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Инж. Галина Василева, ръководител на УО на ОП 
„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“:

Здравко Димитров, 
кмет на община Пловдив: 

Общият планиран бюджет нa 
Оперативна програма „Транспортна 
свързаност 2021 – 2027“ е над 4 млрд. лв.

Икономически отчет 
на строителния сектор – 
I тримесечие 2020 г.

Основното строителство в 
Пловдив предстои, стартираме 
проекти за над 400 млн. лв.
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Премиерът Бойко Борисов инспектира и реконструкцията и разширението на ПСОВ на Приморско и Китен

Десислава Бакърджиева

Обходният път на Поморие 

вече е в експлоатация. Инвес-

тицията за строителството 

на участъка с дължина 5,8 км е 

около 20,6 млн. лв. Премиерът 

Бойко Борисов премина през 

новото трасе, преди по него 

да бъде пуснато движението. 

Той беше придружен от зам.-

министъра на регионалното 

развитие и благоустройство-

то Николай Нанков и кмета на 

Бургас Димитър Николов. На 

събитието присъстваха ми-

нистърът на околната среда и 

водите Емил Димитров, зам.-

министрите на околната сре-

да и водите Жечо Станков и 

Атанаска Николова, председа-

телят на УС на Агенция „Път-

на инфраструктура“ (АПИ) 

Георги Терзийски, кметът на 

Поморие Иван Алексиев, об-

ластният управител Вълчо 

Чолаков и други.

„Доволен съм от това, кое-

то направиха строителите. 

Проектът се изпълнява със 

средства от републиканския 

бюджет и се пуска близо 2 

месеца предсрочно“, каза Бо-

рисов. Той обяви, че трябва да 

започне изграждането на Се-

верния обход на Бургас, което 

ще даде възможност от София 

до Слънчев бряг да се пътува 

без светофар. 

„След края на летния сезон 

ще се положи износващият 

слой асфалт. Остават няколко 

довършителни работи, поради 

което е създадена временна 

организация на движение с 

ограничение на скоростта до 

70 км/ч”, уточни зам.-минис-

тър Николай Нанков.

Брой 28, година XII, 10 юли 2020
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Ренета Николова

На срещата, която 

се проведе в сградата 

на ДНСК, беше обсъдена 

актуалната ситуация, 

свързана с мерките за 

предотвратяване на раз-

пространението на коро-

навируса, както и отра-

жението върху процесите, 

касаещи строителство-

то. „Има забавяне на про-

цедурите. Сигнализират 

ни наши членове от раз-

лични краища на страна-

та. Затова се обърнахме 

към ДНСК и арх. Несторов. 

Ние имаме установено 

много добро сътрудни-

чество между двете орга-

низации и апелирахме да се 

направи всичко възможно в 

рамките на правомощията 

на дирекцията за ускорява-

не на процесите за въвеж-

дане в експлоатация на 

новопостроени сгради, за 

прилагане на правилата и 

наредбите в срок“, комен-

тира след срещата изп. 

директор на КСБ. „Надява-

ме се на бърза реакция и 

съдействие от страна на 

ДНСК, за да може процеси-

те да вървят нормално“, 

допълни Николов. 

На срещата присъст-

ваха и арх. Петър Духли-

нски, зам.-началник на 

ДНСК, инж. Георги Да-

ракчиев, началник-отдел 

„Устройствено-терито-

риален контрол“, Ренета 

Николова, прокурист и гл. 

редактор на в. „Строител“. 

Дискутирани бяха теми 

от взаимен интерес, каса-

ещи строително-инвести-

ционния процес. 

Росица Георгиева

Областният съвет на ОП на КСБ – София, про-

веде първо заседание след обявяването на извън-

редното положение на 13 март. Присъстващите 

бяха запознати с изпълнението на решенията от 

предходната среща през февруари. По време на за-

седанието беше решено Годишното отчетно съ-

брание на столичната структура на Камарата на 

строителите да се проведе на 16 септември. 

На срещата бяха обсъдени и възможностите за 

провеждане на семинар по актуални за бранша теми 

през септември. За членове на ОП на КСБ – София, 

бяха приети „Научноизследователски строителен 

институт – НИСИ” ЕООД и фирма „Новател“.

Снимка Румен Добрев

Снимка авторът

Мирослав Еленков

На официална церемония бяха връчени 5-ите годишни 

награди на imoti.net. На събитието присъстваха зам.-

министърът на регионалното развитие и благоустрой-

ството Валентин Йовев, зам.-кметът на Столичната 

община по направление „Финанси и здравеопазване“ 

Дончо Барбалов, изп. директор на Българска агенция за 

инвестиции Стамен Янев, изп. директор на Изпълнител-

на агенция за насърчаване на малките и средни пред-

приятия д-р Бойко Таков. Камарата на строителите в 

България бе представена от инж. Любомир Качамаков, 

вицепрезидент на Европейската федерация на строи-

телната индустрия (FIEC) и председател на ОП на КСБ 

- София. Гост на събитието бе и Ренета Николова, про-

курист и главен редактор на в. „Строител“. 

Инж. Качамаков връчи наградата в категория „Имот 

на годината“. Победител бе жилищен комплекс RUHouse. 

„Развитието на имотния сектор е показател за ка-

чеството на живот в една държава, критерий за добра 

бизнес среда и интерес от страна на инвеститорите“, 

посочи инж. Качамаков. „Българските строители с мно-

гобройните изградени обекти преобразяват страната 

ни и я правят по-привлекателно и желано място за живе-

ене. А професионалистите от сектора на недвижимите 

имоти презентират по най-добрия начин създаденото 

от ръцете на строителя. Това е печеливша симбиоза“, 

подчерта още той.
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Вестник „Строител“ бе медиен партньор на събитието



3СЕДМИЦАТАпетък, 10 юли 2020 Ñòðîèòåë

11 юли
Инж. Димо Мирчев, ОП на КСБ – 

Силистра

12 юли
Инж. Виктор Шарков, първи зам.-

председател на НКСВ

14 юли
Инж. Красимир Рашков,  
зам.-председател на Комисията 

за воденето, поддържането и 

ползването на ЦПРС за първа  

група строежи

Кметът Иван Алекси-

ев подчерта, че това е не 

само дългоочакван проект 

за Поморие, но и за целия 

регион. Близо 6-километро-

вата отсечка преминава по 

изцяло ново трасе западно 

от града в периферната му 

част. Чрез него транзит-

ният трафик се изнася из-

вън Поморие, с което се по-

вишава безопасността на 

движението и ще се намали 

замърсяването на въздуха.

С изпълнението на об-

хода на Поморие приключ-

ва последният етап от 

модернизацията на пътя 

Бургас – Слънчев бряг. През 

юни 2018 г. беше пуснато 

движението по обхода на 

Ахелой и по четириленто-

вия път в участъка между 

Поморие и Ахелой с обща 

дължина над 9 км. Те също 

са финансирани от репу-

бликанския бюджет с близо 

45 млн. лв. В момента АПИ 

провежда обществена по-

ръчка за избор на строител 

и надзор на Северния обход 

на Бургас с дължина 4,7 км. 

Индикативната стойност 

на проекта е 52 910 000 лв., 

а средствата са отново 

от републиканския бю-

джет. С изграждането му 

транзитният трафик, ид-

ващ от Варна по път I-9 и 

продължаващ на юг по път 

I-6 София – Бургас, ще се 

изнесе извън центъра на 

града.

По време на посеще-

нието си в област Бургас 

премиерът Борисов инспек-

тира реконструкцията и 

разширяването на пречис-

 от стр. 1

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

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

твателната станция за 

отпадни води и изграждане 

на довеждаща инфраструк-

тура на територията на 

Приморско и Китен. „Ог-

ромна пречиствателна 

станция на общините Ки-

тен и Приморско – има най-

съвременните шведски и 

италиански системи. Из-

пълнихме това, което сме 

обещали – да предоставим 

най-чистото море“, заяви 

министър-председателят. 

Инвестиционният про-

ект е на обща стойност 

22,27 млн. лв. и се реализи-

ра по Оперативна програма 

„Околна среда“. От тях 16 

млн. лв. са безвъзмездна 

финансова помощ, съфи-

нансирането от община 

Приморско е 2 млн. лв., а 

останалите средства са 

от държавния бюджет. 

Строителните работи 

са осъществени от ДЗЗД 

„Блек Сий Груп“, в която ос-

новен партньор е „Джи Пи 

Груп“ АД. 

„Джи Пи Груп“ АД ре-

конструира, разшири и мо-

дернизира съоръжението, 

както и изгради отвеждащ 

колектор с дължина на 

трасето 1301,44 м до за-

устване в река Караагач. 

По време на дейностите 

съществуващата станция 

не е преставала да рабо-

ти“, съобщиха от друже-

ството.

Проектът включва 

механично, биологично и 

химично пречистване, де-

нитрификация, дефосфати-

зация и обеззаразяване на 

отпадни води, както и ста-

билизиране и уплътняване 

на утайката до вид, удобен 

за депониране. Общият ка-

пацитет на съоръженията 

за пречистване възлиза на 

13,491 куб. м/дн. За намаля-

ване на експлоатационни-

те разходи е изградена ав-

томатизирана система за 

управление на процесите 

- SCADA. Теренът на ПСОВ 

е с площ 26,30 дка. Рекон-

струкцията и разширява-

нето на съществуващата 

пречиствателна станция 

ще обслужва над 55 000 жи-

тели и гости на Приморско 

и Китен по време на турис-

тическия сезон. 
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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
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Десислава Бакърджиева

В ход е ремонтът на 6,7 км от 

път II-53 Калчево – Победа – Челник 

между 161-ви и 168-и км в област 

Ямбол. Второкласното трасе е най-

късата връзка между Ямбол и Бургас 

и Южното Черноморие. От Агенция 

„Пътна инфраструктура“ (АПИ) съ-

общиха, че отсечката не е обновява-

на от 1976 г. Инвестицията възлиза 

на 14,7 млн. лв., които са осигурени 

от бюджета на АПИ. 

Строителните работи ще се 

осъществят от пътноподдържаща-

та фирма на републиканската мрежа 

за област Ямбол. Тя ще направи нова 

асфалтова настилка, подобряване на 

отводняването, ремонт на водосто-

ци, поставяне на маркировка и път-

Десислава Бакърджиева 

На Портала за обществени консултации към Минис-

терския съвет http://www.strategy.bg е публикуван за обсъж-

дане Проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на 

Закона за обществените поръчки (ЗОП). От Агенцията по 

обществени поръчки (АОП) поясняват, че със законопро-

екта се предлагат промени за прецизиране на изисквания, 

произтичащи от европейското законодателство, допъл-

ване на някои разпоредби с цел улесняване на прилагане-

то им и въвеждане на допълнителни правила при работа с 

централизираната платформа за възлагане.

С промените, които детайлизират изисквания, произ-

тичащи от европейското законодателство в областта, 

се уеднаквява подходът при определяне качеството въз-

ложител на публичните и частните лечебни заведения. С 

друго предложение е направено уточнение по отношение 

на обхвата на измененията в договорите и рамковите спо-

разумения, които се квалифицират като съществени. С 

него се цели намаляване на случаите, в които са допустими 

промени в договорите и рамковите споразумения.

Новите текстове, които се отнасят за Централизира-

ната автоматизирана информационна система „Електрон-

ни обществени поръчки“, уреждат издаването на индивиду-

алните административни актове на възложителите, като 

се прецизират реквизитите на решенията, създавани чрез 

платформата.

„Допълнителни промени са предложени при възлагането 

на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява. 

Предвидени са нови възможности, аналогични на проце-

дурите за възлагане на поръчки на по-висока стойност. 

Предоставя се възможност за прилагане на т.нар. обърнат 

ред за възлагане и удължаване на срока за получаване на 

оферти в определени случаи“, посочват от АОП.

В законопроекта е предложено и уеднаквяване на подхо-

да за определяне размера на санкциите, които Комисията 

за защита на конкуренцията налага при установяване на 

нарушения. Въвеждат се граници от 1 до 3% и съответно 

от 5 до 10% в зависимост от сериозността на наруше-

нието.

Становища и коментари по ЗИД на ЗОП могат да се 

правят до 7 август.

Росица Георгиева

Започва рехабилитацията на 

последния трети участък от сто-

личния бул. „Асен Йорданов“ в отсеч-

ката от бул. „Шипченски проход“ до 

бул. „Проф. Цветан Лазаров“. Това 

съобщи кметът на София Йорданка 

Фандъкова по време на проверка на 

ремонтните дейности, които се из-

пълняват по бул. „Асен Йорданов”. В 

момента се довършва трасето на 

булеварда от бул. „Проф. Цветан Ла-

заров“ до бул. „Димитър Списаревс-

ки“.

Строителните работи на по-

следния участък, който е с дължина 

около 500 м, включват ремонт 

на пътните платна, тротоари-

те и велоалеята. Рехабилита-

цията ще се извърши заедно с 

подмяна на релсовия път в от-

сечката. Предвижда се рекон-

струкция на 950 м трамвайни 

линии, контактна и кабелна мре-

жа по бул. „Асен Йорданов“ и бул. 

„Шипченски проход“ и от трамвайно 

ухо „Гео Милев“ до бул. „Проф. Цве-

тан Лазаров“. Ще бъдат изградени 

допълнителни улични оттоци за по-

добряване на отводняването и ще се 

рехабилитира осветлението с пола-

гане на нова тръбна мрежа. Изпъл-

нител на строително-монтажните 

работи е „Щрабак – Трансгео“ ДЗЗД.

ни знаци. Срокът за изпълнение е до 

края на т.г. Дейностите са разде-

лени в два етапа – първият, който 

стартира, е за отсечката между 

селата Калчево и Победа. След за-

вършването на участъка ще започ-

не и вторият етап – между селата 

Победа и Челник. 

От АПИ припомниха, че в об-

ласт Ямбол от началото на юни се 

ремонтират и още 8,6 км от път  

II-53 Сливен – Ямбол между Крушаре 

и Ямбол.
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В близост до заведението ще бъде обособен терен за построяване на жилища за лекари 
и медицински специалисти

петък, 10 юли 2020 Ñòðîèòåë

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

Вицепрезидентът на 

Европейската инвести-

ционна банка (ЕИБ) Лиля-

на Павлова и кметът на 

община Бургас Димитър 

Николов са подписали 

споразумение за изграж-

дане на модерна детска 

болница в морския град. 

От местната админи-

страция съобщиха,  че 

документът позволява да 

започне реалното плани-

ране на дейностите за 

строителството на спе-

циализираното лечебно 

заведение. Обектът има 

стратегическо значение 

за българското здраве-

опазване и затова услу-

гите на ЕИБ ще се пре-

доставят безплатно на 

общината.

„Консултативната 

подкрепа на банката на 

ЕС ще бъде от огромно 

значение за отключване 

на инвестиции в секто-

ра на здравеопазването 

в България“ ,  е заявила 

Лиляна Павлова, която ръ-

ководи консултантските 

служби на ЕИБ. Тя е под-

чертала, че тази помощ 

идва в решаващ момент 

след кризата COVID-19. 

„Много се радвам, че ще 

успеем да подкрепим един 

от най-големите градове 

Фонд на фондовете (ФнФ) насочва 

56,3 млн. лв. за инвестиции и ликвидна 

подкрепа на малки и средни предприятия 

(МСП), пострадали от пандемията от 

COVID-19. За да стигне максимално бър-

зо до крайните получатели, сумата ще 

бъде вложена чрез вече съществуващи 

инвестиционни инструменти на ФнФ за 

МСП, включително чрез фондовете за 

ускоряване и начално финансиране и за 

рисков капитал. „Това ще стане при оп-

ределени условия след преразглеждане на 

договорите с вече избраните чрез об-

ществени поръчки финансови посредни-

ци. Преговорите с тях вече започнаха“, 

уточняват от ФнФ. „В края на април т.г. 

Фонд на фондовете получи одобрение от 

Европейската комисия за облекчаване 

на условията по дяловите инструменти 

и осигуряване на подкрепа за най-уяз-

вимия сегмент от икономиката - мал-

ките и средни предприятия и особено 

стартиращите компании. Ето защо при 

инвестирането на новите 56,3 млн. лв. 

ще отпадне например задължението на 

финансовите посредници да привличат 

независими частни инвеститори“, пояс-

няват още от ФнФ. 

Д о п ъ л н и т е л н и я т  р е с у р с  о т 

56,3 млн. лв. идва от ОП „Иновации и кон-

курентоспособност 2014 – 2020“ („ОПИК 

2014 – 2020“). Първоначално сумата е 

била предвидена за Фонд за технологи-

чен трансфер (ФТТ), като ФНФ е обявила 

обществена поръчка за избор на финан-

сов посредник. След одобрени промени в 

„ОПИК 2014 – 2020“ на 11 май т.г. от Ми-

нистерския съвет заради избухването на 

пандемията ФнФ е прекратил процедура-

та за избор на посредник за ФТТ. Така с 

освободения ресурс ще се даде възмож-

ност на повече малки и средни фирми да 

продължат своята дейност, без да спи-

рат инвестиционните си програми.

„Портфейлна гаранция 

с таван на загубите за 

преодоляване на послед-

ствията от COVID-19“ е 

новият гаранционен ин-

струмент на Фонд на фон-

довете (ФнФ) за подкрепа 

на малки и средни пред-

приятия. ФнФ стартира 

процедура по избор на бан-

ки партньори за неговото 

прилагане.

„Чрез новия продукт 

ФнФ ще поеме част от 

кредитния риск на финан-

совите институции при 

отпускане на нови заеми 

на МСП без достатъчно 

обезпечения, но с необхо-

димост от подкрепа в ус-

ловията на настоящата 

тежка ситуация. Целта е 

да бъде улеснен достъпът 

на бизнеса до кредити за 

продължаване на дейност-

та, включително за задо-

воляване на потребности-

те от ликвидност и/или за 

преодоляване на финансо-

ви затруднения, които се 

дължат на пандемията 

или се утежняват от нея“, 

поясняват от Фонда.

