологопроучвателния факултет на Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рилски“:

Георги Сотиров

Доц. Вълчев, Ваши 
възпитаници освен на 
различни места в ико-
номиката на страната 
работят и при строи-
телството на големи 
инфраструктурни обек-
ти. Защо са важни сери-
озните геоложки проуч-
вания?

Въпросът Ви е  из -

ключително актуален 

на фона на засиленото 

строителство на ма-

щабни и скъпоструващи 

инфраструктурни обек-

ти в нашата страна. 

Възпитаници на нашия 

факултет участват не 

само при изграждането 

на такива обекти, но и 

са ценни в държавната 

и регионалните админи-

страции, в областта на 

пречистването на води, 

рекултивирането на поч-

ви, проучването на архе-

ологически обекти, газ-

оснабдяването. Имаме и 

подготвени хора за рабо-

та с Географски инфор-

мационни системи (ГИС) 

и кадастър. Завършилите 

при нас са търсени спе-

циалисти в множество 

чуждестранни фирми на 

няколко континента. 

Несъмнено без сери-

озно геоложко проучване 

строителството на ка-

къвто и да е инфраструк-

турен обект е компроме-

тирано изначално, тъй 

като устойчивостта на 

всяко съоръжение зависи 

изключително от позна-

ването и съобразяването 

с геоложкия строеж на ра-

йона, в който се изгражда 

то. Много важно е и пъл-

ноценното сътрудничест-

во с минните и строител-

ните инженери, от една 

страна, и инвеститори-

те, от друга, тъй като 

това е предпоставка за 

качествено изпълнение, а 

оттук и за положителен 

икономически ефект. 

В условията на пан-
демия образователната 
система изпитва опре-
делени трудности, но се 
справя. Какъв беше цен-
ният опит от ситуация-
та за Вас?

Пандемията постави 

цялото общество пред 

трудности, с които досе-

га не сме се сблъсквали. 

За първи път в история-

та на нашия университет 

се наложи провеждането 

на изцяло дистанцион-

но обучение. Използва-

ме всички възможности 

за всекидневен контакт 

със студентите, голяма 

част от лекциите се про-

веждат конферентно, на 

студентите се възлагат 

ежедневно практически 

задачи и подготвянето на 

реферати. Смятам, че с 

общите усилия на универ-

ситетското ръководство, 

преподавателите, служи-

телите и студентите ние 

ще преодолеем кризата. 

Искам да изкажа специална 

благодарност към нашите 

студенти за проявеното 

разбиране и търпението, с 

което се обучават в тази 

ситуация. 

Що се отнася до кан-

ди д ат с туде н т с кат а 

кампания, тя е в ход – 

кандидатстването се из-

вършва онлайн, а цялата 

информация за сроковете, 

обявяването на класира-

нията, начина на плаща-

не на такси може да бъде 

намерена на заглавната 

страница на сайта на 

МГУ. Освен това ние под-

държаме и страница във 

Фейсбук, която дава до-

пълнителна информация. 

Със сигурност няма да ни 

е лесно, но съм убеден, че 

ще се справим. Очаквам с 

нетърпение наесен нови-

те първокурсници.

Вие сте доктор по 
палеонтология и стра-
тиграфия. Първото е 
далеч от строителния 
бранш, но второто има 
пряка връзка с дисципли-
ни, които разглеждат 
геоложките процеси и 
структури на теренно, 
регионално и национално 
ниво. Какво още е инте-
ресно?

Палеонтологията и 

особено стратиграфия-

та са неразделна част 

от всяко рутинно проуч-

ване в нашия обсег. Без 

изясняване на състава и 

свойствата на скалите, 

тяхното пространствено 

положение, установяване-

то на структурите, на 

геоложката еволюция на 

даден район ние не можем 

да добием ясна представа 

за възможностите, които 

той предлага, както и за 

намирането и извличане-

то на минерални и енер-

гийни суровини, минерални 

води, добиването на стро-

ителни материали, така и 

за ефективното изграж-

дане на пътища, сгради, 

газопроводи, електроцен-

трали и т.н. В тази дей-

ност възникват ненадей-

но ситуации, при които се 

налага и присъствието на 

палеонтолог – напомням, 

че на магистрала „Люлин“ 

преди десетина години се 

попадна на изключителна 

находка на фосилна риба. 

Подобни ситуации въз-

никват и при въглищните 

рудници или при кариери-

те, когато нерядко кос-

тите биват унищожавани 

именно поради липсата на 

палеонтолог. А това, от 

една страна, лишава нау-

ката и въобще знанията 

ни за развитието на на-

шите земи от важни фа-

кти, а от друга, подобни 

находки са изключително 

атрактивни и експонира-

нето им в музейните екс-

позиции, съпроводено от 

тяхното популяризиране, 

води до положителен ико-

номически ефект. 

МГУ по принцип осъ-
ществява фундаментал-
ни научни изследвания в 
областта на миннодо-
бивната промишленост 
и геологопроучвателно-
то дело. Какви направ-
ления развива Вашият 
факултет?

Наред с традиционни-

те специалисти (геолози, 

инженер-геолози, хидроге-

олози, геофизици, сондаж-

ни инженери) подготвяме 

и такива в биотехнологи-

ите например. Те са свър-

зани с преработването 

на различни минерални 

суровини (извличане на 

цветни и благородни ме-

тали и редки елементи 

от руди, концентрати 

и минерални отпадъци; 

отстраняване на вредни 

примеси от кварцови пя-

съци, каолини, боксити, 

въглища; подобряване ке-

рамичните свойства на 

глинести минерали; сти-

мулиране добива на нефт); 

пречистването на води и 

почви, замърсени с тежки 

и радиоактивни метали, 

арсен и токсични орга-

нични съединения; прера-

ботване на различен тип 

отпадъци; производство 

на биогаз; рекултивация 

на нарушени ландшафти и 

екосистеми; подобряване 

на почвеното плодородие 

и стимулиране на почво-

образувателните проце-

си; биологично разнообра-

зие и устойчиво развитие 

в природни и антропоген-

ни екосистеми. 

Съвсем ново направле-

ние, при това развивано 

единствено в нашия уни-

верситет, е геоложкото 

наследство и геоконсер-

вацията. В българското 

законодателство при-

състват понятия като 

природен парк и национа-

лен парк, но в световен 

мащаб през последните 

две десетилетия се раз-

вива успешно концепци-

ята за геопарковете на 

ЮНЕСКО. Това е особен 

тип защитена терито-

рия, която за разлика от 

природния и националния 

парк е със значително по-

либерален режим и има за 

цел развиването на ико-

номическия потенциал 

на общините. България 

притежава изключително 

богатство от скални фор-

ми, находища на минерали 

и вкаменелости, които в 

комбинация с биоразноо-

бразието и културното 

наследство са отлична 

предпоставка за разви-

тието на геопаркове. 

Достатъчно е да посочим 

природното чудо Бело-

градчишки скали, живопис-

ния Искърски каньон, уни-

калния ледников ландшафт 

на Рила и Пирин…

Наблюденията Ви за 
интереса на студенти-
те към предметите, 
които четете в катедра 
„Геология и геоинформа-
тика”?

Тя е най-старата в 

структурата на универ-

ситета. Възникнала под 

името „Геология и петро-

графия“ в рамките на Дър-

жавната политехника в 

началото на 40-те години 

на миналия век, фактиче-

ски поставя основите на 

Минно-геоложкия универ-

ситет през 1953 г. През 

2003 г. беше акредитира-

на и едноименната специ-

алност, която подготвя 

инженери в областта на 

геоинформационните тех-

нологии (ГИС) и дистан-

ционните методи, които 

са мощен инструмент за 

анализ, интерпретация, 

съхранение и популяризи-

ране на геопространстве-

на информация. На студен-

тите е осигурен достъп 

до най-модерните про-

дукти на Esri и Datamap, 

които предоставят за 

нуждите на обучението 

най-новите професионал-

ни версии на своите соф-

туерни продукти в среда 

ArcGIS и MapInfo за наблю-

дение, картографиране, 3D 

визуализация, обработка и 

устойчиво управление на 

всякакви видове данни, 

включително и в реално 

време. Широкото приложе-

ние на ГИС в икономиката 

и инфраструктурата на 

съвременното общество 

осигурява на завърши-

лите неограничени въз-

можности за реализация. 

Смятам, че интересът е 

напълно оправдан.
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Полк. Фильо Филев, член на Секция „Строители воини“ към НКСВ: 

На 14 юни отбелязваме 
100-годишнината от създаването им

Елица Илчева

Полк. Филев, как са съз-
дадени Строителни вой-
ски у нас?

След Първата светов-

на война България губи 105 

хил. свои синове. На фона на 

това и изключително теж-

ките клаузи на Ньойския 

договор и тотално разру-

шената икономика прави-

телството на БЗНС начело 

с Александър Стамболий-

ски поема отговорността 

да изведе страната от 

националната катастро-

фа. Започва с приемането 

на редица нови важни за-

кони, сред които и този за 

Трудовата повинност, пре-

именувана през 1969 г. на 

Строителни войски (СВ). 

В мотивите си пред на-

родните представители 

Стамболийски изтъква, че 

българският народ трябва 

да се научи сам да си попра-

вя пътищата, каналите, 

да оросява и отводнява, да 

подпомага държавата в по-

строяването на мостове и 

железници. Той изказва уве-

реността си, че ако се ор-

ганизира на трудови начала 

залесяването на оголените 

места, България ще стане 

Швейцария на Балканите.

След продължителни 

дебати законът е гласу-

ван на 28 май 1920-а. Сро-

кът за служба в Трудова 

повинност е определен на 

12 месеца за мъжете и 6 за 

жените, а година по-късно 

той е намален съответно 

на 8 и 4 месеца. След като 

се натрупва известен опит 

с временната повинност, 

през пролетта на 1921 г. 

са свикани 11 120 младе-

жи, а от 1 септември още 

30 000. Те са разпределени 

за работа по шосета, жп 

линии и др.

 

Кои са първите обек-
ти?

Работи се по отсечки-

те Бояна – Княжево – Горна 

баня – Суходол; Шумен – 

Преслав; София – Брезник; 

Рила – Рилски манастир; 

Пирдоп – Карлово; Караисен 

– Павликени – Бяла черква; 

Кърджали – Златоград; и по 

линиите Тулово – Казанлък; 

Видин – Александрово; Сеп-

тември – Велинград и др. 

За кратко време са по-

строени и ремонтирани 

740 км пътища, множество 

мостове и водостоци, пре-

сушени са значителен брой 

блата и мочурища, зале-

сени са стотици декари 

земи, обновени са десетки 

сгради. И всичко това има 

важно значение за по-на-

татъшното укрепване на 

Строителни войски.

А как е било организи-
рано попълването на вой-

ските с командири и изпъл-
нителски кадри?

В първите години главно 

чрез назначаване на освобо-

дени от армията офицери 

и сержанти. След 1935-а, 

когато се поема курс към 

военизиране на система-

та, част от офицерите се 

изпращат на курс по техни-

ческа подготовка към инже-

нерните дружини. Със своя 

строителен профил тези 

курсове са били най-близко 

до характера и задачите на 

Трудовата повинност.

През 1938 г. вече е факт 

специализирано учебно за-

ведение – с указ на цар Бо-

рис III №22 от 18 октомври 

същата година се създава 

Школа за подготовка на 

трудови офицери, преиме-

нувана през 1946-а на Шко-

ла за трудови началници, 

която през 1951 г. става 

Народно училище за трудо-

ви офицери „Ген. Благой Ива-

нов“. От 1973-та учебното 

заведение става висше, 

като през 1991 г. е преиме-

нувано на Висше военно ин-

женерно строително учили-

ще „Любен Каравелов“.

След закриването на 

Строителни войски то пре-

минава под управлението на 

МОН. 

Обучението и възпи-

танието на личния състав 

на войската винаги е било 

една от основните задачи 

пред армията. И досега в 

страната над половината 

от изпълнителските кадри 

в строителството са при-

добили своята квалифика-

ция като войници в ГУСВ, но 

за съжаление този процент 

спада поради ликвидиране-

то на подобни „подхранва-

щи отрасъла“ школи.

Вие години наред сте 
били начело на това учи-
лище и вероятно имате 
информация в периода до 
Втората световна война 
кое от направеното е за-
слуга на Строителни вой-
ски?

Да, запознат съм в де-

тайл с тази част от ис-

торията на страната. От 

1921 до 1939 година са на-

правени над 7000 км нови 

пътища и ремонтирани 

над 4000 стари, изградени 

са близо 800 моста и 1950 

водостока. Голяма част от 

тези шосета са в трудно-

достъпни планински райони 

– Търново – Казанлък, Троян 

– Кърнаре, Елена – Твърди-

ца, София – Ботевград…

На 1 август 1939 г. цар 

Борис III открива тържест-

вено строената цели 18 го-

дини жп линия Септември 

– Белица.

А по време на войната 
и след нея какво се случва?