ФнФ предлага гаран-

ция до 80% от размера на 

всеки кредит, срещу кое-

то съответната банка 

ще трябва да предложи 

финансиране при префе-

ренциални лихви и заниже-

ни изисквания към обезпе-

ченията. В структурата 

на продукта се предвижда 

комбиниране на гаранцио-

нен инструмент и лихве-

на субсидия за предприя-

тията, които изпитват 

ликвидни затруднения, но 

въпреки това са готови 

да задържат персона-

ла си. „Параметрите на 

гаранционния продукт 

са структурирани след 

внимателно проследява-

не и детайлен анализ на 

динамиката на пазара, 

така че той да отговаря 

най-пълно на актуалните 

потребности на бизнеса, 

без да излага на непреме-

рен риск финансовите ин-

ституции“, подчертават 

от ФнФ.

Инструментът „Порт-

фейлна гаранция с таван 

на загубите за преодоля-

ване на последствията от 

COVID-19“ е финансиран от 

„ОПИК 2014 – 2020“. Об-

щият му бюджет е близо 

158 млн. лв., като парите 

са осигурени чрез прена-

сочване на средства по 

„ОПИК 2014 – 2020“. За 

да осигури необходимия 

финансов ресурс за нале-

жаща подкрепа на МСП, 

ФнФ е прекратил теку-

щата процедура за избор 

на финансови посредници 

за иновации и енергийна 

ефективност. Определе-

ните за това близо 131 

млн. лв. ще бъдат използ-

вани за новия гаранционен 

продукт. Към тях ще бъ-

дат прибавени още близо 

27 млн. лв. от финансовия 

инструмент „Финансира-

не за малкия бизнес“.

в България в предоста-

вянето на съвременна 

здравна инфраструктура 

за неговите граждани“, е 

добавила Павлова.

„И з граждането  на 

детска болница, която 

ще подобри грижите за 

децата, е важно не само 

за Бургас, но и за целия 

Югоизточен регион. Тя 

ще позволи на медицин-

ските специалисти да по-

магат на деца с различни 

медицински проблеми и 

ще елиминира риска от 

транспортирането им до 

болници в София. Здрав-

ното заведение ще бъде 

в тясна връзка с Меди-

цинския факултет на Уни-

верситет „Проф. д-р Асен 

Златарев“, което ще пре-

върне Бургас в център на 

качествено и ефективно 

медицинско образование 

и наука“, е казал Димитър 

Николов. По думите му 

близо до болницата ще 

бъде осигурен общински 

терен за построяване на 

жилища за лекари и меди-

цински специалисти, кои-

то ще работят в бъде-

щата болница. В процеса 

на строителството ще 

бъдат въвлечени като 

възможност за дуално 

обучение ученици от бур-

гаски училища с различни 

професионални специал-

ности, като геодезисти, 

електротехници, програ-

мисти и други.

От община Бургас 

припомнят, че сключва-

нето на споразумението 

с ЕИБ е втората важна 

стъпка към реализиране-

то на проекта за изграж-

дане на специализирано-

то здравно заведение, 

след като в началото на 

годината стартира про-

цедурата по промяна на 

устройствения план на 

жк „Зорница“, с което се 

отрежда терен за стро-

ителството му. Избрано-

то място е в непосред-

ствена близост до УМБАЛ 

- Бургас, за да може бъ-

дещата детска болница 

да има топла връзка с 

 УМБАЛ-а и да ползва целия 

й ресурс. 
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Инвестициите ще бъдат насочени за завършването на основни железопътни и пътни направления

Инж. Галина Василева, ръководител на Управляващия орган на          

Десислава Бакърджиева 

Инж. Василева, как 
работи Управляващият 
орган (УО) на Оператив-
на програма „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура 2014 - 2020“ 
(„ОПТТИ 2014 – 2020“) след 
изминалите тежки месе-
ци? По-бавно ли се случ-
ват процесите? Беше ли 
подготвен УО за кризата 
вследствие на COVID-19?

Задачата на успешния 

мениджър е да съумява да 

планира възможностите, 

рисковете и заплахите за 

организацията, така че да 

сведе до минимум обстоя-

телствата, които се от-

разяват неблагоприятно 

върху дейността. Никой не 

беше подготвен за криза от 

такова естество. Извън-

редното положение е нещо 

непознато за нас – то про-

мени условията на работа 

и организация, нашата про-

фесионална рефлексия на 

ежедневно ниво. Експерти-

те от Управляващия орган 

продължиха да изпълняват 

своите задачи. Всички се 

учихме в движение как да 

бъдем възможно най-ефек-

тивни при преобладаващо 

дистанционна форма на ра-

бота. 

Въпреки трудностите 

няма забавяне на процеси-

те – напротив, изпълнение-

то на дейностите върви с 

добри темпове. Действаме 

мобилизирано и продължава-

ме да гледаме с оптимизъм, 

защото сме екип, знаещ 

какви са отговорностите 

му, както и сроковете, кои-

то да постигне.

Какъв е напредъкът 
по „ОПТТИ 2014 – 2020“? 
Добри ли са резултатите 
към момента?

Към 31 май т.г. финан-

совото изпълнение на ОП 

„Транспорт и транспортна 

инфраструктура 2014 – 

2020“ изглежда по следния 

начин: предоставената 

безвъзмездна финансова 

помощ (БФП) е в размер на 

88,16%, сключените дого-

вори са 73%, изплатените 

средства – 45%, верифи-

цираните разходи – 38%, и 

сертифицираните разходи 

– 33,60%. 

Анализите на тези ос-

новни данни показват, че 

изпълнението е добро, като 

се вземе предвид и това, че 

до края на допустимостта 

на разходите остават три 

години и половина, които 

се надявам да бъдат най-

силните за „ОПТТИ 2014 – 

2020“. По-голяма част от 

проектите ще бъдат завър-

шени в рамките на програм-

ния период. Само при някои 

от тях, отдавна идентифи-

цирани като високо рискови, 

част от дейностите ще се 

реализират през следва-

щия програмен период 2021 

– 2027 г. Тоест те ще се 

фазират, защото логиката 

на „ОПТТИ 2014 – 2020“ е да 

се следва принципът на по-

следователност и устойчи-

вост на инвестициите.

По време на извънред-
ното положение Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ) алармира, че 
има забавени разплащания 
за извършени дейности по 
обществени поръчки. Има 
ли такива при проекти, 
осъществявани по „ОПТТИ 
2014 – 2020“ – неизплатени 
задължения към бенефи-
циенти и съответно към 
изпълнители?

Плащанията към бене-

фициентите по ОП „Транс-

порт и транспортна ин-

фраструктура 2014 – 2020“ 

не са спирали по време на 

извънредното положение. 

Договорените проекти са 

финансово обезпечени от 

бюджета на програмата, 

не е имало проблеми както 

с европейското, така и с 

националното финансиране.

Създадохме необходима-

та организация на работа, 

така че да няма забавяне 

и неизплатени задълже-

ния към бенефициентите, 

които от своя страна да 

могат да се разплатят с 

изпълнителите за извърше-

ните работи. Мога да кажа, 

че в този труден период се 

отметна повече работа, 

свързана с документална 

проверка и удостоверяване 

на направените разходи по 

проектите, в резултат на 

което сроковете за обра-

ботка на плащанията дори 

бяха съкратени. 

Има ли индикации от 
европейските институ-
ции дали ще се правят 
компромиси за успешното 
завършване на оператив-
ните програми като удъл-
жаване на срокове и др.? 
Какъв е диалогът Ви с тях 
в настоящия момент?

Контактите ни със 

службите на ЕК не са пре-

късвали, в това число про-

веждаме и регулярни срещи 

с тях за напредъка на ОП 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 

– 2020“ и основните про-

екти. Не е обсъждан вари-

ант за удължаване срока 

на действие на оператив-

ните програми. Времето е 

обвързано с вече одобрена 

финансова рамка, така че 

по-скоро е малко вероятно 

подобно удължаване. 

Съгласно промяна в 

регламентите се допуска 

удължение на срока един-

ствено за прилагане на 

мерки, насочени за справяне 

с негативните последствия 

от COVID-19, каквито не мо-

гат да се финансират през 

настоящата ОПТТИ.

По някои оперативни 
програми се пренасочиха 
средства към мерки за 
справяне с COVID-19. Има-
ше ли такова по „ОПТТИ 
2014 – 2020“?

Европейската комисия 

реагира бързо и адекват-

но на кризата, като даде 

гъвкавост на държавите 

членки за препрограмиране 

на мерки и прехвърляне на 

средства между фондове и 

програми за преодоляване 

на създалата се ситуация 

и последиците от кризата.

До момента има две ре-

шения на Министерския съ-

вет за преразпределение на 

приноса от Европейските 

структурни и инвестицион-

ни фондове за подкрепа на 

мерки за минимизиране на 

отрицателните въздейст-

вия от COVID-19. Трансфери-

те са към бюджета на ОП 

„Иновации и конкурентоспо-

собност 2014 – 2020“, като 

прехвърлените ресурси са 

в размер на 48 666 000 лв. 

(от Приоритетна ос 4) и 

на 113 912 104 лв. (от ПО 2). 

Средствата представля-

ват недоговорен ресурс от 

бюджета на ОП „Транспорт 

и транспортна инфраструк-

тура 2014 – 2020“ за подпо-

магане на малки и средни 

предприятия от различни 

отрасли на икономиката, 

включително и тези от сек-

тор „Транспорт“. И двете 

изменения са съгласувани, 

но подлежат на официално 

одобрение от ЕК.

Какво е развитието на 
проекта за модернизация 
на жп линията Елин Пелин 
– Костенец. Той беше кла-
сифициран като рисков, 
предвижда ли се фазиране 
за него в следващия про-
грамен период?

Работим по решение за 

цялостното изпълнение на 

проекта за изграждане на 

жп отсечката Елин Пелин 

– Костенец. Железопът-

ната линия София – Елин 

Пелин – Септември, част 

от която е този участък, 

е определена като „тясно 

място“ и с изпълнението на 

проекта ще се премахнат 

ограниченията за скорост 

и капацитет, достигайки 

движение на влаковете до 

160/200 км. Това от своя 

страна ще гарантира не-

прекъснатостта на потока 

на жп трафика и намаляване 

на времето на пътуване по 

коридор Източно – Среди-

земноморски, Товарен желе-

зопътен коридор 10. 

В резултат на натрупа-

ното закъснение, основно 

от продължителни обжал-

вания на тръжните проце-

дури, проектът не може да 

бъде завършен в предвари-

телно определените сроко-

ве. Ето защо реализацията 

му ще бъде разделена меж-

ду настоящия и следващия 

програмен период, т.е. ще 

се приложи фазирано из-

пълнение и финансиране. 

Проектите на регламенти 

за кохезионната политика 

за новия програмен период 

предвиждат запазване на 

механизма на фазиране или 
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          ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“:

осъществяване на един про-

ект в два програмни пери-

ода при ясно разграничаване 

на дейностите и съответ-

ните индикатори (финансо-

ви и за изпълнение).

Поради приключилите 

тръжни процедури (по-

дписан договор за стро-

ителство за Позиция 1) 

и на база графиците за 

изпълнение на избраните 

изпълнители вече може да 

бъде направен анализ за 

технологично разделяне и 

остойностяване на дей-

ностите, които да се вклю-

чат съответно в „ОПТТИ 

2014 – 2020“ и Оператив-

на програма „Транспортна 

свързаност 2021 – 2027“. В 

кратки срокове предстои 

подписване на договорите 

с избраните изпълнители и 

за другите две обособени 

позиции по проекта.

Как се развиват не-
щата при Механизма 
за свързване на Европа 
(МСЕ)? Какви са резулта-
тите и ще се изпълнят ли 
всички проекти навреме?

Бенефициентите имат 

подписани споразумения 

с ЕК за безвъзмездна фи-

нансова помощ по МСЕ, 

сектор „Транспорт“ за над 

816 550 000 лв. Общият 

размер на инвестиции-

те по проектите е над 

1 182 885 000 лв. 

Национална компания 

„Железопътна инфраструк-

тура“ (НКЖИ) е най-големи-

ят бенефициент по Механи-

зма в сектор „Транспорт“, 

като изпълнява четири ин-

фраструктурни проекта. 

Първият е „Модернизация на 

железопътен участък Со-

фия – Елин Пелин“. По него 

се извършват СМР и са по-

стигнати 42% физически 

напредък. Очаква се строи-

телството да приключи на 

31 декември 2022 г.

Вторият е „Модерни-

зация на железопътната 

линия Костенец – Септем-

ври“. За него се извършва 

техническо проектиране, 

като се предвижда СМР да 

стартират до края на юни. 

Реализацията на всички 

дейности трябва да завър-

ши до края на 2023 г. 

Третият проект е „Раз-

витие на железопътен въ-

зел София: железопътен 

участък София - Волуяк“, за 

който предстои подписване 

на договорите за изпълне-

ние. По него има генерирани 

забавяния, неговият срок е 

до 31 декември 2023 г. 

Четвъртият проект на 

НКЖИ е „Развитие на желе-

зопътен възел Пловдив“, за 

който е сключен договор 

за модернизация на желе-

зен път, контактна мрежа, 

системи за сигнализация и 

телекомуникации, както и 

за транспортно-комуника-

ционния пробив под жп гара 

Пловдив. Предстои подпис-

ване и на още един договор 

за обекта, като очаквана 

дата за приключване на 

СМР е 31 декември 2022 г. 

Изпълнителна агенция 

„Проучване и поддържане на 

р. Дунав“ е партньор по два 

важни проекта, финансира-

ни по МСЕ. Единият е тех-

ническа помощ за ревизия и 

допълване на предпроект-

ните проучвания за проект 

„Подобряване на условията 

за корабоплаване в общия 

българо-румънски участък 

на р. Дунав“ (FAST Danube). 

Вторият е FAIRway Danube 

„Координирано изпълнение 

на Генералния план за ре-

хабилитация и поддържа-

не на плавателния път на 

р. Дунав и плавателните й 

притоци“. 

Държавно предприятие 

„Пристанищна инфраструк-

тура“ е бенефициент по 

техническа помощ на МСЕ 

за изпълнение на концепция 

за развитие на РИС коридо-

ри – единни речни информа-

ционни услуги. Реализаци-

ята на проекта върви по 

план, като очакваната дата 

на приключването му е до 31 

декември 2021 г. 

Вярвам, че въпреки труд-

ностите, проектите, фи-

нансирани през Механизма 

за свързване на Европа, ще 

се доведат докрай успешно 

в определения срок. Важно 

е, че се завърши цикълът от 

обществени поръчки и може 

да се анализира за всеки 

проект поотделно възмож-

ността за реализиране във 

времето на договорените 

споразумения, в резултат 

на което да се подпишат 

анекси или да се намали об-

хватът и др. До края на го-

дината ще има напълно ясна 

визия за схемата на изпъл-

нение и приключване на все-

ки проект от програмата.

Как се отрази извън-
редното положение на 
работата на УО за след-
ващия програмен период 
2021 – 2027 г. Какви ще са 
основните приоритети в 
сектор „Транспорт“ след 
2020 г.?

Подготовката по бъ-

дещата програма „Транс-

портна свързаност 2021 – 

2027“ стартира още през 

декември 2019 г., когато 

се създаде тематичната 

работна група (ТРГ) за 

нейното разработване. 

Второто заседание на ТРГ 

беше насрочено за 16 март 

2020 г., но поради обявени-

те мерки във връзка с из-

вънредното положение бе 

проведено неприсъстве-

но посредством писмена 

процедура. Одобрени са 

резултатите от извър-

шения мултикритериален 

анализ за приоритизация 

на проектите от страте-

гическо значение. Основ-

ните критерии, залегнали 

в този анализ, са допусти-

мост на проектите (съот-

ветствие със стратеги-

чески документи на ниво 

ЕС и национално равнище, 

принос за развитие на 

TEN-T мрежата и/или ин-

термодалността и т.н.), 

както и устойчивост на 

проектите (степен на 

готовност за изпълнение, 

принос за интегриране на 

националната транспорт-

на система в общото ев-

ропейско транспортно 

пространство, завърш-

ване или продължаване на 

инвестиции от текущия 

програмен период, въз-

действие върху околната 

среда и т.н.). 

B кpaя нa мapт 2020 г. 

приключи cъглacyвaтeлнaта 

процедура, чрез кoятo чле-

новете нa ТРГ приеха пър-

ви вариант нa Оперативна 

програма „Tpaнcпopтнa 

свързаност 2021 – 2027“, 

който е изпратен на EK 

на 30 март 2020 г., с кое-

то стартира процесът на 

консултации. Вариантът 

е достъпен за всички за-

интересовани лица, като 

е публикуван на интернет 

страницата на ОП в един-

ния информационен портал: 

https://www.eufunds.bg/bg/

optti/node/4286.

Общият планиран бю-

джет нa програмата е над 

4 млрд. лв. с националното 

съфинансиране. Инвести-

циите ще бъдат насочени 

главно за завършването 

на основни жп и пътни на-

правления, както и насър-

чаване на мултимодалния 

транспорт посредством 

подобряване на връзките 

между отделните видове 

транспорт. Акцентите са: 

приоритет за железопът-

ния транспорт, завишени 

инвестиции в Северна Бъл-

гария, иновации и транс-

портна безопасност. ОП 

„Транспортна свързаност“ 

ще допринесе за развитие-

то на TEN-T мрежата, за 

намаляване на задръства-

нията, на нивата на шум и 

замърсяване, както и за по-

добряване на сигурността 

при пътуване.

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

Да успеем да ускорим 

реализацията на одобре-

ните проекти от „ОПТТИ 

2014 – 2020“, като залага-

ме на екипната работа и 

постоянен контакт с бене-

фициентите и с изпълните-

лите. Вече се справяме съв-

сем успешно с работата и 

дистанционно, провеждаме 

работни срещи, тематични 

групи и други мероприятия 

онлайн, но ни липсват и пре-

ките контакти. 

Другата основна зада-

ча е завършване на прего-

ворите с ЕК по текста на 

новата програма. Със си-

гурност този първи вари-

ант ще се промени, защото 

реалностите и приорите-

тите в Европа и света се 

промениха, което налага 

по-различно мислене. Тряб-

ва да защитим приорите-

тите в предложената ОП 

„Транспортна свързаност“, 

както и конкретните про-

екти. Мобилизираме всички 

средства, като отчитаме 

силните и слабите страни 

за проектите и инвести-

циите.