Участието на Трудови 

войски е свързано главно 

с пътното осигуряване на 

действащата армия – про-

карване на шосета, направа 

на нови мостове, а също и 

строителство на казарми, 

демонтиране на съоръже-

ния по укрепителната линия 

„Метаксас“ и др.

И след войната, когато 

възстановяването започва 

с благоустрояване на ре-

дица селища, но и язовири 

и напоителни системи, от-

ново Строителни войски са 

движеща сила на прогреса. 

По това време са направени 

пътищата София – Мездра, 

София – Кулата, Асеновград 

– Смолян – Мадан, Смядово 

– Риш, София – Самоков, 

София – Парк „Витоша”, 

Килифарево – Хаинбоаз – 

Гурково, Левски – Белене и 

почти цялата инфраструк-

турна мрежа в Родопите, 

Странджа, Рила и Пирин. 

Войските участват и при 

изграждането на моста 

над р. Дунав при Русе – дъ-

лъг 1800 м, работят на един 

от най-трудните участъци 

на подбалканската жп линия 

Камарци – Клисура и проби-

ването на най-големия ту-

нел на Балканите – „Козни-

ца”, дълъг 5801 м.

На 2 юли 1949 г. почива 

Георги Димитров, споме-

навам този факт, защото, 

както вероятно Ви е из-

вестно, за рекордно кратко 

време – само за 6 дни под 

ръководството на ген.-лей-

тенант Благой Иванов е 

построен мавзолеят. 

През ноември 1950-а пре-

димство се дава на форти-

фикационното оборудване 

на пограничните райони и 

строителството на обек-

ти за отбраната. А когато 

индустриализацията на 

страната започва да на-

бира скорост и градовете 

удвояват своето население, 

се появява остра нужда от 

питейна вода. И отново 

войските са на помощ, из-

граждат нови водопроводи. 

Например, преодолявайки 

много трудности през теж-

ките планински терени, во-

дата от Черни Осъм тръг-

ва към Троян, Ловеч, Плевен 

и селищата по трасето. 

В експлоатация е пусната 

и уникалната деривация 

„Камчия“, която дълго време 

беше най-голямото съоръ-

жение от този род не само 

у нас, но и на Балканите. 

С нея питейна вода получи 

не само Бургас но и цялото 

Южно Черноморие.

С името на войски-
те всъщност е свързано 
строителството на поч-
ти всички големи хидрое-
нергийни обекти. 

Да, такива са Баташ-

ки ят водносилов  път, 

включващ три системи от 

язовири, канали и електро-

централи, каскадите „Въча“, 

„Белмекен – Сестримо“ и 

„Момина Клисура“, „Сандан-

ска Бистрица“. 

Изграждането на хи-

мическата промишленост 

също е тясно свързано със 

Строителни войски – ком-

бинатът в Димитровград, 

промишленият комплекс в 

Девня, нефтохимическите 

в Бургас и Плевен и още, и 

още. С всяка следваща го-

дина опитът ни в изпълне-

нието на важни промишле-

ни обекти растеше. През 

1960 г. специално за „Креми-

ковци“ се създаде ново поде-

ление, като командир на ди-

визията беше полк. Хернани 

Димитров. След години то 

се включва и в изграждане-

то на гиганта на нашата 

цветна металургия – МОК 

„Елаците“, който е най-го-

лемият обект, в който СВ 

са главен изпълнител. Това 

е уникален строеж, разполо-

жен на две огромни площад-

ки. Реализирани са общо 15 

подобекта, по-важни от 

които са 60-метров корпус 

„Едро трошене“, 7 км тунел 

за лентово транспортира-

не на рудата, открит руд-

ник, близо 50 км пътища, 

административен комплекс. 

Открит е на 18 февруари 

1983 г.

 

Към днешна дата обаче 
СВ не съществуват и май 
няма човек от система-
та, който да не съжалява 
за разформироването им. 

Да, след промените през 

1989 г. с приетото от На-

родното събрание решение 

за преобразуването на СВ 

в предприятие „Строител-

ство и възстановяване“ 

фактически се случи ликви-

дацията. Но имайки предвид 

все по-остро очертаващия 

се недостиг на изпълни-

телски кадри в отрасъла, 

може би още не е късно да 

се помисли поне за някол-

ко центъра за подготовка 

на строителни кадри. Бих 

искал да споделя разочаро-

ванието си от факта, че 

от създаването на Стро-

ителни войски през 1920 г. 

до ликвидирането им през 

2000 г. България е управля-

вана от 30 правителства с 

различни политически при-

надлежности и всички те са 

оценявали по достойнство 

този труд за България. Аз 

не мога да намеря отговор 

на въпроса защо беше зали-

чена една толкова добре ра-

ботеща организация. Защо 

беше ликвидирана нашата 

гордост, че и „ний сме дали 

нещо на света” – известно 

е, че по наш образец подо-

бен род войски са създадени 

в редица страни в Европа, 

Азия, Африка и Америка – в 

Унгария, Австрия и Канада 

през 1932 г., в САЩ – 1933 г. 

И още в Япония и Естония 

през 1934 г., в Германия и 

Полша – 1936 г., в Румъния и 

Испания – 1937 г. На по-къ-

сен етап и в Монголия, Тан-

зания, Куба, Виетнам, Лаос. 

Кадри от последните из-

броени държави се подгот-

вяха именно в нашето ВВИС 

„Любен Каравелов“. Остана 

само утехата, че много от 

нашите колеги днес имат 

едни от най-проспериращи-

те строителни фирми.

За да не звучим песи-
мистично на финала, как-
во ще пожелаете на Ваши-
те колеги?

Строителни войски 

бяха едно откритие за све-

та, армия на съзидателния 

труд. След години малцина 

ще помнят хилядите офи-

цери, инженери, майстори. 

Но ще останат обектите, 

поне онези, които не бяха 

разрушени. 

От свое име и от име-

то на секция „Строители 

воини“ към НКСВ и ръковод-

ството на клуб „Строител-

ни войски“ към СОСЗР желая 

здраве и още дълги години 

да се връщат към спомени-

те си и да честват годиш-

нините. 

Полк. Фильо Филев е роден през 1944-та в 
с. Божурлук, област Плевен. Завършва Военната 
академия „Г. С. Раковски“, заемал е длъжности от 
командир на взвод до началник-щаб на дивизия 
и началник-щаб на Висшето военно инженерно 
строително училище „Любен Каравелов“ (сега 
ВСУ „Л. Каравелов“), длъжност съпоставима със 
зам.-ректор днес. В момента е председател на 
клуб „Строителни войски“ към СОСЗР и член на 
Секция „Строители воини“ към НКСВ.  Познава в 
детайли историята на Строителни войски, кое-
то беше и повод да го потърсим за интервю в 
навечерието на 100-годишнината от създаване-
то им, което се отбелязва на 14 юни.