В. „Строител“ следи 
ситуацията с COVID-19 в 
страната и ЕС, като осо-
бено внимание обръща на 
влиянието върху бизнеса 
и последствията от огра-
ничителните мерки върху 
изпълнението на опера-
тивните програми. Какво 
още бихте искали да про-
четете в изданието?

Живеем в динамично и 

трудно време, изпълнено с 

предизвикателства. Ето 

защо е любопитно и важно 

да се срещат различни глед-

ни точки и мнения на хора и 

организации, лични истории, 

примери за добри практики 

както от България, така и 

от други държави. Човекът 

е мярка за всички неща, за-

това е важно да разберем 

къде сме спрямо другите, 

как се справяме с предиз-

викателствата. Със сигур-

ност има какво да научим.

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

Новите възможности са 

свързани с новите техноло-

гии – тяхната бързина и оп-

тималното им използване. В 

този ред на мисли започнах-

ме да насърчаваме и търсим 

все повече модерни проекти 

за така наречените интели-

гентни транспортни реше-

ния, които допринасят за 

бъдещата устойчива мобил-

ност в Европейския съюз. 

Интелигентните транс-

портни решения чрез интег-

рирането на информацион-

ните и комуникационните 

технологии в транспортна-

та инфраструктура, както 

и в системите за контрол и 

управление на транспорта 

създават полезни инова-

тивни решения за по-ефек-

тивно придвижване на хора 

и товари и за предоставяне 

на по-удобни и ефектив-

ни транспортни услуги за 

гражданите и бизнеса.

Корабоплавателният път по река Дунав се модернизира 
с европейски средства

През 2018 г. бе завършен лот 3.3 на АМ „Струма“, който се реализира с финансиране по „ОПТТИ 
2014 – 2020“

Модернизацията на жп участък София – Елин Пелин ще допринесе 
за постигането на по-добри условия за транспортиране на 
пътници и товари
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НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!

Росица Георгиева

Инж. Инджов, разкаже-
те ни как избрахте стро-
ителната професия?

Завършил съм строи-

телния техникум в Ста-

ра Загора, който сега е 

Професионална гимназия 

по строителство, архи-

тектура и геодезия „Лубор 

Байер”, през 1981 г. След 

като се уволних от военна 

служба, започнах работа в 

Домостроителния комби-

нат като технически ръко-

водител, където бях в пе-

риода от 1983 г. до 1990 г. 

Занимавах се предимно с 

високо строителство.

Висшето си образо-

вание придобих задочно 

във Варненския свободен 

университет „Черноризец 

Храбър“. Там учих специал-

ност „Строителство на 

сгради и съоръжения”. 

От 1991 г. до сега ръ-

ководя фирмата „Инджов 

19” ЕООД, която натрупа 

значителен опит в облас-

тта на проектирането и 

реализацията на обекти. 

В каква сфера на стро-
ителството е специа-
лизирана компанията? 
Посочете някои от най-
интересните обекти, 
които сте изпълнили.

Работим предимно 

в сферата на високото 

строителство. Ниското 

строителство е застъ-

пено в малък процент от 

дейността ни. 

Сред по-любопитните 

ни обекти са жилищните 

сгради, които изградихме 

в Бяла, област Варна. Там 

направихме около 70 - 80 

апартамента, които са за 

сезонно ползване. Реализи-

рахме една жилищна сгра-

да в София на ул. „Родопи”. 

В рамките на Национална-

та програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради 

работихме по проекти в 

Болярово и Ямбол. 

Имаме изпълнени реди-

ца обекти и в община Ко-

тел. Освен това „Инджов 

19” ЕООД построи зърно-

базите на „Папас олио” в 

Любимец, Балчик и в Ямбол.

В момента участваме 

в обществени поръчки на 

община Ямбол. 

Ръководите ОП на 
КСБ - Ямбол. Какви са 
особеностите на реги-
она, касаещи бранша. 
Какви са трудностите и 
предизвикателствата, с 
които строителите се 

сблъскват? 
Проблемите при нас 

не се отличават от тези, 

които колегите срещат в 

цялата страна, като ос-

новният е липсата на ква-

лифицирана работна ръка. 

Това ни прави зависими по 

отношение на качество-

то на изпълнение. Другият 

важен въпрос е, че в нашия 

регион няма достатъч-

но проекти. Фирмите от 

бранша разчитат предим-

но на обществените по-

ръчки, които се обявяват 

от местните власти, за-

щото частните инвести-

ции са незначителни. 

Какви цели си поста-
вяте за  настоящата 
година? Кои ще са ос-
новните приоритети в 
работата на Областно-
то представителство?

ОП на КСБ – Ямбол, успя 

да проведе своето годиш-

но Общо събрание преди 

обявяването на извънред-

ното положение. Сред ос-

новните ни задачи е да си 

сътрудничим повече със 

строителната гимназия 

в Ямбол. Заедно трябва да 

намерим начин да стиму-

лираме добрите ученици 

да изберат да работят в 

сектора. 

Бихме искали и фирми-

те членове на ОП Ямбол да 

си оказват взаимопомощ 

при участието им в об-

ществените поръчки, до-

колкото това е възможно. 

Друга набелязана цел е да 

коментираме всички ак-

туални въпроси, касаещи 

дейността на членовете 

ни, включително и цено-

образуването на строи-

телния продукт. Тоест ще 

следваме политика на КСБ, 

която подкрепяме. 

Инж. Красимир Инджов, председател на ОП на КСБ - Ямбол: 

Важно е организацията да продължи да работи за ограничаване на сивия сектор

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

Проведохме няколко 

срещи с ръководството 

на общината - с кмета и 

главния архитект, с коле-

гите от аминистрацията, 

отговарящи за сектор 

„Строителство”. На тях 

се договорихме да си пома-

гаме. ОП на КСБ – Ямбол, 

би могло да бъде полезно на 

местните власти при под-

готовката на тръжната 

документация за общест-

вените поръчки. Фирмите, 

които работят в регион 

Ямбол, имат цели отдели, 

които се занимават еже-

дневно с ценообразуване. 

Също така бихме могли да 

съветваме общините по 

отношение на залагани-

те условия в търговете, 

да помислим заедно как те 

да се променят, за да не се 

обжалват без основателна 

причина. 

Като цяло добре рабо-

тим с местните власти 

и винаги се отзоваваме, 

когато те имат нужда от 

помощ при възникнали ава-

рии. 

Запознати ли са стро-
ителните компании с ин-
вестиционната програма 
на общината за тази го-
дина, какво предстои да 
стартира? 

Към настоящия момент 

не бих могъл да коменти-

рам коректно тази тема. 

Пандемията промени ситу-

ацията, местните власти 

имаха допълнителни разхо-

ди за справяне с разпрос-

транението на COVID-19 и 

няма яснота дали ще реа-

лизират своите инвести-

ционни намерения. Напъл-

но възможно е стартът 

на част от заложените за 

изпълнение обекти в Ямбол 

да се отложи, а някои дори 

напълно да отпаднат от 

програмата на общината. 

Разчитаме да продължи 

Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради. В Ямбол има над 30 

блока, които са с подгот-

вени документи и могат да 

бъдат санирани при нали-

чен финансов ресурс. 

Посочете 3-те основ-
ни приоритета пред КСБ 
според Вас?

Основна цел за Кама-

рата на строителите в 

България трябва да е обе-

диняването на бранша. 

Важно е организацията да 

продължи да работи и за 

намаляване на броя на фир-

мите в т.нар. сив сектор. 

Третият приоритет тряб-

ва да е свързан с ценообра-

зуването, което ще доведе 

до коректни стойности на 

възлаганите обекти – как-

то за възложителя, така и 

за изпълнителя. 

Какви препоръки би-
хте дали на ръководство-
то на Камарата?

Не бих искал да правя 

препоръки. Ръководство-

то на централно ниво е с 

голям опит и решенията, 

които взима Управителни-

ят съвет, напълно корес-

пондират със ситуацията 

в страната. Освен това 

всичко в политиката на 

КСБ е съобразено с Об-

ластните представител-

ства.

Как строителният 
бранш излиза от създа-
лата се ситуация след 
извънредното положе-
ние? Възстановява ли се 
обемът на дейността 
отпреди 13 март?

В момента  строи -

телните фирми от Ямбол 

изпитват затруднения. 

Както споменах, в нашия 

район браншът разчита 

предимно на обществени-

те поръчки, а голяма част 

от процедурите са сто-

пирани. Считаме, че не е 

редно да чакаме помощи 

от държавата заради пан-

демията, но би било редно 

да има достатъчно тър-

гове и средства за стро-

ителство. Ако имаме въз-

можност да си изработим 

парите, няма да се нуждаем 

от подпомагане. 

Затова настояваме да 

се активизират процеду-

рите по обществените 

поръчки и те да влязат в 

режим на договаряне. Да 

се рестартират спрените 

търгове, за да можем да си 

набавим необходимия фи-

нансов ресурс чрез работа. 

Има ли компании в об-
ласт Ямбол, на които им 
се наложи да прекратят 
дейността си или да на-
малят състава си? 

Н я м а  с т р о и т е л н и 

фирми, които да са преус-

тановили работа, но има 

такива, които съкратиха 

хората си, за да могат да 

оцелеят в създалата се 

ситуация. 

В какви направления 
виждате възможност за 
разширяване на сътруд-
ничеството между ОП на 
КСБ и в. „Строител”? 

Областните предста-

вителства на Камарата и 

в. „Строител“ могат да си 

партнират, като съвмест-

но представят информаци-

ята, която касае бранша, 

както и да популяризират 

добрите строителни прак-

тики. Работата ни е труд-

на и желанието на младите 

хора да я упражняват ста-

ва все по-малко. Професи-

ята на строителя трябва 

да се презентира като 

привлекателна и достойна 

за уважение. Изданието 

на КСБ има важна роля за 

това. 
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Необходимо е да се разработи Национална пътна карта за 
внедряване на BIM в целия строително-инвестиционен процес

К ДС
т

рои т

ел

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

Димитър Копаров, директор „Организационна политика“ в Камарата на строителите в България (КСБ):

Eмил Христов
Ренета Николова

В първата седмица на 

юли Димитър Копаров, ди-

ректор „Организационна 

политика“ в Камарата на 

строителите в България, 

бе гост на съвместното 

предаване „Код Строител“ 

на Радио София на Българ-

ско национално радио, КСБ 

и вестник „Строител”. 

В началото на разгово-

ра той коментира т.нар. 

Зелен пакт, предложен от 

председателя на Европей-

ската комисия Урсула фон 

дер Лайен. „Той предста-

влява пакет от действия, 

насочени за справяне с 

предизвикателствата, 

свързани с климата и окол-

ната среда – определяща-

та задача на настоящото 

поколение. Атмосферата 

се затопля и климатът се 

изменя с всяка изминала 

година“, каза Копаров. Спо-

ред него 

европейският Зелен пакт 
е отговор на тези пре-
дизвикателства и е нова 
стратегия за растеж, 

която има за цел пре-

връщането на ЕС в спра-

ведливо и благоденства-

що общество с модерна, 

ресурсно ефективна и 

конкурентоспособна ико-

номика. 

На въпрос:  какво е 

необходимо, за да се ре-

ализира Зеленият пакт, 

директорът на отдел 

„Организационна полити-

ка“ в КСБ отговори, че е 

нужно да се преосмислят 

политиките за снабдя-

ване с чиста енергия в 

сферите на икономиката, 

промишлеността, произ-

водството и потребле-

нието, мащабната инфра-

структура, транспорта, 

храните и селското сто-

панство, строителство-

то, както и данъчното 

облагане и социалните 

придобивки. „Трябва да се 

даде приоритет на енер-

гийната ефективност 

(ЕЕ)“, поясни той и доба-

ви, че преходът към неу-

тралност по отношение 

на климата изисква също 

така интелигентна ин-

фраструктура. „Необходи-

ми са 25 години, за да се 

извърши трансформация 

на даден промишлен сек-

тор и на всички вериги за 

създаване на стойност. 

За да бъдем готови през 

2050 г., трябва да се взе-

мат решения и да се пред-

приемат действия през 

следващите пет години“, 

категоричен бе той.

Д и м и т ъ р  Копар ов 

обясни къде е мястото на 

строителството в този 

процес. За него 

браншът ще играе ключова 
роля за постигане целите 
на Зеления пакт, 

като акцентът ще е 

върху обновяването на 

сгради, изграждането, из-

ползването и санирането 

им, за което ще изискват 

значителни количества 

енергия и минерални ре-

сурси, като пясък, чакъл, 

цимент. „Декарбониза-

цията на строителната 

индустрия ще бъде едно 

от основните предизви-

кателства за политика-

та на ЕС през следващо-

то десетилетие, като се 

има предвид мащабът на 

емисиите, произвеждани 

от сектора“, подчерта 

той и поясни, че е необ-

ходимо да се отчетат и 

емисиите от строител-

ните материали, влагани 

в строежите – като сто-

маната и цимента, които 

съставляват 11% от гло-

балните емисии. 

В ефира на БНР дирек-

торът на дирекция „Ор-

ганизационна политика“ в 

КСБ засегна и коментира-

ната напоследък „вълна за 

саниране“ в ЕС. „Европей-

ско проучване посочва, че 

около 97% от съществува-

щия сграден фонд се нуж-

даят от големи модерни-

зации, за да се постигнат 

целите за декарбонизация 

през 2050 г. Друго голямо 

предизвикателство при 

прилагането на Зеления 

пакт е, че над 80% от съ-

ществуващите строежи 

все още ще бъдат в рам-

ките на експлоатационния 

си срок през 2050 г., т.е. 

трябва да се обновят и 

приведат в съответствие 

с новите изисквания“, бяха 

думите му. Той заяви, че за 

да се справят с двойното 

предизвикателство, свър-

зано с ЕЕ и достъпността 

на цените, 

ЕС и държавите членки 
следва да дадат начало на 
такава „вълна на саниране“ 

на публични и част-

ни сгради. Той подчер-

та, че санирането на-

ма л ява  сметките  за 

енергия, може да намали 

енергийната бедност и 

също така да даде тласък 

на строителния сектор.

Копаров изтъкна, че ЕК 

предлага и да работи със 

заинтересованите стра-

ни по нова инициатива 

за саниране през 2020 г., 

като това ще включ-

ва открита платформа, 

обединяваща сградния и 

строителния сектор, ар-

хитектите и инженерите 

и местните органи с цел 

преодоляване на пречките 

пред санирането, както и 

за нови иновативни схеми 

за финансиране в рамките 

на InvestEU. 

В предаването Дими-

тър Копаров разгледа и 

финансовата страна –

дали са предвидени доста-

тъчно средства, с които 

да се реализират програ-

мите на ЕС. „Комисията 

е изчислила, че за пости-

гането на текущите цели 

в областта на климата и 

енергетиката за периода 

до 2030 г. ще са необходи-

ми 260 млрд. евро допълни-

телни инвестиции годиш-

но, т.е. около 1,5% от БВП 

на Съюза за 2018 г. Този 

поток от инвестиции ще 

трябва да остане посто-

янен с течение на време-

то“, заяви той.

В изказването си той 

представи и

позицията на Камарата на 
строителите в България 
по отношение на Зелената 
сделка. 

Той подчерта, че КСБ 

оценява високо амбици-

озните цели на ЕК за по-

стигане на климатична 

неутралност, заложени 

в Зеления пакт, както и 

предложените план за въз-

становяване „Следващо 

поколение ЕС“ и Renovation 

Wave initiative. „Ние счита-

ме, че енергийното обно-

вяване на сградите е от 

ключово значение за огра-

ничаване на въглеродния 

отпечатък и е основен 

приоритет на Камарата 

както като мярка за нама-

ляване на икономическата 

криза у нас и в ЕС, така и 

за постигане на по-високи 

цели за намаляване на еми-

сиите от парникови газо-

ве до 2030 г., респективно 

до 2050 г. КСБ смята, че 

най-реално достижимата 

цел е предложената „вълна 

за обновяване“ на сградния 

фонд като част от Зеле-

ната сделка на ЕС“, посочи 

директорът на дирекция 

„Организационна полити-

ка“ в браншовата органи-

зация.

„Същевременно би бил 

много навременен ефекти-

вен финансов инструмент, 

с който да се осъществи 

мащабно обновяване, в 

т.ч. енергийно, конструк-

тивно на едно- и многофа-

милните жилищни сгради, 

както и осигуряване на 

достъпност за всички 

хора, в т.ч. хора с увреж-

дания. Успоредно с това 

ще се запази и повиши 

конкурентоспособността 

на българската икономика, 

промишленост и строи-

телство, включително 

създаване на възможности 

за участие в иновативни 

схеми за финансиране на 

малките и средни пред-

приятия“, каза още Дими-

тър Копаров. 

Той информира, че Ка-

марата на строителите 

настоява България да се 

включи активно в новите 

европейски програми в 

подкрепа на Зеления пакт. 

„Препоръчва се „мащабно 

и дълбоко обновяване“ и 

най-малко удвояване на 

% на санираната разгъ-

ната застроена площ на 

жилищни и обществени 

сгради“, заяви Димитър 

Копаров, като добави, че 

за осъществяване на „дъл-

бокото“ обновяване и мо-

дернизация трябва да се 

обединят усилията на це-

лия строителен сектор – 

строители, предприемачи, 

производители, проектан-

ти, консултанти, жилищни 

асоциации и др.

„Енергийното обно-

вяване не е само идеален 

инструмент за създаване 

на зелена икономика, но 

и става все по-привлека-

телна сфера за младите 

хора благодарение главно 

на дигитализацията на 

сектора. Увеличаването 

на приоритетни курсове 

за обучение и създаването 

на умения за отделните 

работи по енергийно об-

новяване в строителния 

отасъл би помогнало за 

повишаване на заетостта 

на младите или безработ-

ните хора и по този начин 

би подобрило икономиче-

ското, социалното и тери-

ториалното сближаване“, 

подчерта Копаров.