Историята на това формирование без ни-
какви преувеличения е изпълнена с много трудов 
героизъм на строителните обекти, които също 
са записани в летописа на държавата и нейното 
развитие.

Снимка Румен Добрев
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Тихомир Станев

Дали сме преборили 

COVID-19 или не, е рано 

да се каже. Важното е, че 

както по време на каран-

тината, така и сега бонд 

гаранциите не спряха да 

се ползват от изпълни-

телите за подписване на 

проекти по обществени 

поръчки (ОП).

В настоящата статия 

ще припомним задълже-

нията на изпълнителите 

по гаранциите и защо се 

прехвърлят суброгационни 

права към застрахователя 

след изплащане на обезще-

тение.

I. Какви са задълженията 
на изпълнителя по бонд 
гаранцията?

Всички застраховате-

ли имат изисквания към 

ползвателите на бонд 

гаранциите да спазват 

определени задължения, 

вписани в общите усло-

вия или в самата полица. 

Тези задължения можем да 

ги разгледаме в три фази 

– по време на сключване 

на гаранцията, в процеса 

на изпълнение на проекта 

и при евентуална щета, 

т.е. претенция от възло-

жителя.

1. Какви са задължени-
ята за изпълнителя, кога-
то сключва бонда

При сключване на за-

страховката изпълните-

лят е длъжен:

✓Да предостави не-

обходимите финансово-

счетоводни документи за 

оценка на платежоспособ-

ността на дружеството 

му. На база тези докумен-

ти застрахователят из-

числява риск за издаване 

на бонда.

✓Да попълни корект-

но и изчерпателно всички 

данни в предложението – 

въпросник, като отговаря 

за верността на посочена-

та информация, и да пре-

достави поисканите от 

застрахователя докумен-

ти, имащи отношение към 

оценката на риска.

✓Да заплати в срок и 

в пълен размер договоре-

ната застрахователна 

премия при издаване на за-

страхователната полица. 

Без платена премия няма 

покритие.

✓Да представи копие 

от подписания договор в 

определения от съответ-

ния застраховател срок. 

Застрахователят иска да 

е сигурен, че клаузите от 

предварителния договор 

са същите и в окончател-

ния. Също така да пред-

стави и всички документи, 

необходими за определяне 

на покритите (гарантира-

ни) задължения на застра-

ховащия по договора.

2. Какви са задълже-
нията за изпълнителя по 
време на изпълнение на 
проекта

✓Да уведоми застрахо-

вателя при настъпването 

на промяна по отношение 

на всички обстоятелства, 

които са от значение за 

риска. За целта е необхо-

димо да има добре изгра-

дена комуникация с екс-

перта, занимаващ се бонд 

гаранциите.

✓Да не променя догово-

ра без изричното писмено 

съгласие на застрахова-

теля. Тези изменения мо-

гат да променят поетия 

риск от застрахователя, 

вследствие на което той 

да откаже промяната или 

да се съгласи, като начи-

сли допълнителна премия 

в отделен анекс за това.

✓Да даде пълна инфор-

мация при възникване на 

правен спор между него и 

възложителя. Същото се 

отнася и при образуване 

на съдебно дело между въз-

ложителя и изпълнителя. 

✓Да ограничи загуба, 

ако възникаване такава 

при изпълнението на СМР 

или поетите задължения 

по договора.

✓Да уведомява застра-

хователя при промяна на 

информацията от въпрос-

ник-предложението. Това 

уведомление трябва да е 

писмено и в срок, опреде-

лен в условията на гаран-

цията.

✓Да информира за-

страхователя за всяко 

обстоятелство и всеки 

проблем, възникнал в от-

ношенията с възложителя, 

които могат да доведат 

до претенция.

✓Да върне оригинална-

та полица при предсрочно-

то й прекратяване.

✓Да спазва норматив-

ната рамка на държав-

ните органи, от които 

зависи дейността му, в 

това число всички техни-

чески и технологични ус-

ловия, предписания, норми 

и стандарти, имащи от-

ношение при изпълнението 

на договора.

Важно! При спиране на 

проекта от възложителя 

застрахователят тряб-

ва да бъде уведомяван за 

тези промени от изпълни-

теля.

3. Какви са задълже-
нията за изпълнителя по 
време на щета?

При настъпване на за-

страхователно събитие 

изпълнителят е длъжен:

✓Да представи на за-

страхователя при поиск-

ване от негова страна 

всички счетоводни и други 

документи, както и цяла-

та налична информация, 

имаща отношение към 

причините и последиците 

от застрахователното 

събитие.

✓Да окаже пълно съ-

действие за определяне на 

основанието и размера на 

загубата.

✓Да уведоми писмено 

застрахователя в съот-

ветно определения срок 

по полицата, след като 

събитието му е станало 

известно. 

✓Да изпълнява всички 

указания по повод щетата, 

защото всяка една такава 

поражда определени стъп-

ки, които трябва да се 

следват.

✓Да допуска упълно-

мощен представител на 

застрахователя до цяла-

та документация и самия 

обект във връзка с из-

вършване на проверка от 

страна на застрахователя 

на обстоятелствата по 

настъпилото застрахова-

телно събитие.

✓Да представи на за-

страхователя писмено 

уведомление и копие от 

искането на възложителя 

и придружаващите го до-

кументи в заложения срок 

от датата на получава-

не на писменото искане 

за плащане от страна на 

бенефициента по гаранци-

ята.

✓Да уведомява за-

страхователя за всички 

текущи проблеми с възло-

жителя след заведената 

претенция. 

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

II. Защо се прехвърлят су-
брогационни права към за-
страхователя след щета?

Важно! Бонд гаранции-

те имат своите три фази 

на действие:

Първата фаза е бон-

дът да се ползва при под-

писване на договора и да 

гарантира на възложителя, 

че изпълнителят ще свър-

ши работата по договора 

на ОП и ако това не стане 

и настъпят финансови за-

губи за възложителя, той 

да може да си възстанови 

сумите от застраховате-

ля.

Втората фаза е завеж-

дане на претенция по бонд 

гаранцията към застрахо-

вателя от страна на въз-

ложителя за неизпълнение 

на договора от изпълните-

ля. Тук е и самото плащане 

на сумата, която трябва 

да обезщети възложителя 

за неизпълнението на дого-

вора от страна на изпъл-

нителя.

Третата фаза са прав-

ните последици за изпъл-

нителя след плащане по 

гаранцията от страна на 

застрахователя. Старти-

рането на тази фаза се 

осъществява с прехвърля-

нето на конкретни права 

от възложителя към за-

страхователя, за да може 

той да си възстанови из-

разходените средства по 

щетата.

Новият Кодекс за за-

страховането, в сила от 

1.01.2016 г., в съответ-

ствие с досегашното ни 

застрахователно право и 

правото на Европейския 

съюз признава правото 

на застрахователя, кой-

то е платил застрахова-

телното обезщетение на 

застрахованото лице, да 

встъпи в неговите права 

срещу отговорното лице, 

за да възстанови плате-

ната от него сума на за-

страхования и обичайните 

разноски, направени за не-

говото определяне. 

Важно! Възложителят 

е длъжен да запази правата 

си срещу изпълнителя и да 

съдейства на застрахова-

теля при упражняване на 

тези права.

Възложителят е га-

рантиран за евентуални 

бъдещи финансови загуби 

още при подписването на 

договора за изпълнение на 

ОП. Тази гаранция я поема 

застрахователят, който 

се съгласява да обезщети 

възложителя при неизпъл-

нение от страна на изпъл-

нителя. 

Застрахователят след 

плащане на щетата ще 

иска да си възстанови 

максимално бързо сред-

ствата, които е платил. 

За целта той иска да може 

да ползва и съответните 

документи, които му дават 

определени права, с които 

да встъпи в съответни-

те процедури. Неслучайно 

изпълнителят е длъжен да 

възстанови на застрахо-

вателя платената сума 

на гаранцията в срок до 10 

или 15 работни дни. Това е 

заложено в самия бонд или 

в Общите условия по него.

Важно! При плащане на 

гаранцията вместо изпъл-

нителя застрахователят 

встъпва в правата на въз-

ложителя като кредитор и 

се суброгира срещу изпъл-

нителя като причинител 

на вредата. 

Основната цел на суб-

рогацията е да се гаран-

тират правата, които 

застрахователят евенту-

ално има срещу изпълни-

теля във връзка с погася-

ването на задължението 

му (в зависимост от въ-

трешните отношения). 

Изпълнителят може да е 

неплатежоспособен и суб-

рогацията ще позволи на 

застрахователя да използ-

ва предимствата на кре-

диторовото вземане. Така 

то ще има избор да упраж-

ни своето регресно право 

или суброгаторните права.

Законът допуска субро-

гацията не в полза на все-

ки, който е изпълнил чуж-

до задължение, но само в 

полза на онези трети лица 

(застрахователи), които 

са имали правен интерес 

да направят това. 

Предпоставки, за да 

встъпи застрахователят 

в правата на възложителя:

1) Да е възникнало ва-

лидно задължение за изпъл-

нителя по главното право-

отношение с възложителя;

2) Застрахователят да 

е изпълнил това главно за-

дължение;

3) Застрахователят 

да има правен интерес 

от това изпълнение – без 

правен интерес не може да 

има суброгация. 

Суброгацията цели ос-

вобождаване на изпълни-

теля спрямо възложителя 

и затова суброгираният 

(застрахователят) може 

да търси само каквото е 

платил, иначе ще има не-

основателно обогатяване, 

което е подсъдно.

Заключение

Спазването на задъл-

женията по полицата от 

страна на ползвателите 

на бонда е важен елемент 

за всеки застраховател. 

От деня, в който се издаде 

бондът, до неговото изти-

чане изпълнителят на по-

ръчката трябва да спазва 

определените задължения, 

за да може застрахова-

телят да гарантира пред 

възложителя надлежно по-

ръчката с активите си.

Бонд гаранциите са за-

мислени като инструмент, 

по който да няма налични 

претенции и изплащане на 

обезщетения, но въпреки 

това се случват и претен-

ции от възложителите.

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

тектурно студио 

ADEPT завърши из-

граждането на нов 

многофункционален 

комплекс с инди-

видуална тухлена 

зидария в парцела 

на историческата 

пивоварна Carlsberg 

в Копенхаген. Това 

е постигнато чрез 

строителство на 

нови и трансформи-

рането на някои от 

запазените сгради, 

проектирани  от 

едни от най-добри-

те европейски архи-

текти. Наречен „Къщата 

на Теодора“ (на дъщерята 

на основателя Carlsberg), 

той е с обща площ от 

15 500 кв. м и вече е отво-

рен за обществеността, 

като е с амбицията да се 

превърне в привлекателна 

модерна зона. 

Точното местонахож-

дение е до прочутата 

Слонска порта и всичко 

е адаптирано по отноше-

ние на материали и ма-

щаб към историческата 

среда, като подчертава 

комплексния характер 

на Carlsberg с фасади, 

рефериращи към това, 

което е било. Основна-

та реставрирана сграда 

е била склад за дрожди и 

архитектите са запазили 

оригиналната му фасада. 

Новата тухлена зида-

рия е респектирана от 

съществуващите, но в 

същото време има 

модерно излъчване. 

С т ъ рч а щ и т е 

навън тухли, които 

определят северна-

та стена, са про-

ектирани в тясно 

сътрудничество 

между ADEPT и про-

изводителя. Фор-

мираните от тях 

криви  придават 

игривост на тек-

стурата и наклон 

спрямо  покрива . 

Вратите към ули-

цата разкриват 

мотиви от минало-

то на преобразения 

склад. Вътрешният двор 

рязко контрастира на 

лицето и тук с течение 

на времето стените ще 

се покрият със зеленина. 

Комплексът ще разпола-

га както с обществени 

пространства, така и с 

жилища.

Мрежата от „зелени коридори“, които ще обхващат 400 декара, трябва да е готова до 2030 г.
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Като част от усили-

ята на Барселона да се 

отърве от задръстени-

те с автомобили улици и 

да върне обществените 

пространства на пеше-

ходците градът е анга-

жирал група местни ар-

хитекти за създаването 

на „суперблокове“ – групи 

от улици, превърнати в 

обществени площади без 

автомобили. Градската 

управа на Барселона пла-

нира да създаде 503 су-

перблока, които в крайна 

сметка ще се свържат 

един с друг. Така те ще 

имат мрежа от „зелени 

коридори“, които ще об-

хващат 400 декара ново 

пространство до 2030 г. 

Пилотният обект е за-

вършен през 2019 г. от 

студио „Леку” в модерния 

квартал „Сант Антоний“, 

до момента има готови 

още 5.