Според него Зеленият 

пакт ще се увенчае с ус-

пех, но само ако индустри-

алната стратегия на ЕС 

гарантира конкурентос-

пособността на индус-

трията по време на тази 

мащабна трансформация, 

тъй като извършването 

на екологичния и цифров 

преход ще засегне всеки 

един сектор от промиш-

леността, икономиката 

и обществото като цяло.

Той коментира и къде 

е мястото на дигитали-

зацията на строително-

инвестиционния процес, 

като сподели,  че КСБ 

работи активно за на-

влизането й в бранша в 

България. „За ускореното 

въвеждане на дигитализа-

цията и кръговата иконо-

мика в строителството 

ние смятаме, че трябва 

да се разработи Нацио-

нална пътна карта за 

внедряване на BIM в целия 

процес, както и цялостна 

стратегия за изграждане 

на устойчиви строежи, в 

т.ч. интегриране на оцен-

ката на жизнения цикъл в 

законодателството и при 

възлагане на обществени 

поръчки“, посочи директо-

рът на отдел „Организа-

ционна политика“ в КСБ. 

Той коментира още и, 

че Зеленият пакт може 

да бъде успешен, ако се 

даде възможност на най-

засегнатите региони да 

подкрепят икономическа-

та диверсификация и мо-

дернизация. „В тази връз-

ка КСБ смята, че една от 

най-ефективните иконо-

мически мерки за намаля-

ване на безработицата 

и същевременно носеща 

най-видими ползи е акти-

визиране на процеса по 

повишаване на квалифи-

кацията и преквалифика-

цията на работната ръка 

от засегнатите райони и 

отрасли“, добави Димитър 

Копаров.

В заключение той зая-

ви, че Камарата на стро-

ителите в България е 

приела „зелената вълна на 

саниране“ като своя кауза 

и основен приоритет за 

работата си в следващия 

период на европейско фи-

нансиране 2021 – 2027 г. 

Снимка Румен Добрев



10 Ñòðîèòåë петък, 10 юли 2020ОБЩИНИ: КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ
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Г-н Димитров, след 
отменяне на двумесечно-
то извънредно положение 
общинските икономики са 
едни от най-засегнатите. 
Как излиза община Пловдив 
от създалата се ситуация? 

Работихме и не сме спи-

рали обектите, които изпъл-

няваме. Моето мнение е, че 

на строителната гилдия не 

й се отрази тази пандемия. 

Но на общината – да, има-

ме със 17 млн. лв. по-малко 

постъпления от местни 

данъци и такси за първите 

месеци на тази година спря-

мо същия период на 2019 г. 

Най-силно засегнатите сек-

тори в града са туризмът 

и потребителските услуги, 

както и в цялата страна.

Според експертен до-

клад на база на различни ин-

дикатори за туристическия 

сектор през март свиване-

то на бизнес дейността 

е 60% спрямо март 2019 г. 

Първоначалните отражения 

на кризата върху туризма 

имат сходни размери и в 

другите региони на страна-

та. За разлика от средните 

за страната стойности за 

Пловдив се наблюдава по-

голям дял на реализираните 

почивки от български граж-

дани в сравнение с този на 

чуждите граждани. Също 

така не се наблюдава ясно 

отчетлива сезонност на по-

сещенията, както е в много 

други региони на страната. 

Надяваме се, че тези факто-

ри ще ограничат негатив-

ните ефекти за Пловдив в 

сравнение с други градове 

в България след вдигане на 

ограниченията в страната 

и при допускане на чуждес-

транните туристи.

Друг сектор, които бе 

засегнат от ефектите на 

пандемията и свиването на 

доходите на домакинства-

та, е търговията на дреб-

но. Още през март 2020 г. 

оборотът в търговията на 

дребно се е свил с близо 12% 

на национално ниво спрямо 

предходната година. Един-

ствено ръст на оборота има 

при аптеките и магазините 

за хранителни стоки.

Пловдив беше сред пър-

вите общини, която направи 

оценка на икономическата 

ситуация и предприе кон-

кретни стъпки за подкрепа 

на малкия бизнес и фирмите, 

работещи в сферата на услу-

гите, както и за творчески-

те гилдии. От 13 май до 31 

август 2020 г. са освободени 

от „тротоарно право” обек-

тите, които бяха затворени 

за извънредното положение.

Търговците и наемателите 

на общински имоти, които 

попаднаха в обхвата на запо-

ведта на министъра на здра-

веопазването за въвеждане 

на извънредното положение, 

бяха освободени от наем за 

времето, през което са били 

затворени. Предвидено е на-

маление с 50% на наема на 

заведения, помещаващи се 

в общински имоти, които по 

време на извънредното по-

ложение са извършвали дей-

ност в намален обем, като 

са приготвяли храна.

Община Пловдив прие и 

мерки в подкрепа на незави-

симите пловдивски творци, 

засегнати от кризата. Съз-

даден беше Кризисен фонд 

в размер на 100 000 лв. От 

него те могат да получат 

еднократна безвъзмездна 

помощ от 1000 лв. за по-

криване на основни разходи, 

направени през месеците на 

извънредното положение.

Ще се наложи ли промя-
на във финансовата рамка 
за настоящата година или 
изменение на инвестицион-
ната програма? Ще има ли 
обекти, които са планира-
ни, но няма да може да се 
реализират? 

По всяка вероятност 

ще се наложи актуализация 

на бюджета, но се стара-

ем да няма сериозни отра-

жения върху капиталовата 

ни програма. За съжаление 

ще трябва някои обекти да 

се отложат във времето. 

Така или иначе тази година 

в Пловдив стартираме про-

екти на обща стойност за 

над 400 млн. лв., което е се-

риозна подкрепа за местния 

бизнес. 

В този ред на мисли кои 
са основните големи про-
екти, които ще се случат в 
Пловдив по отношение на 
транспортната, образова-
телната, социалната, кул-
турната, туристическата 
инфраструктура? 

Важен проект, който 

вече стартира, е изгражда-

нето на Водния цикъл. Навли-

заме в два квартала в район 

„Северен“, където ще изгра-

дим 12,5 км водопроводна и 

канализационна мрежа. Пред-

стои обявяване на поръчка за 

строежа на Главен колектор 

по булевардите „Дунав”и 

„Брезовско шосе”, който 

ще свърже всички тези ВиК 

съоръжения с пречиства-

телната станция. Ще се 

извърши рехабилитация на 

стария колектор. Около 80 

млн. лв. е стойността само 

на пречиствателната стан-

ция. Целият Воден цикъл е на 

стойност 120 млн. лв. 

Очаква се да стартира 

пробивът под Централна 

гара, който е на обща стой-

ност над 40 млн. лв. Той ще 

направи директна връзката 

между район „Централен“ 

и район „Южен“. В него сме 

партньори с НКЖИ. Вече има 

избран изпълнител и сме на 

етап обсъждане организа-

цията на движението по 

време на строежа. 

Всеки момент ще стар-

тира и още един важен 

проект – подлезът „Модър 

- Царевец“. Този обект от 

вътрешния ринг на града се 

очаква повече от десет го-

дини и е важна връзка между 

район „Западен“ и „Южен“. 

Предстои да бъдат обя-

вени поръчки за изпълнение 

на двата стадиона в гра-

да – „Локомотив“ и „Христо 

Ботев“. За тях Министер-

ският съвет отпусна целе-

во 37 млн. лв. По едното съ-

оръжение търгът е на етап 

„предварителен контрол” в 

АОП. Имаме готовност за 

начало на поръчката. За дру-

гия стадион търгът ще е на 

инженеринг.

Предстои да  дадем 

старт и на един много важен 

проект за туризма, който 

спечелихме след 10-годиш-

на сага. Той се финансира 

по ОП „Региони в растеж”. 

Проектът е на стойност 8 

млн. лв. и включвa социализа-

ция на aнтичeн кoмплeкc „Из-

тoчнa пopтa нa Филипoпoл”, 

apxeoлoгичecки кoмплeкc 

„Heбeт тeпe”, peкoнcтpyк-

ция нa eлeмeнтитe нa тex-

ничecкaтa инфpacтpyктypa 

и блaгoycтpoявaнe нa пoдxo-

ди към apxeoлoгичecки кoм-

плeкc „Небeт тeпe”.

Като цяло с моя екип ус-

пяхме да спасим 38 млн. лв. 

по ОП „Региони в растеж”. С 

тях ще санираме жилища, ще 

ремонтираме улици, ще обла-

городяваме кварталите. По 

тази програма започнахме 

строителството на три 

детски градини. Два много 

важни проекта от образо-

вателната инфраструктура 

са строителството на нова 

сграда на Математическа-

та гимназия и изграждане на 

ново крило на Хуманитарна-

та гимназия. Имаме и специ-

ални общински програми за 

облагородяване на дворове-

те на училищата и детски-

те градини, в това число и 

на спортните им площадки. 

В капиталовата ни про-

грама имаме заложени около 

6 млн. лв. за ремонт и реха-

билитация на улична мрежа. 

В рамките на тази годи-

на вече имаме обновени 15 

вътрешноквартални улици. 

В нашата управленска про-

грама сме поставили акцент 

Здравко Димитров, кмет на община Пловдив:

Готвим се активно за новия програмен период, искаме НПЕЕМЖС да продължи

Здравко Димитров е роден на 22 май 1963 г. в Плов-
див. Средното си образование получава в СУ „Васил 
Левски” - Пловдив. Завършва ПУ „Паисий Хилендарски” 
като бакалавър по спортна педагогика. През 2002 г. за-
щитава магистратура по психология, а през 2011 г. - по 
публична администрация отново в Пловдивския уни-
верситет. Допълнително завършва магистратура по 
финансов мениджмънт в Стопанска академия „Д. А. 
Ценов” в Свищов.

Като дете тренира лека атлетика, но по-късно се 
насочва към баскетбола. В периода 1981 - 1991 г. е със-
тезател на ССК „Академик Пловдив” и ЦСКА. Участвал 
е в националния отбор по баскетбол, носител на меж-
дународни и национални награди. От 1994 до 2007 г. е 
президент на баскетболен клуб „Академик” - Пловдив. 
Член е на УС на БФБ и УС на ЛЗД „Сокол” - Пловдив. Ус-
поредно с това се занимава с частен бизнес. В поли-
тиката и управлението влиза през ноември 2007. Пе-
чели мажоритарни избори за кмет на район „Западен” 
в Пловдив с мандат 2007 - 2011 г. С Решение номер 824 
от 14 ноември 2011 година на Министерския съвет на 
Република България с министър-председател Бойко 
Борисов е назначен за областен управител на област 
Пловдив. Народен представител в 42-рото и 43-тото 
Народно събрание. Преди да бъде избран за кмет през 
ноември 2019 г., е отново областен управител на Плов-
див. Здравко Димитров е семеен, с две дъщери.

Римският стадион

Снимки в. „Строител“
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на влизането в кварталите, 

където ще бъдат изградени 

и нови места за отдих, дет-

ски площадки и спортни съ-

оръжения. 

Какво се случва с път-
ните проекти и конкретно 
с обхода на Пловдив? 

Нека да започна от „Асе-

новградско шосе”. Направи-

хме го и вече една година 

няма нито една жертва на 

катастрофи, а това беше 

„път убиец”. Там предстои да 

се направят локални платна 

и ще бъде завършен. Има 

дилема дали да отпадне из-

граждането на ново освет-

ление. Хубаво е обектът да 

се изпълни, както е проекти-

ран, но тук изпълнител е АПИ 

и решението е тяхно. След-

ващ етап трябва да е обно-

вяване на кръговото кръс-

товище на „Асеновградско 

шосе” към „Скобелева май-

ка”, за да може Пловдив да 

има първи ринг, и след това 

трябва да се препроектира 

старото околовръстно шосе 

и да се затвори пръстенът. 

Предстои да се извървят 

стъпките за процедиране на 

парцеларните планове и да 

бъде обявена обществена 

поръчка за избор на изпъл-

нител. Много работихме с 

АПИ, за да се случи обходът 

на Пловдив. Има една идея 

да се рехабилитира старо-

то околовръстно шосе, но 

според мен това не е удач-

но. То би могло да се обнови 

частично, но трябва да се 

увеличи капацитетът му. 

По-разумно е да се изчака, да 

се направи препроектиране 

и чак тогава да се строи. 

На Пловдив са му необхо-

дими вътрешен и външен 

ринг. Ако една кола идва от 

Асеновград, за да достигне 

до АМ „Тракия”, трябва да 

премине през централната 

част на града. Този трафик 

замърсява въздуха и създава 

напрежение при придвижва-

нето. Имаме намерение да 

работим по довършването 

на бул. „Северен” и това е 

вътрешният ринг, както и 

за нов мост над река Мари-

ца. Но няма как да започнем 

тези съоръжения, без да 

имаме яснота за обходните 

маршрути, защото не може 

да блокираме града. Имаше и 

предложение „Асеновградско 

шосе” да е без локални плат-

на, но това не се прие. 

А как планирате да се 
развива градът в периода 
до 2023 г. в рамките на це-
лия управленски мандат? 

Формирах силен екип, 

натоварен с важни зада-

чи и много отговорности. 

Съвместно изготвихме и 

Програмата за управление 

2020 - 2023 г., с която оп-

ределихме приоритетите в 

нашата работа до края на 

мандата.

Градът се развива ин-

тензивно като център на 

най-голямата икономическа 

зона в България. Индустри-

ята расте, населението 

също. Оттам и всички про-

изтичащи от това пробле-

ми. Но ние от първия ден 

започнахме да ги решаваме 

и подготвихме сериозна ин-

фраструктурна програма 

за целия мандат. Факт е, че 

градът се задъхва - затруд-

нен е трафикът, а оттам се 

замърсява и въздухът.

Една от важните зада-

чи през следващите някол-

ко години е да разтоварим 

трафика. Затова и започ-

нахме, както вече казах, с 

изграждането на обекти, 

които да затворят външния 

и вътрешния ринг на града. 

Не забравяйте, че Пловдив е 

център на най-бързо разви-

ващия се индустриален ра-

йон на България, който има 

над 1500 предприятия с бли-

зо 80 000 работници. Голяма 

част от тези хора живеят в 

града, децата им учат тук, 

семействата се лекуват в 

нашата здравна система. 

Пловдив трябва да отговори 

на всички тези предизвика-

телства на разрастващ се 

град. Инфраструктурната 

ни програма за мандата е на 

стойност над 500 млн. лв. 

Община Пловдив работи 

изключително активно за 

привличане на средства по 

всички европейски програ-

ми. Подготвя се сериозно 

за новия програмен пери-

од, който ще стартира от 

следващата година. За по-

вечето от тези проекти е 

необходимо съфинансиране. 

Търсим различни инструмен-

ти и се надяваме да получим 

подкрепата на Общинския 

съвет и на пловдивчани. Ако 

няма ясна политическа воля, 

трудно може да се реализира 

такава мащабна програма. 

Какви са резултатите 
от Националната програма 
за енергийна ефективност 
на територията на общи-
ната? Тя отново излиза на 
преден план. НСОРБ и КСБ 

искат тя да продължи да се 
реализира.

Всички общини искаме 

тя да продължи. За съжа-

ление Пловдив не се включи 

активно в първия програмен 

период, защото като че ли 

бе подценен потенциалът 

на програмата. Имаме сани-

рани няколко блока и подгот-

вена документация за още 

180 обекта, която можем да 

входираме веднага при ново 

отваряне на програмата. 

В Пловдив имаме блоко-

ве, които са силно аморти-

зирани, защото са изградени 

преди повече от 50 години. 

За нас е важно те да бъдат 

обновени чрез безвъзмезд-

ната помощ на програмата 

за енергийна ефективност. 

Нека не забравяме, че тази 

програма има ефект и вър-

ху развитието на малкия и 

среден строителен бизнес и 

свързаните сектори от ико-

номиката. 

Как бихте оценил със-
тоянието на ВиК инфра-
структурата в общината 
- къде са проблемите? Пра-
вена ли е финансова оценка 
за размера на необходими-
те средства, за да стане 
ВиК инфраструктурата на 
европейско ниво?

За съжаление в по-го-

лямата си част водопро-

водната мрежа в Пловдив е 

остаряла и е с етернитови 

водопроводи. Стараем се 

навсякъде да подменяме съ-

оръженията заедно с ВиК. 

Реализирайки проекта за 

нова пречиствателна стан-

ция, ще решим въпроса с 

пречистването на водите 

окончателно. Съоръжението 

е с метан станция, то само 

ще се издържа, като ще про-

извежда електричество. В 

Пловдив има 190 км първос-

тепенна водопроводна мре-

жа и около 380 км второсте-

пенна. 

С проекта за воден цикъл 

на район „Северен” се реали-

зират 12 – 12,5 км от нея, 

около 27 – 30 км съоръжения 

са подменени, но за остана-

лите общината няма ресурс 

да ги изпълни. Решението за 

воден цикъл на северната 

част на града е взето още 

по програмите ИСПА и ФАР. 

Тук е мястото да кажа, че 

капацитетът на канализа-

ционната мрежа вече е не-

достатъчен, защото градът 

постоянно се разраства. 

Решението е да се увеличи 

обемът на главните канали-

зационни и на вътрешните 

колектори. Средствата ни 

обаче са твърде недоста-

тъчни. Новата инициатива 

за обединяване на ВиК дру-

жествата под шапката на 

бъдещия ВиК холдинг също 

създава неяснота.

Какъв е броят на изда-
дените строителни разре-
шения до юни 2020 г., какви 
са обектите, към които 
основно има интерес да се 
строят? 

142 разрешения са изда-

дени от началото на годи-

ната до юни. Винаги имаме 

доста добър тренд, защото 

в последните години Плов-

див се развива много добре. 

При нас трудност е, че ин-

фраструктурата ни не може 

да поеме увеличения брой 

автомобили. Например в ин-

дустриалната зона работят 

80 хил. души. От тях дори 

само половината да живе-

ят в Пловдив, те трябва да 

могат да се придвижат от 

и до работното си място. 

Има интерес и към постро-

яването на търговски обек-

ти, сега предстои да бъде 

открит един магазин на го-

ляма верига за строителни 

материали. 