Прог ра мат а  е  з а -

мислена като начин за 

ограничаване на замър-

сяването на въздуха и 

същевременно се справя 

с липсата на зеленина и 

социални пространства. 

Всеки суперблок обгръща 

пространството около 

девет жилищни сгради, 

което е затворено за 

автомобилно движение. 

Паркингите са „прибрани“ 

под земята. Добавени са 

нови улични мебели, цвет-

ни графити и подвижни 

кашпи, които формират 

пространството така, че 

да насърчават ходенето, 

колоезденето и социално-

то общуване.

„Там, където преди е 

имало градска магистра-

ла, сега има зеленина, 

пълно е с живот; там, къ-

дето е имало кръстовище, 

сега има подвижен плац”, 

обясняват архитектите, 

изпълнили първата фаза.

Обратимостта е во-

дещ принцип в дизайна на 

„Сант Антоний“, показан 

на снимката. В резултат 

на това архитектите 

са създали „адаптивен 

инструментариум  за 

градски мебели“, така че 

всички те, направени от 

екологични материали, 

могат да се разместват 

и комбинират по всевъз-

можни начини.

Започват строителните дейности по изгражда-

нето на Forum Medicum – нова сграда към универси-

тета в Лунд, Швеция. Проектирана от Henning Larsen 

Architects, тя обхваща площ от около 16 000 кв. м. 

Идеята е да се разшири Центърът по биомедицина и 

да се обединят факултетите по медицина и здраво-

словен начин на живот, разположени преди в отделни 

сгради. 

Инвестицията в размер на 820 млн. шведски крони 

се поделя от университета в Лунд и Akademiska Hus 

– публична шведска компания за научни изследвания и 

образование.

Архитектурното предложение е спечелило конкурс 

през 2015 г. В допълнение към основната образова-

телна и изследователска функционалност то включва 

обществено пространство, кафене, ресторант, изло-

жбен център и неформални учебни помещения. 

Визията на студиото се основава на концепцията 

за ротацията: горните етажи са завъртени под ъгъл 

от 45 градуса спрямо долните. Резултатът е лека 

визуално активна структура, която осигурява обил-

но пространство, идеално за неформално обучение. 

Очаква се строителството да приключи през 2023 

година.

Д ат с ко т о  с туди о 

Cobe разкри детайли за 

дизайнерския център Uni3 

на китайския автомоби-

лен производител Geely в 

шведския град Гьотеборг. 

В него ще се помещава 

скрита лаборатория за 

разработване на електро-

мобил с марката Lynk & Co. 

Създаден да се противо-

поставя на корпоративен 

шпионаж, архитектите го 

описват като „секретна 

камера“.

„Искахме да създадем 

сграда, дълбоко вкорене-

на в индивидуалността и 

философията на дизайна 

на произвежданите там 

автомобили, повлияна от 

темите „лична“ ,  „нова 

технология“, „тъмна“, „ур-

банизъм“ и „респект“. За 

Geely беше важно сграда-

та да има градски облик, 

тъй като LynK & Co се 

асоциира с мегаградове-

те в Югоизточна Азия. 

Външността е вдъхнове-

на от външните части на 

автомобила. Използвайки 

стъкло и метал във фаса-

дата и бетон в основата, 

тя реферира към автомо-

билите и градските ули-

ци, които тези коли ще 

завладеят“, споделя Дан 

Стуббергаард, основател 

на Cobe.

Ч е т и р и е т а ж н а т а 

сграда на Geely, която 

притежават марките 

Volvo и Lotus, ще бъде из-

градена в пристанищната 

зона на града. За да запази 

тайните на компанията, 

площта от 14 000 кв. м е 

развита вертикално, като 

най-чувствителните зони 

са на най-горните етажи. 

Публично достъпен е само 

приземният етаж, където 

са изложбената и заседа-

телна зала, приемната и 

стая за презентации. На 

горните се намира салон 

с двойна височина, където 

дизайнерите ще разпо-

лагат с впечатляваща и 

напълно затворена лабо-

ратория за иновации. Офи-

сите са с отворен план. В 

центъра на зданието има 

открит вътрешен двор, 

който ще позволи на раз-

работчиците да наблю-

дават как автомобилите 

изглеждат и функционират 

при дневна светлина. 

Връзката между об-

ществените и конфиден-

циалните зони се отразява 

и във факта, че фасадата 

на първия етаж е отворе-

на и прозрачна и постепен-

но става по-затворена в 

горната част.
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Елица Илчева

През 2020 г. итали-

анският премиум бранд 

Minotti отбелязва десети-

летие на своя бестселър 

- колекцията Andersen, 

проектирана от Родолфо 

Дордони. Тя представлява 

проверена във времето 

модулна мека мебел. Се-

далките са монтирани на 

здрава метална основа, а 

благодарение на отлично 

изчисления лек наклон и 

атрактивната, но различ-

на за отделните детайли 

мекота на възглавниците, 

диваните и фотьойлите 

осигуряват максимален 

комфорт за потребителя.

Минималистичният и 

доказан вече във времето 

като неостаряващ дизайн 

е изцяло заслуга на ми-

ланския архитект, чието 

сътрудничество с Minotti 

започва още през 1997 г., 

когато културните коре-

ни, професионалният опит 

и финият мироглед на Ро-

долфо намират плодород-

на почва в компанията на 

братя Миноти.

Първата колекци я , 

разработена съвместно, 

се състои само от някол-

ко предмета, но е изклю-

чително успешна. Така 

Дордони става бързо арт 

директор на марката и 

започва производство на 

модерни мебели, които 

са със специален акцент 

върху детайли, облицов-

ки и материали, които им 

придават уникалност. 

Според интериорните 

експерти 

леките обеми на Andersen 
са синоним на основен 
визуален, ориентиран към 
комфорта ефект, 

и именно това ги прави 

безвременни и актуални. 

Същността на колекция-

та според тях е съчета-

нието на естетическото 

и технологично съвършен-

ство (в нея е включен ул-

тралекият метал Peltro с 

антиотражателно покри-

тие, което е патентовано 

от Minotti Studio). Метал-

ните крака също така са 

с характерна линия, но и 

устойчиви на драскотини, 

химикали, удар и ултравио-

летови лъчи.

Красотата на сис-

темата на седалките на 

тези модели се изразява в 

перфектните пропорции, 

които дават възможност 

за множество комбинации 

на разположение в интери-

ора, хармония на формите 

и фина обработка на все-

ки детайл от конструк-

цията. Базата е дървена 

рамка, върху която лежи 

полиуретанова пяна с раз-

лична плътност. За да се 

осигури добра стойка по 

време на четене или за 

отпускане, елементите на 

Andersen могат да бъдат 

оборудвани с практична 

облегалка за глава.

Възглавниците са на-

правени от гъши пух и 

разделени на секции. Въ-

трешната част на под-

лакътниците е покрита 

също с ватиран гъши пух, 

разделен на секции, което 

увеличава мекотата и ги 

кара да наподобяват и те 

на възглавници. Калъфки-

те им може да се избират 

от плат или различни ви-

дове кожа. Подглавницата 

може да е с опция да бъде 

поставена в няколко пози-

ции, за да отговаря на ин-

дивидуалните изисквания.

Всъщност не само при 

тази юбилейна колекция 

Дордони проектира така, 

че темата да изглежда 

едновременно комфорт-

на, модерна, италианска и 

скъпа. Неговият стил, 

определен от интериорни-
те корифеи като луксозна 
простота, 

е търсен и приет от 

водещи марки с междуна-

роден обхват. Защото не 

всеки дизайнер може да 

създаде вечен предмет, 

при който година-

та на представя-

нето на продукта 

да не оказва влия-

ние върху негова-

та значимост и 

да звучи модерно.

Дордони е ро-

ден в Милано през 

1954 г. Завършил 

е Архитектур-

ния факултет в 

Миланската политехника 

през 1979 г. Докато все 

още е бил студент, се 

среща с Джулио Капелини. 

Дордоне става художест-

вен ръководител на компа-

нията му Mondo (1987). От 

дистанцията на времето 

признава, че това е стра-

хотно преживяване, защо-

то цялата фирма се със-

тояла от двамата, които 

солидарно приемали теле-

фонни обаждания и опако-

вали готовите продукти.

Преди да влезе в Minotti, 
италианецът е успе-
шен арт директор и 
на Cappellini, Artemide, 
FontanaArte. 

Неговото лично студио 

Dordoni пък се занимава не 

само с поръчки за мебели и 

леки предмети за бита на 

малки италиански фабри-

ки, но и с интериорен ди-

зайн и архитектура на об-

ществени пространства. 

Родолфо успява да проек-

тира много, разнообразни 

и изключителни неща във 

всеки сегмент. 

Въпреки това 

неговият почерк не е 
изчерпан в търговската 
суматоха, 

а колекциите му, дори и 

най-старите, днес не из-

глеждат като вчерашни. 

Самият Дордони казва: 

„За мен е важно да бъда 

модерен и да запазя иден-

тичността си. Основ-

ното нещо е да следвам 

себе си, но да си правя по-

стоянно тунинг, с който 

да запазвам убежденията 

и индивидуалния си вкус. 

Над нас се движи неверо-

ятна информационна въл-

на, хората се опитват да 

реагират на промените. 

Необходимо е да се напра-

ви разграничение между 

предизвикателствата, 

които трябва да бъдат 

приети, и тези, които 

трябва да бъдат пропус-

нати“. 

Когато разказват за 

италианеца, тамошните 

медии споменават, че той 

за разлика от повечето 

му колеги не полага и грам 

старание да изгражда пуб-

личен образ, а ако го попи-

тат защо предпочита да е 

зад сцената, казва, че уме-

нията са по-важни от пиа-

ра. В същото време обаче 

Дордони има своя страте-

гия да рекламира нещата 

си. Например когато пред-

лага кухни, непременно 

изтъква, че самият той 

обича да готви, и разказва 

за преживяванията си: „Да 

бъда в кухнята ми позво-

лява да поддържам добро 

настроение и забавление. 

Харесва ми, когато всичко 

ми е под ръка при готвене 

като в научна лаборато-

рия. Това е твърде удобно“. 

Така производителите не 

само слушат неговите съ-

вети, но и когато искат да 

продадат кухня, напомнят, 

че Дордони е експерт-гот-

вач.

Както споменахме, 

от 1998 г. той работи в 

тясно сътрудничество с 

Minotti. Но ето как сами-

ят дизайнер разказва за 

тази съдбоносна среща: 

„Когато се срещнахме за 

първи път с братята Ми-

ноти, те казаха, че тряб-

ва да измисля нов начин да 

се презентират мебели. 

Сега всяка година избира-

ме да представим тема, 

която обединява няколко 

различни идеи. Първата 

беше „Домът на пушача“. 

Сега не е много популярно, 

но преди петнадесет го-

дини тютюнопушенето не 

се смятше за нещо лошо. 

Успешна беше темата, в 

която инвестирахме двой-

но значение – за глобалния 

свят и света на нашите 

лични пътувания. Идеята 

беше така да се смесят 

различни национални ха-

рактеристики и тради-

ционни черти в нещо ново, 

което да хареса на всеки, 

но и да носи белезите на 

отделните идентично-

сти“.

Дордоне признава, че 

по-рано е било по-лесно 

да съчетава работата за 

различни марки, защото 

всяка от тях е била спе-

циализирана в определена 

област, а в днешно вре-

ме всеки прави всичко. Но 

както се вижда, въпреки 

предизвикателствата на 

новото време италиане-

цът успява да поддържа 

индивидуалността. Това 

е и неговата мисия – да 

създава уникалното лице 

на италианския лукс. 

Колекцията Andersen, проектирана от Родолфо Дордони през 2010-а, е уникална с невероятните възможности да бъде размествана и 
намествана в интериора

Кресло Prince и диван Leonard. Minotti

IKO легло. Flou

Кухня Barrique. Ernestomeda

Маса Boboli. CassinaМаса SulLivan. Minotti
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ

Мария Габриел, еврокомисар 

по „Иновации, научни изследвания, 

култура, образование и младеж“

Инж. Стоян Стоилов, 
председател на ОП на 

КСБ – Кюстендил

Доц. д-р инж. Иван 
Ростовски, 
преподавател в УАСГ

Превод Радостина Иванова

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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The Prime Minister Boyko Borissov and the Mayor Yordanka Fandakova inspected the 
8 km long section connecting Krasno selo and Hadzhi Dimitar residential districts 

It is expected by the end 

of August the first 8 km of the 

third metro line in Sofia to be 

commissioned into service – 

between the residential dis-

tricts Krasno selo and Hadzhi 

Dimitar. Another procedure 

has been launched as well for 

new 3 km from Vl. Vazov Blvd. 

to the Levski G residential dis-

trict, and construction works 

could start yet in 2021 in case 

funding is provided. For the 

subway branch from the Mili-

tary Academy in direction to 

Slatina up to the Tsarigradsko 

shose near Arena Armeec, the 

regulatory plans are currently 

in process of development, 

and the contractor selection 

procedure will be carried out 

in the autumn.