Вече тече подготов-
ката на следващия период 
(2021 - 2027). Какви са пла-
новете на общинската ад-
министрация за проекти, 
които ще се реализират с 
еврофинансиране? 

Работим активно. Под-

готвяме новия интегриран 

план за градско развитие, 

който трябва да е изра-

ботен до края на 2020 г. 

През периода 2021 - 2027 г. 

ще имаме възможност със 

съседни на нас общини да 

създадем общи проекти. 

Например подготвяме про-

екти за всички излази от 

Пловдив - „Пещерско шосе”, 

„Голямо конарско шосе”. По 

някои от проектите сме 

извършили и отчуждител-

ните процедури. Имаме 

готовност за избор на 

консултант за подготовка 

на стратегическите доку-

менти за новия програмен 

период. Както знаете, още 

няма финансова рамка на 

европейско ниво, така че да 

сме по-добре ориентирани 

в каква посока да насочим 

проектите си, но това ще 

се решава в движение. 

Как оценявате кому-
никацията с КСБ и ОП на 
КСБ - Пловдив? По какви 
теми най-често си взаимо-
действате? Къде виждате 
перспективи за развитие 
на сътрудничеството?

И като областен упра-

вител, и като кмет работя 

изключително добре с бран-

шовите организации. Нико-

га не съм отказвал срещи с 

представители на бизнеса. 

Основният проблем, кой-

то споделят с нас пред-

ставителите на бранша, е 

свързан със строителните 

разрешения. Нашият град е 

много атрактивен за стро-

ителство, процедурите 

са продължителни, а нас-

тояването е за съкраща-

ване на сроковете. Искам 

да уверя инвеститорите и 

строителите, че ние винаги 

се стараем да се включим 

в нормативно заложените 

срокове.

Как оценявате съв-
местната рубрика на 
в. „Строител“ и НСОРБ 
„Кметовете говорят”?

Чудесна рубрика - кме-

товете трябва да говорят. 

Трябва по ясен начин да пред-

ставят и защитават пред 

своите съграждани важните 

проекти. Аз и моят екип под-

лагаме на обществено об-

съждане всеки голям проект 

в града. За нас е важно да 

постигнем широк общест-

вен консенсус по ключовите 

проекти. Нужно е хората да 

знаят как се харчат публич-

ните средства и какви са 

положителните ефекти от 

всеки един проект. Затова 

адмирирам рубриката и по-

желавам на вестника и екипа 

му успех!

Сградата на общината

Кметът Здравко Димитров, гл. редактор на в. „Строител“ 
Ренета Николова и зам.-кметът по „Строителство и 
инвестиции“ Пламен Райчев

Детска площадка, изградена по ОПРР 

Главната улица на Пловдив



12 КСБ – АНАЛИЗИÑòðîèòåë петък, 10 юли 2020

на инженерното – 2,6%, 

с прямо  пред хо дното 

тримесечие. В ЕС 27 се 

наблюдава понижение на 

строителната продукция 

с 1,4% за първото три-

месечие на 2020 г., като 

и при сградното, и при 

инженерното строител-

ство продукцията нама-

лява съответно с 1,6% и 

с 0,9% в сравнение с пре-

дходното тримесечие. 

Сред държавите член-

ки на ЕС, за които има 

данни за нарастване на 

строителната продук-

ция през първото триме-

сечие на 2020 г. спрямо 

предходното, са Румъния 

с 19,4%, Литва – 12,3%, 

следват Латвия и Слове-

ния – 11,5% и 10,8%. Бъл-

гария забавя своя темп 

на строителна продук-

ция (-4,2%) спрямо пре-

дходното тримесечие, 

както и Франция, Ита-

лия и Швеция съответно 

(-12,0%, -6,8% и -6,8%). 

Строителната про-

дукция в еврозоната, 

отчетена за първото 

тримесечие на 2020 г., 

намалява с 3,4% в сравне-

ние със същия период на 

2019 г., при спад от 3,6% 

на сградното строител-

ство и от 2,5% на инже-

нерното строителство. 

В ЕС 27 на годишна база 

понижението е с 2,9% на 

строителната продук-

ция, при спад на сград-

ното строителство от 

3,2%, а за инженерното 

строителство е 1,8%.

Сред страните на ЕС, 

за които има данни за 

най-висок ръст на стро-

ителната продукция за 

първото тримесечие на 

2020 г. спрямо същия пе-

риод на 2019 г., са Румъ-

ния с 32,8%, след нея се 

нарежда Латвия – 14,8%, 

Литва – 10,1%, и Германия 

– 7,6%. На годишна база 

България отчита заба-

вяне в темпа на растеж 

на строителна продукция 

(-4,4%), като във Фран-

ция се регистрира най-

голямо забавяне (-14,7%), 

следват Италия (-10,6%) 

и Испания (-8,2%).

Икономиката на България

Брутен вътрешен 
продукт - темп на при-
раст 

БВП и БДС - общо и в 
строителството

Темпът на прираст на 

БВП по сезонно изгладени 

данни през първото три-

месечие на 2020 г. ре-

гистрира ръст от 0,3% 

спрямо предходното три-

месечие, а в сравнене-

ние със същия период на 

2019 г. нараства с 2,4%.

По  предварителни 

данни произведеният 

брутен вътрешен про-

дукт за страната през 

първото тримесечие на 

2020 г. възлиза на 25 575 

млн. лв. по текущи цени, 

като спрямо същия пери-

од на 2019 г. се увеличава 

със 715 млн. лв. 

Брутната добавена 

стойност (БДС) общо 

за икономиката за пър-

вото тримесечие на т.г. 

е 21 956 млн. лв. с отно-

сителен дял в БВП от 

85,8%. За същия период 

на 2019 г. БДС се пови-

шава със 756 млн. лв. 

За сектор „Строи-

телство“ БДС за януа-

ри-март 2020 г. е 1088 

млн. лв., с относителен 

дял в БВП от 4,3%, като 

намалява с 6 млн.  лв. 

спрямо предходното три-

месечие и нараства със 

178 млн. лв. спрямо първи-

те три месеца на 2019 г.

Строителството  
в България 

Обща строителна 
активност 

Обща строителна 

активност за строи-

телния бизнес за първо-

то тримесечие на 2020 г. 

спрямо същия период на 

предходната година по 

основни показатели: 

Строителната про-
дукция – 2972 млн. лв., 

ръст от 2,5%;

 Сградно строител-
ство – 1748 млн. лв., ръст 

от 0,7%;

 Инженерно строи-
телство – 1224 млн. лв., 

ръст от 5,2%;

Издадени разрешения 
за строеж на нови сгра-
ди – 2256 разрешения, 

намаляват с 6,9%;

Започнато строи-
телство на нови сгра-
ди – 1404 сгради, спад от 

8,4%;

Въведени в експлоа-
тация новопостроени 
жилищни сгради – 751 

сгради, ръст от 12,9%;

Обявени обществе-
ни поръчки – 558 бр. на 

стойност 1352 млн. лв., 

ръст от 3,3% на броя и 

спад от 26% на стой-

ността; 

Сключени договори – 

491 бр. на стойност 596 

млн. лв., ръст от 12,1% 

на броя и спад от 3,6% 

на стойността.

Произведена продук-
ция в строителството

По предварителни 

данни произведената 

продукци я  в  отрасъл 

„Строителство“ за пър-

вото  тримесечие  на 

2020 г. е на обща стой-

ност 2972 млн. лв., като 

спрямо същия период на 

2019 г. се увеличава с 

2,5%.

Произведена продук-
ция по сегменти:

Сградното строи-
телство, което включва 

жилищно и нежилищно 

строителство, формира 

произведена продукция за 

първото тримесечие на 

2020 г. в размер на 1748 

млн. лв., или дял от 58,8% 

от общата в сектора 

за разглеждания период. 

Произведената продук-

ция в сградното строи-

телство нараства с 0,7% 

в сравнение с първото 

Темп на строителна продукция на страните членки на ЕС
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*По предварителни данни на ЕВРОСТАТ

Темп на строителна продукция на страните членки на ЕС

 

-3.4%
-2.9%

-6.1%
-4.4%

7.6%

-8.2%
-10.6%

14.8%
10.1%

1.1%
5.2%

-0.6%

32.8%

4.1%3.1%

-0.1%

3.8%

-14.7%

2.3%

-6.3%

I тримесечие 2019* г. – I тримесечие 2020* г.
*По предварителни данни на ЕВРОСТАТ

*По предварителни данни на НСИ

 

997 971 1,103
964 928 819

1,102 1,210
887 965

1,117 1,164 1,224

2,454 2,458

1,228 1,277 1,259 1,213 1,357 1,235

968
1,187

1,516 1,735 1,748

3,451 3,429

2,331
2,241 2,187

2,032
2,459 2,445

1,855

2,152

2,633
2,899

2,972

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019*г. 2020*г.

I тримесечие

Строителство-общо Сградно Инженерно

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв.
I тримесечие 2008 г. – I тримесечие 2020*г.

*По предварителни данни на НСИ

Разходи за труд / отработени човекочаса
I тримесечие 2014 г. – I тримесечие 2020*г.

I 
тримесечие 

Брой 
отработени 
човекочаса  

Брой отработени 
човекочаса от 
един нает по 

трудово 
правоотношение 

Разходи на 
работодателя 

за труд, лв. 

Разходи на работодателя 
за труд за един отработен 
час от наетите по трудово 

правоотношение, лв. 

 2014 г. 52 505 504 410 304 622 708 5,80 

 2015 г. 52 899 075 415 320 481 670 6,06 

2016 г. 50 775 442 407 323 885 140 6,38 

2017 г. 48 401 968 392 333 252 227 6,89 

2018*г. 47 195 052 409 341 258 399 7,23 

2019*г. 50 347 390 418 399 910 842 7,94 

2020*г. 48 369 528 408 415 035 341 8,58 

отчита най-голям спад 

(-1,3) сред страните на 

ЕС. Следват я Португа-

лия и Словакия (-0,5%) и 

Чехия (-0,4%).

Строителна продук-
ция на страните от ЕС 

По  предварителни 

данни на Евростат за 

първото тримесечие на 

2020 г. строителната 

продукция намалява с 

1,8% в еврозоната, като 

спадът на сградното 

строителство е 1,6%, а 

Екип от експерти 
от Дирекция АСПКМ 
към КСБ
 

Европейска икономика

Бру тен  в ътр ешен 
продукт

По прогнозни данни на 

статистическата служ-

ба на Европейския съюз 

сезонно изгладеният Бру-

тен вътрешен продукт 

през първото тримесе-

чие на 2020 г. намалява с 

3,6% в еврозоната (EA19) 

и с 3,2% в ЕС 27 спрямо 

предходното тримесечие. 

В сравнение с периода 

януари-март на предход-

ната година сезонно из-

гладеният БВП намалява 

с 3,1% в еврозоната и с 

2,6% в ЕС 27. 

Ръст на БВП по дър-
жави членки

Сред страните на ЕС, 

за които има данни за по-

ложителен икономически 

растеж през първото 

тримесечие на 2020 г. 

спрямо предходното три-

месечие, са Ирландия с 

1,2%, България и Румъния 

– 0,3%, и Швеция – 0,1%. 

Във всички останали дър-

жави членки БВП спада, 

като най-голям е реги-

стриран във Франция и 

в Италия с -5,3%, както 

и Испания и Словакия с 

-5,2%.

Темпът на прираст на 

БВП за първото тримесе-

чие на 2020 г. спрямо също-

то тримесечие на 2019 г. 

показва най-висок икономи-

чески растеж в Ирландия с 

4,5%, след нея се нареждат 

Румъния – 2,7%, България и 

Литва – 2,4%, Унгария – 2%, 

и Полша – 1,7%. Най-голям 

спад на годишна база се ре-

гистрира в Италия с -5,4%, 

Франция с -5%, Испания с 

-4,1% и Словакия с -3,8%.

Заети лица в еврозо-
ната и ЕС

През първото триме-

сечие на 2020 г. броят на 

заетите лица намалява 

с 0,2% в еврозоната и с 

0,1% в ЕС в сравнение с 

предходното тримесе-

чие. Спрямо същото три-

месечие на предходната 

година заетостта се 

увеличава с 0,4% както в 

еврозоната, така и в ЕС.

Ръст на заетостта в 
държавите членки

През първото триме-

сечие на 2020 г. най-ви-

сок растеж в сравнение 

с предходното тримесе-

чие отбелязват Литва 

с 1,6%, Малта – 1,3%, 

Хърватия – 1%, и Полша 

с 0,9%. Най-голям спад 

е наблюдаван в Испания 

(-1%), България (-0,9%), 

Португалия, Словакия и 

Швеция (всички с -0,5%). 

Спрямо периода януари-

март на 2019 г. най-сери-

озен ръст постигат Мал-

та (6,4%), Люксембург 

(2,9%), Кипър (2,4%) и Ир-

ландия (2,2%). България 
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тримесечие на 2019 г. 

В инженерната инфра-
структура произведена-

та продукция за първото 

тримесечие на 2020 г. 

възлиза на 1224 млн. лв. и 

е с дял от 41,2% от обща-

та в строителството за 

същия период. Произведе-

ната продукция в инже-

нерната инфраструктура 

нараства с 5,2% спрямо 

първото тримесечие на 

2019 г. 

Разходи за труд/от-
работени човекочаса

Общо отработени 

в строителството за 

първото тримесечие на 

2020 г. са отчетени 48,4 

млн. човекочаса, като 

спрямо същия период на 

предходната година на-

маляват с 3,9%. В сек-

тор „Строителство“ от-

работените човекочаса 

от един нает по трудо-

во правоотношение за 

първото тримесечие на 

2020 г. са 408, при 418 за 

същия период на 2019 г., 

което показва, че на го-

дишна база отработени-

те човекочаса намаляват 

с 2,4%. 

Разходите на работо-

дателя за труд за първо-

то тримесечие на 2020 г. 

възлизат на 415 млн. лв., 

като на годишна база 

предварителните дан-

ни сочат увеличаване на 

разходите с 3,8%. Разхо-

дите на работодателя за 

труд за един отработен 

човекочас от наетите по 

трудово правоотноше-

ние за първото тримесе-

чие на 2020 г. са средно 

8,58 лв., при 7,94 лв. за 

същия период на 2019 г., 

което показва, че се по-

вишават с 8,1% на годиш-

на база. 

Издадени разреши-
телни  за  строеж на 

нови сгради
Издадените разреши-

телни за строеж на нови 

сгради през януари-март 

2020 г. са за 1351 жилищ-

ни сгради с 6317 апарта-

мента в тях и 815 293 

кв. м разгъната застро-

ена площ (РЗП). Спрямо 

първото тримесечие на 

2019 г. издадените раз-

решителни за строеж на 

жилищни сгради се увели-

чават с 8,3%, докато жи-

лищата в тях намаляват 

с 19,3%, а общата им РЗП 

- с 21,1%. 

За административни 

сгради са издадени 22 

разрешителни за строеж 

с 64 183 кв. м РЗП, които 

спрямо първото тримесе-

чие на 2019 г. намаляват 

с 21,4%, при понижение на 

РЗП с 4,8%. За други сгра-

ди – 883 разрешителни 

за строеж с 472 160 кв. м 

 стр. 14

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

Издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради по области

Започнато строителство на нови сгради (брой)

Започнато строителство на нови сгради (РЗП, м2)

Започнато строителство на нови сгради

I тримесечие 2010 г. – I тримесечие 2020 г.

I тримесечие 2019 г. – I тримесечие 2020 г.                                                                                                                                      

I тримесечие 2010 г. – I тримесечие 2020 г.

I тримесечие 2010 г. – I тримесечие 2020 г.

I тримесечие 2019 г. – I тримесечие 2020 г.

Видове 

сгради 

I тримесечие 2019 г. I тримесечие 2020 г. 

Темп на растеж 

I тримесечие 2020 г./ 

I тримесечие 2019 г. 

Разрешителни 

 за строеж  

/брой/ 

РЗП, 

 м² 

Разрешителни 

 за строеж  

/брой/ 

РЗП, 

 м² 

Разрешителни 

 за строеж  

РЗП, 

 м² 

брой % % 

Общо сгради 2 424 1 660 545 2 256 1 351 636 -168 -6,9% -18,6% 

Жилищни сгради 1 247  1 351  104 8,3%  

Жилища 7 832 1 032 933 6 317 815 293 -1 515 -19,3% -21,1% 

Административни 

сгради 
28 67 404 22 64 183 -6 -21,4% -4,8% 

Други сгради* 1 149 560 208 883 472 160 -266 -23,2% -15,7% 

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради
I тримесечие 2019 г. – I тримесечие 2020 г. По данни на НСИ

*Други сгради - сгради, които са предназначени за различни дейности: производствена, търговска, 
транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска дейност, здравеопазване, бази за 
почивка и краткосрочно пребиваване - хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.
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Жилищни сгради

I тримесечие 2019 г. I тримесечие 2020 г.

Видове 
сгради 

I тримесечие 
 2019 г. 

I тримесечие 
 2020 г. 

Темп на растеж 

I тримесечие 2020 г./ 
I тримесечие 2019 г. 

Започнато 

строителство 
 /брой сгради/ 

РЗП, 
 м² 

Започнато 

строителство 
 /брой сгради/ 

РЗП, 
 м² 

Започнато 

строителство РЗП, м² 

Брой 

сгради % % 

Общо сгради 1 532 1 229 894 1 404 1 044 975 -128 -8,4 % -15,0 % 

Жилищни 
сгради 871  847  -24 -2,8 %  

Жилища 4 481 625 846 4 454 529 686 -27 -0,6 % -15,4 % 

Административни 
сгради 17 30 743 12 4 873 -5 -29,4 % -84,1 % 

Други сгради* 644 573 305 545 510 416 -99 -15,4 % -11,0 % 

*Други сгради - сгради, които са предназначени за различни дейности: производствена, търговска, 
транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска дейност, здравеопазване, бази за 
почивка и краткосрочно пребиваване - хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.

31 26 17 22 30 18 14 16 18 17 12

332
409 394 355

446 404 369
460 467

644
545

462
459

382 399

504 543 601
639

723

871
847

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

I тримесечие

Административни Други Жилищни

 

31,301 14,092 6,281 8,486 9,888 38,964 10,176
59,203 22,623 30,743 4,873

171,860 208,830 257,945
174,681

259,433 248,812 309,206 290,719
428,856

573,305
510,416

210,705 194,892 161,301
185,927

226,717

425,260 353,542
407,719

476,224

625,846

529,686

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

I тримесечие

Административни Други Жилищни
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РЗП, като спрямо януари-

март 2019 г. издадените 

разрешителни за строеж 

намаляват с 23,2%, както 

и РЗП - с 15,7%. 

Издадените разре-

шителни за строеж на 

нови сгради за първото 

тримесечие на 2020 г. са 

общо 2 256 бр.

Издадени разреши-
телни за строеж на нови 
сгради по области

За първото тримесе-
чие на 2020 г. най-много 
разрешителни за строеж 
на нови сгради са издаде-
ни в областите:

Жилищни сгради
София (столица) – 227 

разрешителни за жилищ-

ни сгради с 2512 жилища 

в тях; 

Пловдив  –  201 раз-

решителни за жилищни 

сгради със 701 жилища в 

тях;

Варна – 153 разреши-

телни за жилищни сгради 

с 680 жилища в тях;

София – 113 разреши-

телни за жилищни сгради 

със 122 жилища в тях;

Бургас – 87 разреши-

телни за жилищни сгради 

с 676 жилища в тях. 

Други сгради 

Пловдив – 101 разре-

шителни за строеж;

Стара Загора  –  98 

разрешителни за стро-

еж; 

Сливен – 53 разреши-

телни за строеж;

Русе  – 47 разреши-

телни за строеж.

Административни 
сгради 

Пловдив – 9 разреши-

телни за строеж. 

Започнато строи-
телство на нови сгради 

През първото три-

месечие на 2020 г. е за-

почнато строителство-

то на 1404 нови сгради 

с 1 044 975 кв. м РЗП, 

като от тях 847 жилищ-

ни с 4454 апартамента в 

тях и 529 686 кв. м обща 

РЗП. Спрямо януари-март 

2019 г. стартиралото 

строителство на жи-

лищни сгради намалява с 

2,8%, жилищата в тях – с 

0,6%, а РЗП – с 15,4%. 

За същия период е за-

почнато изграждането 

на 12 административ-

ни сгради с 4873 кв. м 

РЗП, като в сравнение с 

първото тримесечие на 

2019 г. се регистрира 

спад от 29,4% на броя и 

84,1% на РЗП. За януари-

март 2020 г. е старти-

рало строителството 

и на 545 други сгради с 

510 416 кв. м РЗП, като 

спрямо същото тримесе-

чие на 2019 г. строител-

ството при тях намалява 

с 15,4%, а РЗП – с 11%.

Започнато строи-
телство на нови сгради 
по области

Най - ак т ив н и  пр е з 

първото тримесечие на 

2020 г. при започнатото 

строителство на нови 

сгради са областите:

Жилищни сгради
Пловдив – 146 жилищ-

ни сгради с 387 жилища в 

тях;

София (столица) – 136 

жилищни сгради с 1596 

жилища в тях; 

Бургас – 94 жилищни 

сгради с 617 жилища в 

тях; 

Варна – 76 жилищни 

сгради с 661 жилища в 

тях.

Други сгради 

Стара Загора  –  76 

сгради;

I тримесечие 2019 г. – I тримесечие 2020 г.
I тримесечие 2011 г. - I тримесечие 2020*г.

I тримесечие 2010 г. - I тримесечие 2020*г.

Март 2010 г. – Март 2020* г. (списъчен брой в края на месеца)

I тримесечие 2010 г. – I тримесечие 2020*г.
I тримесечие 2019*г. – I тримесечие 2020*г.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

3
5

1
0
7 1

1
9

1
8

4

2
4 2
7

5

1
0

2
9

1
8

7

1
5
3

1
4

9 8

1
4

5
4

1
1
0

7
0

4

1
4

8 5

4
1

9
4

7
6

1
4

8

3
2

2
0

4

9

4

4
8

1
2

7

1
4
6

4

1
4

3

2
2

5
3

1
3
6

5
2

6

1
5

1
5

9

Жилищни сгради

I тримесечие 2019 г. I тримесечие 2020 г.

Започнато строителство на нови жилищни сгради по области Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради 
според вида на сградата

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради според 
вида на конструкцията

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение

Заети, наети и самонаети лица – строителство, хил. бр.Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, млн. лв.

По  данни на НСИ

*По предварителни данни на НСИ

*По предварителни данни на НСИ

*По предварителни данни на НСИ

*По предварителни данни на НСИ
*По предварителни данни на НСИ

I 
тримесечие 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020*г. 

Общо 688 609 551 532 549 541 462 570 665 751 

Къщи 491 446 388 366 415 382 350 451 490 542 

Жилищни 

блокове/ 

кооперации 

133 83 97 75 70 95 63 65 111 143 

Сгради от 

смесен тип 
13 28 26 26 23 20 24 21 31 31 

Общежития 2 1 1 8 1 1   1 1 

Вили 46 51 39 47 39 40 24 32 29 34 

Сгради за 

колективно 

домакинство 

3   10 1 3 1 1 3  

I тримесечие 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Общо 515 688 609 551 532 549 541 462 570 665 751 

Панелни 7  3 2  8 8 5 5 8 3 

Стоманобетонни 486 607 472 407 368 368 410 355 438 512 596 

Тухлени 17 78 129 132 153 153 113 91 108 133 133 

Други 5 3 5 10 11 20 10 11 19 12 19 

I тримесечие 
2019*г. 

I тримесечие 
2020*г. Темп,% 

Общо, млн. лв. 3 785 3 508 -7,3% 

Строителство, млн. лв. 188 248 31,9% 

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Oбщо, млн. лв. Строителство, млн. лв.

3,785

188

3,508

248

I тримесечие 2019*г. I тримесечие 2020*г.

 

179.9 155.7 140.1 135.2 137.3
135.8

130.2 132.6 122.0 129.4 124.6

2,358.0 2,342.5
2,285.7 2,290.7 2,290.5 2,310.4 2,338.8 2,373.5

2,311.8 2,317.5 2,263.5

Март 

2010 г.

Март 

2011 г.

Март 

2012 г.

Март 

2013 г.

Март 

2014 г.

Март 

2015 г.

Март 

2016 г.

Март 

2017*г.

Март 

2018*г.

Март 

2019*г.

Март 

2020*г.

Строителство Общо за икономиката

 

25.9 24.9 23.5 26.0 26.0 29.2 30.9 31.8 32.6 34.8 35.7

200.8

169.6 157.9 147.5
144.2 144.2 141.0 138.0 144.1 151.5 154.3

226.7

194.4
181.4 173.5

170.2 173.4 171.9 169.8 176.7
186.3 189.9

I трим. 

2010 г.

I трим. 

2011 г.

I трим. 

2012*г.

I трим. 

2013*г.

I трим. 

2014*г.

I трим. 

2015*г.

I трим. 

2016*г.

I трим. 

2017*г.

I трим. 

2018*г.

I трим. 

2019*г.

I трим. 

2020*г.

Самонаети лица Наети лица Заети лица

Заети лица - включват наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена про-

изводствена дейност, попадаща в производствените граници на системата. 

Наети лица - лицата, работещи за дадена институционална единица резидент и 

получавайки възнаграждение за вложения труд. В наетите лица се включват наетите 

работещи по трудов, граждански или работещи без договор. 

Самонаети лица - лицата, които са еднолични собственици или съсобственици 

на некорпорирани предприятия, в които те работят.
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I тримесечие 2009 г. – I тримесечие 2020*г.

I тримесечие 2010 г. - I тримесечие 2020*г.

I тримесечие 2014 г. – I тримесечие 2020*г.

I тримесечие 2013 г. – I тримесечие 2020 г.

I тримесечие 2013 г. – I тримесечие 2020 г.

Безработни лица в строителството Средна месечна работна заплата на наетите 
по трудово и служебно правоотношение

Поток на преките чуждестранни инвестиции в България –  
в строителство, млн. €

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ по вид 
строителство, бр.

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“  
по вид строителство, млн. лв.

*По предварителни данни на НСИ

*По предварителни данни на НСИ

*По предварителни данни на БНБ/ към 17.06.2020 г.

По данни на АОП

По данни на АОП
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24.9
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45.6

40.9

34.9

21.3

15.6
13.6

12.5

I тримесечие

Безработни лица - Строителство, хил.

Средна месечна работна 
заплата Темп, % 

I тримесечие 
2019*г. 

I тримесечие 
2020*г. 

I тримесечие 2020*г./ 
 I тримесечие 2019*г. 

Общо за икономиката, лв. 1 208 1 317 9,0 % 

Строителство, лв. 920 969 5,3 % 

 

527 554 579 612 657 698 717 752 820
920 969

622 669 711 752 797
857 916

1,001
1,077

1,208
1,317

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017*г. 2018*г. 2019*г. 2020*г.

I тримесечие

Строителство Общо за икономиката

Пловдив – 70 сгради;

Бургас – 32 сгради;

София – 31 сгради.

Административни 
сгради 

София (столица) – 4 

сгради. 

По  предварителни 

данни на НСИ през първо-

то тримесечие на 2020 г. 

въведените в експлоа-

тация новопостроени 

жилищни сгради са 751 

с 3473 жилища в тях с 

общо РЗП 326 076 кв. м, 

като жилищната площ, 

вкл. кухни над 4 кв. м, е 

250 458 кв. м, а спомага-

телната площ е 75 618 

кв. м. Спрямо първото 

тримесечие на 2019 г. въ-

ведените в експлоатация 

новопостроени жилищни 

сгради се увеличават 

с 12,9%, а жилищата в 

тях – с 33,7%, при нара-

стване на общото РЗП с 

47,3%. 

Въведени в експлоа-

тация жилищни сгради 
и жилища по области

Най-голям брой въ-

ведени в експлоатация 

новопостроени жилищни 

сгради за първото три-

месечие на 2020 г. регис-

трират областите:

Варна – 100 сгради с 

699 жилища в тях, РЗП – 

общо 60 020 кв. м;

София (столица) – 99 

сгради с 852 жилища в 

тях, РЗП – общо 87 519 

кв. м;

Пловдив – 99 сгради с 

308 жилища в тях, РЗП – 

общо 34 409 кв. м;

Бургас – 70 сгради с 

440 жилища в тях, РЗП – 

общо 30 875 кв. м;

София (област) – 65 

сгради с 68 жилища в тях, 

РЗП – общо 9450 кв. м. 

Разходи за придоби-
ване на дълготрайни ма-
териални активи (ДМА)

Разходите за придо-

биване на ДМА за пър-

вото  тримесечие  на 

2020 г. общо за всички 

икономически сектори 

на страната възлизат 

на 3508 млн. лв. За от-

расъл „Строителство“ 

разходите за придоби-

ване  на  дълготрайни 

материални активи са 

248 млн. лв. ,  или 7,1% 

от общо отчетените 

за разглеждания период. 

Предварителните данни 

показват, че разходите 

за придобиване на ДМА в 

сектор „Строителство“ 

за първото тримесечие 

на 2020 г. се увеличават 

с 31,9% спрямо същия пе-

риод на 2019 г.

Пазар на труда

Наети лица по трудо-
во и служебно правоот-
ношение

По  предварителни 

данни на НСИ към края 

на март 2020 г. наетите 

лица по трудово и слу-

жебно правоотношение 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019*г. 2020*г.

ПЧИ - Строителство, 

млн. €
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I тримесечие

 

Инженерна 

инфраструктура

Сградно 

строителство
ВиК инфраструктура

Енергийна 

инфраструктура

2013 153 149 64 42

2014 282 121 54 51

2015 216 83 39 67

2016 115 78 33 128

2017 122 85 26 189

2018 177 139 52 80

2019 263 150 71 56

2020 278 185 63 32
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I тримесечие

 

 

Инженерна 

инфраструктура

Сградно 

строителство

ВиК 

инфраструктура

Енергийна 

инфраструктура

2013 425 158 719 51

2014 500 160 67 74

2015 835 52 27 96

2016 301 60 48 521

2017 335 170 89 317

2018 859 161 166 133

2019 1,034 178 283 332

2020 531 188 510 123
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10.2%

5.1%

56.5%

-42.9%

Общини

Комунален и обществен сектор

Болница и учебни заведения

Министерства и агенции

Годишен темп на растеж
Брой обявени поръчки
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I тримесечие 2013 г.  – I тримесечие 2020 г.

I тримесечие 2013 г.  – I тримесечие 2020 г.

I тримесечие 2013 г.  – I тримесечие 2020 г.
Сключени договори в сектор „Строителство“

Сключени договори в сектор „Строителство“ – 
източници на финансиране

Сключени договори в сектор „Строителство“

Обявени обществени поръчки – критерии на възлагане

По данни на АОП

По данни на АОП

По данни на АОП

са 2263,5 хил. бр. общо за 

икономиката, като спря-

мо края на март 2019 г. 

намаляват с 54 хил. бр., 

или 2,3%. 

За строителния сек-

тор наетите лица по 

трудово и служебно пра-

воотношение към края на 

март 2020 г. са 124,6 хил. 

бр., или 5,5% дял от общо 

наетите за страната. 

На годишна база данните 

показват спад от 4,8 хил. 

бр., или 3,7%.

Заети, наети и само-
наети лица

Заетите лица в ико-

номиката за първото 

тримесечие на 2020 г. 

са 3398,2 хил. бр., като 

спрямо същото тримесе-

чие на 2019 г. заетостта 

намалява с 1,3%.

Заетите в отрасъл 
„Строителство“ за пър-
вото тримесечие на 
2020 г.:

Заетите лица са 

189,9 хил. бр., ръст от 

1,9% на годишна база;

Наетите лица са 

154,3 хил. бр., ръст от 

1,8% на годишна база;

Самонаетите лица 

са 35,7 хил. бр., ръст от 

2,6% на годишна база;

Бе з р аб о т н и  л и ц а 
– общо и в строител-
ството

За първото триме-

сечие на 2020 г. безра-

ботните лица общо за 

страната са 148,9 хил., 

като спрямо същия пери-

од на 2019 г. намаляват 

с 16,4 хил., или с 9,9%. 

Безработните в сектор 

„Строителство“ за яну-

ари-март 2020 г. са 12,5 

хил., или 8,4% от общо 

регистрираните безра-

ботни. Спрямо първото 

тримесечие на 2019 г. 

дан ните показват, че 

безработните лица в 

строителството намаля-

ват с 1,1 хил., или с 8,1%.

Средна месечна ра-
ботна заплата на нае-
тите по трудово и слу-
жебно правоотношение

Общо за икономика-
та:

Средната месечна ра-

ботна заплата по предва-

рителни данни на НСИ за 

първото тримесечие на 

2020 г. е 1317 лв., спрямо 

същия период на 2019 г. 

се увеличава със 109 лв., 

или 9%.

За сектор „Строи-
телство“:

Средната месечна ра-

ботна заплата по пред-

варителни данни на НСИ 

за януари-март 2020 г. е 

969 лв., спрямо първото 

тримесечие на 2019 г. 

се увеличава с 49 лв., или 

5,3%.

Инвестиционна активност

Поток на преки чуж-
дестранни инвестиции 
в България

Преки инвестиции 
(януари-март 2020 г.), 
млн. евро

П о  п р е д в а р и т е л -
ни  данни  на  БНБ  к ъм 
17.06.2020 г. Данните за 
2019 г. и 2020 г. подле-
жат на ревизия. Данните 
са съставени съгласно 
принципа на първоначал-
ната посока на инвес-

I тримесечие 2020 г. 

 

21.0%

3.4%

2.0%

73.1%

0.2%

0.4%

Открита процедура 

Пряко договаряне

Договаряне без предварително обявление

Публично състезание

Договаряне без предварителна покана за участие

Договаряне с предварителна покана за участие

Дял на обществени поръчки по процедури на договаряне

I тримесечие 2020 г. 

Икономически 
най-изгодна 

оферта

„най-ниска 
цена“ 

7 обявления

„съотношение
качество/цена“

379 обявления

„ниво на 
разходите“

13 обявления

липсват 
критерии 

159 обявления

438 491
618 596628 602

0

500

1000

I тримесечие 2019 г. I тримесечие 2020 г.

Сключени договори 

Брой Стойност по договор (млн. лв.) Погнозна стойност (млн. лв.)

352 333 327 367
217

324
438 491

945
812

311 318
372

358

618 596

955

460

246
270 372

381

628 602

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Сключени договори (бр.) Стойност по договор (млн.лв.) Прогнозна стойност (млн.лв.)

  

209
177 174

351

187
249

303 279

163
260

121

312

142

186

234
214

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ

Брой Стойност (млн.лв.)

143 156 153

16 30
75

135
212

782

552

190

6

229 172

384
381

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Брой Стойност (млн.лв.)

Снимка в. „Строител“
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I тримесечие 2019 г. – I тримесечие 2020 г. I тримесечие 2013 г. – I тримесечие 2020 г.

Сключени договори в сектор „Строителство“ от фирми 
и консорциуми

Сключени договори в сектор „Строителство“ от фирми 
и консорциуми по години

Дял на сключените договори по тип възложители - I тримесечие 2020 г.

Дял на сключените договори по вид строителство - I тримесечие 2020 г.

 

 
53.4%

9.8%

6.3%

30.5%

Сключени договори, брой

Общини

Комунален и обществен 

сектор

Болници и учебни 

заведения

Министерства и агенции

40.4%

14.3%
2.1%

43.1%

Сключени договори, стойност

тицията, при спазване 
на методологическите 
изисквания на 6-ото из-
дание на „Ръководство 
по платежен баланс и 
международна инвести-
ционна позиция“ на МВФ. 
Източници: Предприятия 
с чуждестранно участие, 
банки, нотариуси, НСИ, 
Централен депозитар, 
Агенция за приватизация 
и следприватизационен 
контрол. Положителният 
знак показва увеличение 
на активите и пасивите, 
а отрицателният – нама-
лението им. 