This has become clear 

during the site inspection, car-

ried out by the Prime Minister 

Boyko Borissov and the Mayor 

of Sofia Municipality Yordanka 

Fandakova.

„We ensure a high quality 

of construction, like in Europe, 

but at quite lower price. The 

cost per one metro kilometer 

in Bulgaria is around EURO 40 

Million, whereas in the other 

European countries it is EURO 

150 Million” emphasized the 

Prime Minister and added that 

the completed in Sofia works 

could be compared to an un-

derground town. Borissov was 

extremely impressed by the 

Bulgarian „shevitsi” embroi-

dery style decorations at „Sv. 

Patriarh Evtimii” metro-station 

and said that what he has 

seen was a piece of art. 

„Daily 600 thousand pas-

sengers will use the trains. 

With the new facility the road 

traffic will be reduced with 30 

%, and the 8 metro-stations 

will be connected with more 

than 55 bus and trolley-bus 

stops”, said the Prime Minis-

ter. 

Intense const ruct ion 

works within the scope of the 

second stage of the third line 

are going on in between the 

Zhitnitsa street and the Ring 

Road, near the Gorna Banya 

district. The length of section 

is 4 km and it covers con-

struction of 4 metro-stations.

Dr. Lozana Vassileva, Deputy Minister of Agriculture, Food and Forestry 
and Head of the Managing Authority of the RDP:

Dr. Vassileva, how the 
Managing Authority of Op-
erational Program Rural 
Development Program 2014 
– 2020 (RDP 2014 – 2020) is 
working in the current com-
plicated situation? Is the 
development of processes 
slower now? Was the MA 
prepared for such type of 
crisis?

I do not believe that any-

one was prepared for such a 

situation, but I think that in the 

Managing Authority we man-

aged in short time to adapt 

our daily activities to the new 

circumstances. During the 

state of emergency, we con-

tinued the intensive work on 

finalizing the process of ne-

gotiations with the European 

Commission on the submit-

ted Sixth Amendment to the 

RDP 2014-2020. At the end 

of April, we have obtained its 

formal approval. Shortly after 

that we have submitted the 

Seventh Amendment, which 

was approved at the end of 

May. 

We have launched three 

calls for project proposals, 

we have started evaluation of 

projects under two other pro-

cedures, which were already 

closed, and continued working 

on those, that are expected to 

be launched. So, despite the 

difficulties, we managed to 

maintain an extremely good 

pace of work within the MA.

Fo l l o w in g  t h e  t w o 
months of state of emer-
gency and the continuing 
epidemic situation, do you 
register a delay in respect 

to the RDP? What are the 
results as per the moment 
– percentage of implemen-
tation, contracted, certified 
and paid out funds?

By the beginning of May 

the funds paid out under the 

RDP 2014 – 2020 are about 

Euro 1,266 Billion. The re-

sources contracted amount to 

70,7% of the whole budget of 

the Programme, or over EURO 

2,46 Billion. EURO 1,431 of 

that are the contracted under 

the investment measures and 

Technical assistance, and the 

number of contracts signed 

for this amount is more than 

6500.

„Stroitel“ Newspaper 
watches the situation in the 
country, and pays special at-
tention on how the business 
has been impacted by the 
pandemic and what are the 
outcomes from the restric-
tive measures imposed on 
the European projects. What 
would you want to read in 
the edition?

The edition of BCC is of a 

recognised value and appre-

ciated at the media market. 

It reflects the topical issues 

within the field of construc-

tion in the country. The news-

paper has its own image. The 

materials published inform the 

readers about all the innova-

tions within the construction 

sector, and moreover – you 

accept the challenges of the 

time to reflect the important 

socio-political and social 

topics. The comments and 

analysis are objective and 

what is most important – they 

are constructive. The team 

of journalists succeeds in 

addressing messages to the 

reading public and you are 

successful in business circles. 

It is important to continue hav-

ing such topics on the pages 

of the edition that excite the 

readers with a pragmatic ap-

proach. 

I wish the editorial staff to 

continue further to develop 

the good traditions of the 

newspaper.

In 2050 Sofia is going to 

be a compact, diverse and 

adaptive city, capable to 

cleverly manage its resourc-

es and involving the citizens 

in decision making for the 

future. This is envisaged in 

the long-term strategy „Vi-

sion for Sofia“, with horizon 

2050, which is submitted for 

consideration and voting in 

the Sofia Municipal Council 

(SMC). Last week the Vision, 

the process of its creation, 

as well as the further steps 

of the strategical and spatial 

development of the capital 

have been presented by the 

Mayor of Sofia Yordanka 

Fandakova, together with 

the Chief architect of Sofia 

Arch. Zdravko Zdravkov, Ljubo 

Georgiev – Head of Vision 

Sofia team, and the munici-

pality enterprise „Sofproect – 

OGP“ (Sof-project – General 

Spatial-development Plan).

The document contains 5 

priorities. In order to achieve 

them, 24 long-term goals, 

230 key steps and 35 spe-

cific measures are defined, 

which has to be implemented 

over the following 30 years. 

The preparation of the final 

variant of the strategy has 

taken more than three years, 

and its adoption by the SMC 

will pass through two stages. 

The Municipal Council will 

first approve the long-term 

strategic part, and after that 

will consider the particular 

measures in short-term as-

pect. In the process of prep-

aration of the Vision more 

than 10 thousand organisa-

tions and experts have been 

involved – representatives of 

business, scientific circles, 

non-government sector, citi-

zens of the capital, etc. After 

adopting, it will serve as a 

basis for amendments of the 

General Spatial development 

Plan (Urban Masterplan) of 

Sofia Municipality, the Mu-

nicipality Integrated Develop-

ment Plan until 2027, as well 

as for further coordination, 

monitoring and update of the 

municipal strategic and plan 

documents. It will contribute 

to provision of more green 

areas, better arranged con-

struction and better-balanced 

development of the new ar-

eas. 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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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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 ПРЕДПЕЧАТ И 

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, 

ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

BG20102 BG.121357Q/U

СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ

Тел.: 
0700 700 40

0889 34 94 94

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛГруб строеж ✓
Основни материали ✓
Двор и градина ✓
Сухо строителство ✓
Довършителни работи ✓
Покрив ✓
Всичко за вертикална планировка ✓

10% отстъпка за вписани в ЦПРС фирми

Греди ✓
Дъски ✓
Сачак ✓
Дюшеме ✓
Профили ✓
Летви ✓
Челни дъски ✓
Талпи ✓
Шперплат ✓
ОСБ ✓
Кофражни системи ✓