По  предварителни 

данни на БНБ преките ин-

вестиции в страната за 

първото тримесечие на 

2020 г. възлизат на 130,8 

млн. евро, като спрямо 

януари-март 2019 г. нама-

ляват със 17,8 млн. евро 

(12%). 

В отрасъл „Строи-
телство“

Преките инвестиции 

за  първото тримесе-

чие на 2020 г. в отрасъл 

„Строителство“  са  с 

положителна стойност 

и възлизат на 21,1 млн. 

евро, като в сравнение с 

първото тримесечие на 

2019 г. се увеличават с 

15 млн. евро (245,9%). 

Сектор „Строителство“ 
- обявени обществени 
поръчки 

Обявени обществени 
поръчки по вид строи-
телство

Обявените общест-

вени поръчки в  отра-

съл „Строителство“ за 

първото тримесечие на 

2020 г. възлизат на 558 

бр. с прогнозна стойност 

1352 млн. лв. Тенденцията 

на годишна база е ръст 

от 3,3% на броя на обя-

вените поръчки и спад на 

стойността от 26%. 

– Инженерна инфра-
структура – 278 бр., или 

дял от 49,8% от общо 

обявените поръчки за 

разглеждания период, с 

прогнозна стойност 531 

млн. лв., което е 39,3% от 

общо обявената стой-

ност за тримесечието. 

На годишна база се на-

блюдава ръст на броя на 

поръчките от 5,7% и спад 

на стойността от 48,6%.

– ВиК инфраструктура 

– представлява 11,3% от 

общо обявените поръч-

ки, или 63 бр. обществе-

ни поръчки, с прогнозна 

стойност 510 млн. лв. 

(37,7% от общата стой-

ност), като на годишна 

база се регистрира спад 

от 11,3% на броя и ръст 

на стойността от 80,2%. 

– Сградно строител-
ство е 33,2% от общо 

обявените поръчки, или 

185 броя,  с прогнозна 

стойност 188 млн. лв. 

Промяната на годишна 

база е ръст от 23,3% на 

броя на поръчките и уве-

личение от 5,6% на стой-

ността.

– Енергийна инфра-
структура – представля-

ва 5,7% от общо обявени-

те поръчки, или 32 бр. с 

прогнозна стойност 123 

млн. лв. На годишна база 

се отчита спад при броя 

обявени поръчки от 42,9% 

и понижение на прогноз-

ната стойност от 63%.

Обявени обществени 
поръчки по възложители

За първото тримесе-

чие на 2020 г. обявените 

обществени поръчки в 

сектор „Строителство“ 

по вид възложител са:

 Общини – 433 бр., 

или 77,6% от общо обя-

вените поръчки,  като 

тенденцията е ръст от 

10,2% спрямо първото 

тримесечие на 2019 г.

 Комунален и об-
ществен сектор – 41 бр., 

или 7,3% от общо обяве-

ните поръчки, като на го-

дишна база за разглежда-

ния период се регистрира 

ръст от 5,1%.

 Болници и учебни 
заведения – обявени 36 

бр., или 6,5% от всички 

поръчки, като спрямо съ-

щия период на 2019 г. се 

наблюдава ръст от 56,5%.

 М и н и с т е р с т в а 
и агенции – 48 бр., или 

 

 

31.8%

36.4%

20.6%

11.2%

Сключени договори, брой
Инженерна 

инфраструктура

Сградно 

строителство

Енергийна 

инфраструктура

ВиК 

инфраструктура

28.6%

16.1%
22.9%

32.4%

Сключени договори, стойност

 

39
24

185

218

101

160

11 6

102
83

I тримесечие 2019 г. I тримесечие 2020 г.

Сключени договори
брой

Големи
Средни
Малки
Без регистрация в ЦПРС
Консорциуми

53 49

189

249

54 55

1 1

321

242

I тримесечие 2019 г. I тримесечие 2020 г.

Сключени договори
стойност, млн. лв.

Големи
Средни
Малки
Без регистрация в ЦПРС
Консорциуми

 

254 223 245
287

154

257
336

408
198 239

126

232

134

225

297

354

Сключени договори
Фирми

I тримесечие

Брой Стойност (млн.лв.)

98 110 82 80 63 67
102 83

747

572

185

86

238

134

321

242

Сключени договори
Консорциуми
I тримесечие

Брой Стойност (млн.лв.)

8,6% от общо обявени-

те обществени поръчки. 

Тенденцията на годишна 

база е спад от 42,9%.

 Други – няма обяве-

ни за първото тримесе-

чие на 2020 г.

Обявени обществени 
поръчки по процедури на 
договаряне 

 

Открита процедура 

117 обявени поръчки

Пряко договаряне 

19 обявени поръчки

Договаряне без пред-
варително обявление 

11 обявени поръчки 

Публично състезание 

408 обявени поръчки

Договаряне без пред-
варителна покана за 
участие 

1 обявена поръчка

Договаряне с предва-
рителна покана за учас-
тие 

2 обявени поръчки

Обявени обществени 
поръчки – критерии на 
възлагане 

Обявени обществени 
поръчки – източници на 
финансиране – I триме-
сечие 2020 г.

 Държавен бюджет – 

395 бр.

 Механизъм за свърз-

ване на Европа – 2 бр.

 Фонд „ Вътрешна 

сигурност 2014 – 2020” – 

5 бр.

 Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 - 2020“ – 33 бр. 

 Оперативна програ-

ма „Транспорт и транс-

портна инфраструктура 

2014 – 2020“ – 1 бр.

 „Програма за разви-

тие на селските райони 

2014 – 2020“ – 61 бр. 

 Оперативна програ-

ма „Околна среда 2014 – 

2020“ – 35 бр.

 Програма за тран-

сгранично  сътрудни -

чество INTERREG V-A 

„Румъния – България 2014 

– 2020“ – 4 бр.

 Програма за тран-

сгранично сътрудничест-

во INTERREG V-A „Гърция 

– България 2014 – 2020“ 

– 7 бр.

 Фонд „Убежище миг-

рация и интеграция“ – 

1 бр.

 Предприятие за уп-

равление на дейностите 

по опазване на околната 

среда – 1 бр.

 Проект „Красива 

България“ – 5 бр.

 „Програма за морско 

дело и рибарство 2014 – 

2020“ - 2 бр.

 Оперативна програ-

ма „Наука и образование 

за интелигентен растеж 

2014 – 2020“ – 5бр.

 Служба на Европей-

ския съюз за интелекту-

ална собственост – 1 бр.

Сключени договори 
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в сектор „Строител-
ство“

По данни на Агенци-

ята по обществени по-

ръчки за първото три-

месечие на 2020 г.  са 

сключени 491 договора 

в  сектор „Строител-

ство“ на обща стойност 

596 млн. лв., което е с 6 

млн. лв. повече при обяве-

на прогнозна стойност 

от 602 млн. лв. В срав-

нителен анализ за същия 

период на 2019 г. броят 

им нараства с 12,1% (53 

бр.), а стойността по до-

говорите намалява с 3,6% 

(22 млн. лв.). 

Сключени договори в 
сектор „Строителство“ 
по вид строителство –  

I тримесечие 2020 г.

 Инженерна инфра-
структура – 156 бр., или 

31,8% от всички сключе-

ни договори, на стойност 

170 млн. лв., или 28,6% от 

общата стойност. 

 Сградно строител-

ство – 179 бр., или 36,4% от 

общо сключените договори, 

на стойност 96 млн. лв., 

или 16,1% от общата стой-

ност.

 Енергийна инфра-
структура – 101 бр., или 

20,6% от всички сключе-

ни договори, на стойност 

137 млн. лв., или 22,9% от 

общата стойност.

 ВиК инфраструкту-
ра – 55 бр., или 11,2% от 

общо сключените дого-

вори, на стойност 193 

млн. лв., или 32,4% от об-

щата стойност.

Сключени договори 
по вид строителство 
I тримесечие 2019 г. - I 
тримесечие 2020 г.

 Инженерна инфра-
структура – регистрира 

спад на броя сключени до-

говори с 20,8% и намаление 

на стойността с 55,4%;

 Сградно строител-
ство – отчита се ръст 

на броя сключени догово-

ри с 58,4% и увеличаване 

на стойността с 95,9%;

 Енергийна инфра-
структура – регистрира 

увеличение на броя склю-

чени договори с 13,5% и 

ръст на стойността със 

107,6%;

 ВиК инфраструкту-
ра – ръст на броя сключе-

ни договори с 41%, както 

и на стойността с 58,2%; 

Сключени договори 
в сектор „Строител-
ство“ от фирми и кон-
сорциуми

Общият брой на склю-

чените договори за пър-

во тримесечие на 2020 г. 

са 491 на стойност 596 

млн. лв., от които с:

Фирми – 408 броя 

на стойност 354 млн. лв., 

като:

 Регистрирани в Цен-
тралния професионален 
регистър на строителя 
(ЦПРС)

✓ Големи строителни 
компании (над 250 човека) 

– 24 бр. на стойност 49 

млн. лв. 

✓ Средни строителни 

фирми (от 50 до 249 чо-

века) – 218 броя на стой-

ност 249 млн. лв. 

✓ Малки строителни 
фирми (до 49 човека) – 

160 бр. на стойност 55 

млн. лв.

 Нерегистрирани 
фирми в ЦПРС - 6 броя на 

стойност 1 млн. лв. 

Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 83 

броя на стойност 242 

млн. лв.

За първото триме-

сечие на 2020 г .  фир-

мите заемат 83,1% дял 

от общо сключените 

договори и 59,4% дял от 

общата им стойност, а 

консорциумите - 16,9% 

дял от броя на сключени-

те договори и 40,6% дял 

от стойността. Водещи 

както по брой, така и по 

стойност са фирмите.

За първото тримесе-

чие на 2020 г. малките 

строителни фирми зае-

Сключени договори от фирми по вид строителство 
I тримесечие 2020 г.

Сключени договори от консорциуми по вид строителство 
I тримесечие 2020 г.

 

1.15% 11.71%

87.14%

Критерий „Персонал“

Големи над 250 човека

Средни от 50 до 249 човека

Малки до 49 човека

0.16% 1.93%

97.91%

Критерий „Нетни приходи от продажби“

Големи (над 97,5 млн. лв. и/или 

стойност на активите над 97,5 млн. лв.) 

Средни (до 97,5 млн. лв. и/или 

стойност на активите до 97,5 млн. лв.)

Малки (до 19,5 млн. лв. и/или 

стойност на активите до 19,5 млн. лв.)

мат 39,2% дял от броя 

на сключените дого-

вори от компании и дял 

от стойността 15,5%. 

Средните фирми са с 

дял 53,4% от общия брой 

и със 70,3% дял от стой-

ността на сключените 

договори от компании. 

Делът на големите фир-

ми е 5,9% от броя склю-

чени договори и с 13,9% 

дял  от стойността. 

Нерегистрирани в ЦПРС 

фирми – 1,5% от броя и 

0,3% от стойността на 

сключените договори от 

компании.

Тенденцията, 

която се наблюдава 

спрямо първото три-

месечие на 2019 г. ,  е, 

че водещи с най-голям 

брой сключени договори 

са средните фирми при 

ръст от 17,8% (33 бр.) на 

годишна база. Средните 

компании са и с най-голя-

ма стойност на сключе-

ните договори, при ръст 

от 31,7% (60 млн. лв.) в 

сравнение с първо триме-

сечие на 2019 г. Големите 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Инженерна инфраструктура

Сградно строителство

Енергийна инфраструктура

В и К инфраструктура

Сключени договори от консорциуми

Стойност, млн. лв. Брой
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инфраструктура

В и К 
инфраструктура
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Без регистрация в ЦПРС Малки фирми
Средни фирми Големи фирми

0 50 100 150

Инженерна 
инфраструктура

Сградно 
строителство

Енергийна 
инфраструктура

В и К 
инфраструктура

Стойност на сключените 
договори от фирми

Без регистрация в ЦПРС Малки фирми
Средни фирми Големи фирми

фирми регистрират спад 

от 38,5% (15 бр.) при броя 

и  намаление от 7 ,5%  

(4 млн. лв.) при стойност-

та спрямо разглеждания 

период на предходната 

година. Малките компа-

нии отбелязват ръст от 

58,4% (59 бр.) и повише-

ние на стойността от 

1,9% (1 млн. лв.). Фир-

мите без регистрация 

в ЦПРС бележат спад в 

броя от 45,5% (5 бр.) на 

сключените договори и 

запазват стойността в 

сравнение с първото три-

месечие на 2019 г. При 

консорциумите годишни-

ят темп на сключените 

договори е спад на броя 

с 18,6% (19 бр.) и намале-

ние при стойността от 

24,6% (79 млн. лв.).

Сключени договори 
от фирми и консорци-
уми по вид строител-
ство

Инженерна инфра-
структура – 156 дого-

вора на стойност 170 

млн. лв., от тях:

Фирми – 125 дого-

вора на стойност 102 

млн. лв., от които:

 Големи строителни 
компании – 17 договора на 

стойност 30 млн. лв.; 

 Средни строителни 
фирми – 85 договора на 

стойност 61 млн. лв.; 

 Малки строителни 
компании – 23 договора 

на стойност 11 млн. лв.;

 Нерегистрирани 
фирми в  ЦПРС  –  няма 

сключени договори.

 
Инженерна 

инфраструктура 

Сградно  
строителство 

Енергийна  
инфраструктура 

ВиК 

I тримесечие Брой 
Стойност 

 млн. лв. Брой 
Стойност 

 млн. лв. Брой 
Стойност 

 млн. лв. Брой 
Стойност 

 млн. лв. 

2019 г. 
Фирми 142 132 84 32,4 78 45 32 87 

Консорциуми 55 249 29 16,3 11 21 7 35 

2020 г. 
Фирми 125 102 157 67 92 126 34 58 

Консорциуми 31 68 22 29 9 11 21 135 

Годишен 
темп  

Фирми -17 -30 73 34,6 14 81 2 -29 

Консорциуми -24 -181 -7 12,7 -2 -10 14 100 

Тенденция при сключените договори от фирми и консорциуми през  
I тримесечие 2020 г. спрямо I тримесечие 2019 г. по вид строителство
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СЪКРАЩЕНИЯ

БФП - Безвъзмездна финансова помощ

ЕС - Европейски съюз

ЕСФ - Европейски социален фонд

ЕСИФ – Европейски структурни и инвес-

тиционни фондове

ЕФРР - Европейски фонд за регионално 

развитие

КФ - Koхезионен фонд

НФ - Национално финансиране

ОПДУ - Оперативна програма „Добро 

управление“

ОПИК - Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“

ОПНОИР - Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“

ОПОС - Оперативна програма „Околна 

среда“

ОПРР - Оперативна програма „Региони 

в растеж“

ОПРЧР - Оперативна програма „Разви-

тие на човешките ресурси“

ОПТТИ - Оперативна програма „Транс-

порт и транспортна инфраструктура“

ОПИМСП – Оперативна програма „Ини-

циатива за малки и средни предприятия“

ОПХ - Оперативна програма „Храни“

ПМДР – Програма за морско дело и ри-

барство

ПРСР – Програма за развитие на селски-

те райони

ФУМИ – Фонд „Убежище миграция и ин-

теграция“

ФВС – Фонд вътрешна сигурност

РИС - Реално изплатени средства

СД - Събирателно дружество

ФЕПНЛ - Фонд за европейско подпомага-

не на най-нуждаещите се лица

Забележка: ** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента. Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN

Изпълнение на оперативни програми
По данни на ИСУН /стойностите са в лв./ към 12.06.2020 г.

Оперативна 
програма 

Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС 

Общо Финансиране от 
ЕС 

Финансиране от 
НФ 

Подадени 
проекти 

Сключени 
договори Общо БФП Финансиране от ЕС БФП 

ОПТТИ 3 691 799 790,72 3 138 029 816,24 553 769 974,48 62 53 4 457 912 996,47 3 112 642 736,47 2 645 746 325,95 1 597 315 377,96 
ОПОС 3 462 564 946,01 2 943 180 201,14 519 384 744,87 524 220 4 409 290 410,93 3 432 943 966,63 2 918 002 371,64 1 040 458 273,37 
ОПРР 3 018 201 866,00 2 565 471 584,00 452 730 282,00 853 633 2 950 325 624,06 2 790 539 237,51 2 371 957 702,58 1 700 666 517,64 
ОПИК 2 584 169 900,97 2 196 544 412,89 387 625 488,08 36 698 2 830 3 326 112 636,61 1 978 121 042,87 1 681 402 886,00 1 299 876 587,54 
ОПНОИР 1 271 383 550,02 1 080 676 013,71 190 707 536,31 872 246 1 174 710 366,27 1 174 710 366,27 998 503 607,77 548 006 662,75 
ОПРЧР 2 136 251 557,00 1 835 869 785,00 300 381 772,00 10 814 3 414 1 938 641 817,91 1 911 345 289,23 1 643 021 280,66 1 358 259 688,27 
ОПДУ 653 550 173,49 555 517 647,51 98 032 525,98 602 420 420 510 749,56 420 510 749,56 357 434 136,53 207 234 011,19 
ОПИМСП 199 494 660,00 199 494 660,00 0,00 1 1 199 494 660,00 199 494 660,00 199 494 660,00 199 494 660,00 
Общо КФ, 
ЕФРР и ЕСФ: 17 017 416 444,21 14 514 784 120,49 2 502 632 323,72 50 426 7 817 18 876 999 261,81 15 020 308 048,54 12 815 562 971,13 7 951 311 778,72 

ПМДР 222 071 249,13 172 243 341,03 49 827 908,10 668 251 218 765 863,71 153 844 879,01 121 006 913,72 50 315 347,58 
ПРСР (за мерки 

по чл. 9б, т.2 от 

ЗПЗП) 
6 000 577 726,23 4 865 437 610,06 1 135 140 116,17 23 591 6 469 3 680 374 967,46 3 511 715 637,10 2 965 682 018,43 1 297 607 770,15 

Общо ЕСИФ: 23 240 065 419,57 19 552 465 071,58 3 687 600 347,99 74 685 14 537 22 776 140 092,98 18 685 868 564,65 15 902 251 903,28 9 299 234 896,45 

ФУМИ 41 161 348,54 35 595 246,31 5 566 102,23 53 38 32 686 141,14 32 619 847,56 25 875 506,55 13 206 422,29 
ФВС 187 286 555,32 142 303 857,44 44 982 697,88 89 79 257 694 857,20 253 698 512,86 198 811 332,60 132 040 456,91 

Общо фондове 
МВР: 228 447 903,86 177 899 103,75 50 548 800,11 142 117 290 380 998,34 286 318 360,42 224 686 839,15 145 246 879,20 

ОПХ 241 177 458,00 205 000 838,00 36 176 620,00 324 322 239 994 233,52 239 994 233,52 203 995 098,82 210 649 125,92 
ОБЩО: 23 709 690 781,43 19 935 365 013,33 3 774 325 768,10 75 151 14 976 23 306 515 324,84 19 212 181 158,59 16 330 933 841,25 9 655 130 901,57 

Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 31 

договора на стойност 68 

млн. лв.

Сградно строи-
телство – 179 договора 

на стойност 96 млн. лв., 

от тях:

Фирми  –  157 до-

говора на стойност 67 

млн. лв., от които:

 Големи строителни 
компании – няма сключени 

договори;

 Средни строителни 
фирми – 58 договора на 

стойност 33,4 млн. лв.; 

 Малки строител-
ни компании – 96 дого-

вора на стойност 33,4 

млн. лв.;

 Нерегистрирани 
фирми в ЦПРС – 3 дого-

вора на стойност 0,3 

млн. лв.

Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 22 

договора на стойност 29 

млн. лв.

Енергийна инфра-
структура – 101 дого-

вора на стойност 137 

млн. лв., от тях:

Фирми – 92 дого-

вора на стойност 126 

млн. лв., от които:

 Големи строителни 
компании – 3 договора на 

стойност 0,6 млн. лв.; 

 Средни строителни 
фирми – 54 договора на 

стойност 119 млн. лв.; 

 Малки строителни 
компании – 32 договора 

на стойност 6 млн. лв.;

 Нерегистрирани 
фирми в ЦПРС – 3 дого-

вора на стойност 0,6 

млн. лв.

Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 9 

договора на стойност 11 

млн. лв.

ВиК строителство 

– 55 бр. на стойност 193 

млн. лв., от тях:

Фирми – 34 броя на 

стойност 58 млн. лв., от 

които:

 Големи строителни 
компании – 4 договора на 

стойност 19 млн. лв.; 

 Средни строителни 
фирми – 21 договора на 

стойност 35 млн. лв.; 

 Малки строителни 
компании – 9 договора на 

стойност 4 млн. лв.; 

 Нерегистрирани 

фирми в  ЦПРС  –  няма 

сключени договори. 

Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 21 

договора на стойност 

135 млн. лв.

Анализът показва, че 

при фирмите, сключили до-

говори, малките строител-

ни компании доминират по 

критерий „брой“ в сградно-

то строителство, следвани 

от средните фирми в инже-

нерната инфраструктура. 

Средните строителни ком-

пании са водещи по крите-

рий „стойност“ в енергий-

ната инфраструктура. При 

консорциумите най-голям 

голям брой сключени дого-

вори има в инженерната ин-

фраструктура, а с най-голя-

ма стойност са отчетени 

във ВиК инфраструктурата, 

следвани от инженерната 

инфраструктура.

Тенденция при склю-
чените договори от 
фирми  и  консорциу -
ми през I тримесечие 
2020 г. спрямо I три-
месечие 2019 г. по вид 
строителство:

– Инженерна инфра-
структура – спрямо пър-

вото  тримесечие  на 

2019 г. фирмите отчитат 

спад от 12%, което е със 

17 бр. по-малко сключени 

договора и намаление при 

стойността с 22,7%, или 

30 млн. лв. Консорциумите 

регистрират понижение 

на броя с 43,6%, или 24 бр. 

по-малко сключени дого-

вора, и бележат значите-

лен спад от 72,7%, или 181 

млн. лв. при стойността 

спрямо същия период на 

предходната година.

– Сградно строител-
ство – компаниите от-

читат ръст от 86,9%, 

или сключените договори 

се увеличават със 73 бр., 

както и увеличение при 

стойността със 106,8%, 

или 34,6 млн. лв. При кон-

сорциумите се наблюдава 

спад на броя с 24,1% (7 бр. 

по-малко) и ръст на стой-

ността със 77,9% (12,7 

млн. лв. повече спрямо пър-

во тримесечие на 2019 г.)

– Енергийната инфра-
структура – на годишна 

база  фирмите регис -

трират ръст от 17,9% 

(14 бр.) при броя и пови-

шение от 180%, или 81 

млн. лв. при стойността. 

При консорциумите тен-

денцията е спад както 

при броя с 18,2% (2 бр.), 

така и при стойността 

с 47,6% (10 млн. лв.).

– ВиК инфраструктура 

– компаниите, сключили 

договори, регистрират 

ръст на броя с 6,3% (2 бр.) 

и спад на стойността от 

33,3% (29 млн. лв.) спрямо 

първото тримесечие на 

2019 г. При консорциу-

мите се наблюдава тен-

денция на ръст с 200%, 

(14 бр.) на сключените 

договори и увеличение с 

285,7% при стойността 

(100 млн. лв. повече).

Камара на строителите  
в България

Централен професио-
нален регистър на стро-
ителите

Към 3.06.2020 г. реги-

стрираните строителни 

компании в ЦПРС са 5800, 

от които:

– 5739 регистрирани 

български юридически 

лица; 

– 61 чуждестранни 

фирми. 

Заличени от ЦПРС са 

404 компании по неизпъл-

нение на процедурата чл. 

20, ал. 2 ЗКС.

Ра з пр е деление  на 
строителите по крите-
рии:

Критерий „Персо-
нал“ (на база 2018 г.)

✓  66 големи фирми 

(над 250 човека), дял от 

1,15%; 

✓ 672 средни компа-

нии (от 50 до 249 чове-

ка), дял от 11,71%;

✓ 5001 малки фирми 

(до 49 човека), дял от 

87,14%;

Критерий „Нетни 
приходи от продажби“ 

(на база 2018 г.)

✓  9  големи  фирми 

(над 97,5 млн. лв. и/или 

стойност на активите 

над 97,5 млн. лв.), дял от 

0,16%;

✓ 111 средни компа-

нии (до 97,5 млн. лв. и/или 

стойност на активите 

до 97,5 млн. лв.), дял от 

1,93%;

✓ 5619 малки фирми 

(до 19,5 млн. лв. и/или 

стойност на активите 

до 19,5 млн. лв.), дял от 

97,91%;
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Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) одобри 

проекта за ремонт на околовръстния път на Ис-

перих, съобщиха от областната администрация в 

Разград. Стойността на строителните дейности 

е 5 540 000 лв. Работата по участъка с обща дъл-

жина 4,9 км се планира да започне до месец.

Отсечката е част от второкласния републи-

кански път II-23 Русе - Кубрат - Исперих - Дулово, 

който преминава през областите Русе, Разград 

и Силистра. „Трасето е с много важно социално 

и икономическо значение за региона. То е главна 

артерия за връзка със съседните области Русе и 

Силистра. Използва се както от фирми за превоз 

на стоки и суровини, така и от граждани за всеки-

дневни пътувания. По направлението има значите-

лен тежкотоварен трафик, който допълнително се 

увеличава през активния селскостопански сезон“, 

посочват от областната администрация.

Държавната институция припомня, че ми-

налата година правителството е отпуснало 

5 520 000 лв. целеви средства за общините около 

Разград. С 1 000 000 лв. от тях вече се ремон-

тират улици в Исперих, а с останалите пари се 

изпълняват проекти в другите населени места 

на областта.

Както в. „Строител“ писа, през септември се 

очаква да започне и рехабилитацията на второ-

класния път от Русе към Кубрат. 

Страницата подготви 
Елица Илчева

В Бургас започна мащабният 

ремонт, който ще преобрази на-

пълно най-посещавания Диагнос-

тично-консултативен център I, 

или бившата Първа поликлиника, 

съобщиха от местната админи-

страция. Клиниката се помеща-

ва в едното крило на УМБАЛ в жк 

„Зорница”. Реновирането на сгра-

дата ще се изпълни в рамките 

на три месеца по проект на об-

щина Бургас, финансиран от На-

ционалния доверителен Екофонд 

(НДЕФ). Началото на дейности-

те е дадено в присъствието на 

кмета на Буграс Димитър Нико-

лов, зам.-кмета по здравеопазва-

не Йорданка Ананиева, управите-

ля на ДКЦ I д-р Калина Ишкиева и 

на представители от НДЕФ.

От общината посочиха, че 

сградата на ДКЦ I не е ремонти-

рана основно от десетилетия, 

поради което голяма част от 

мазилката на външната фасада 

е компрометирана. Помещенията 

в сутерена не се експлоатират 

отдавна и са в лошо състояние. 

Подобно е положението и по ета-

жите на медицинското заведе-

ние. В него от първи до четвърти 

етаж се разполагат регистрату-

ра, център по хематология, мани-

пулационни, лекарски, специализи-

рани и педиатрични кабинети.

Обновяването ще въведе 

всички необходими мерки за енер-

гийна ефективност. Предвидени 

са полагане на топлоизолация на 

външните стени и пребоядис-

ване, демонтаж на старата по-

кривна хидроизолация и смяната 

й с нова и ремонт на козирката 

на входа на медицинското заве-

дение. След санирането на сгра-

дата ремонтът ще продължи с 

пълно модернизиране и на педиа-

тричните кабинети и чакалните 

към тях.

Приключи асфалтирането на отсечката с дължина от близо 2 км 

от бул. „Цар Освободител“ в Търговище. Средствата за ремонта, 

възлизащи на над 1 млн. лв., бяха отпуснати от държавата по искане 

на кмета д-р Дарин Димитров. В рамките на проекта са подменени 

тръбите на водопровода, преминаващ по цялото протежение на 

булеварда. 

В Търговище тече подготовка и за асфалтирането на ул. „Нео-

фит Рилски“. Предстои да започнат дейностите и на улиците „Ек-

зарх Йосиф“ и „Осъм“.

16 от общо 20 улици, предвидени за ремонт в капиталовата про-

грама за 2020 г., са вече приключени. За асфалтиране на улици във 

всички 53 населени места в общината през тази година са заделени 

над 2 млн. лв. Общата стойност на капиталовата програма е малко 

над 7 млн. лв.

Кметът на Поморие 

Иван Алексиев подписа 

тристранен договор с 

Държавен фонд „Земе-

делие” и Местната ини-

циативна група – По-

морие, за безвъзмездно 

финансиране за изграж-

дане на Туристически 

информационен център 

в Ахелой по Програмата 

за развитие на селски-

те райони. Построй-

ката ще бъде от лека 

метална конструкция с три помещения – офис и два склада. 

Проектът предвижда още доставка и монтаж на обзавеждане и 

оборудване - офис мебели, компютър и лазерно мултифункционално 

устройство. Една от основните функции на центъра ще бъде пре-

доставянето на пълна и подробна информация за културно-истори-

ческото наследство и възможностите за туризъм на територията 

на Ахелой и община Поморие.

Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Община Лом планира да 

изпълни проект за изгражда-

нето на мемориален парк на 

територията на бившите 

казарми в града, съобщи кме-

тът Георги Гаврилов. Той ще 

се простира на площ от 2,5 

декара. Дейностите ще се ре-

ализрат за срок от 36 месеца. 

Сегашната растителност ще 

бъде обогатена с нови видо-

ве, ще се обособят места за 

отдих и ще се направи алей-

на мрежа. Заложено е да се 

монтира и енергоспестяващо 

парковото осветление.

В  центъра  в 

момента има вой-

нишки паметник, 

дело на големия 

български скулп-

тор от миналия 

век Кирил Шиваров. 

След дълги години 

на забвение сега 

той е ремонтиран 

със средства на 

Министерството 

на отбраната.

За реализацията на идеята 

общината получава безвъз-

мездна помощ от 167 742 лв. 

по Програмата за развитие на 

селските райони през Страте-

гията на Местната инициа-

тивна група - Лом. 
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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.

Тихомир Станев

Рано  е  да  се  каже 

дали идва втора вълна на 

COVID-19 с всички послед-

ствия от нея или не. Както 

по време на извънредното 

положение, така и сега бонд 

гаранциите не спряха да се 

ползват от изпълнителите 

за подписване на проекти по 

обществени поръчки (ОП). 

Дори и при възникването на 

евентуална втора извънред-

на ситуация през есенните 

месеци ние очакваме, че пак 

ще може да ползваме бонд 

гаранциите за гарантиране 

на проекти по ОП. В този 

ред на мисли продължаваме 

с нашите образователни 

статии за бонд гаранциите.

1. Какво трябва да се 
знае при изплащането на 
застрахователно обе-
зщетение?

Темата за обезщете-

нието по бонд гаранциите 

винаги е деликатна, защо-

то никой не иска да се сти-

га до нея. Причината е, че 

се стартират процедури, 

които са тежки за всички 

по веригата. Страните по 

бонд гаранцията – възложи-

тел, изпълнител и застрахо-

вател, искат всеки проект 

да се реализира качествено 

и в срок. За съжаление някой 

път се стига и до претен-

ция от страна на възложи-

теля, колкото и да е неже-

лателно.

Нека разгледаме точно 

процедурата по изплащане 

на обезщетение от застра-

хователя към възложителя 

под формата на следните 

въпроси:

✓ Какво е условието, за 
да има изплащане на обез-
щетение?

✓ Каква трябва да е пре-
тенцията за плащането?

✓ Колко е размерът на 
изплащането?

✓ Какви срокове трябва 
да се спазят при изплащане?

✓ Какви задължения има 
изпълнителят при плащане?

✓ Какво трябва да се 
знае при съдебна или адми-
нистративна процедура?

Важно! Бондът е трис-

транен договор, в който 

участват възложител, из-

пълнител и гарант по сдел-

ката в лицето на застра-

хователя. Всяка една от 

страните има своите права 

и задължения, „вплетени“ в 

бонда. 

За да има плащане по 

бонда, трябва да са настъ-

пили определени събития и 

да се задействат съответ-

ните процедури, за да може 

възложителят да бъде обез-

щетен поради виновното 

неизпълнение на договора 

от страна на изпълнителя.

 Какво е условието, за 
да има изплащане на обез-
щетение?

Застрахователното 

събитие настъпва в случа-

ите, когато по наличните 

покрития по следните ви-

дове гаранции – гаранция за 

участие в публичен търг, за 

авансово плащане, за добро 

изпълнение, за поддръжка и 

др., има претенция от въз-

ложителя за нанесена щета 

от изпълнителя. Трябва да 

има представени безспорни 

писмени доказателства за 

настъпването на обстоя-

телства, при които според 

гаранционния договор въз-

никва неотменимо задълже-

ние за плащане. 

 Каква трябва да е 
претенцията за плащане-
то?

За предявяване на пре-

тенция за изплащане на за-

страхователно обезщете-

ние възложителят подава до 

застрахователя заявление 

по образец, придружено с 

декларация, че:

 гарантираната сума 

е изискуема заедно с всички 

документи, доказващи:

– точния размер на пре-

търпените загуби;

– всички документи, кои-

то доказват основанието и 

размера на претендираното 

обезщетение; 

– пълни и точни данни за 

банковата сметка, по която 

желае да получи застрахова-

телното обезщетение. 

Важно! Претенцията 

трябва винаги да е писмена 

и да е спазена процедурата 

на застрахователя.

 Колко е размерът на 
изплащането?

Застрахователят за-

плаща застрахователно 

обезщетение на застрахо-

вания до размера на гаран-

ционната сума, записана 

в договора. Размерът на 

обезщетението не може 

да надвишава стойността 

на щетата, нанесена на 

бенефициента поради не-

изпълнение задълженията 

на застрахования, както и 

не може да е по-голяма от 

посочената в полицата за-

страхователна сума.

За размера на обезще-

тението застрахователят 

трябва да съобрази дали не 

се дължи обезщетение по 

друга застраховка при него 

самия или при друг застра-

ховател, както и да калку-

лира събраното до момен-

та от предоставените по 

договора банкови гаранции.

Заедно с претенцията 

за изплащане на обезще-

тение възложителят пре-

доставя на застраховате-

ля декларация, в която се 

уточняват задълженията 

по договора, които не са из-

пълнени или са непълно и/или 

некачествено изпълнени, 

както и кратко описание на 

договорната вина на изпъл-

нителя и определянето на 

действителната стойност 

на понесената щета. 

В случаите, когато га-

ранционното задължение е 

определено в чуждестранна 

валута, обезщетението се 

изплаща в същата валута 

по фиксинга на БНБ в деня 

на плащането по посочена 

банкова сметка.

 Какви срокове тряб-
ва да се спазят при изпла-
щане?

Крайният срок за пре-

дявяване на претенция от 

възложителя за изплащане 

на обезщетение пред за-

страхователя е датата на 

изтичане на валидността 

на издадената застрахова-

телна полица.

Срокът за изплащане 

на обезщетението е до 15 

(петнадесет) работни дни 

от получаване на докумен-

тите, удостоверяващи за-

страхователната претен-

ция по основание и размер. 

След този срок трябва да се 

изплати размерът на обез-

щетението или застрахова-

телната сума.

Когато не са представе-

ни всички писмено поискани 

документи, застраховате-

лят се произнася по своя 

вътрешна процедура не по-

късно от 6 месеца от да-

тата на предявяването на 

претенцията. 

 Какви задължения 
има изпълнителят при пла-
щане?

 При настъпване на за-

страхователно събитие из-

пълнителят е длъжен да:

– уведоми писмено за-

страхователя не по-късно 

от 24 часа след като му е 

станало известно за на-

стъпването на застрахова-

телно събитие;

– да вземе всички разум-

ни и целесъобразни мерки за 

намаляване и/или огранича-

ване размера на финансови-

те загуби; 

– да изпълни всички пис-

мено дадени му указания от 

застрахователя.

 Какво трябва да се 
знае при съдебна или адми-
нистративна процедура?

Когато е в ход съдебна 

или административна про-

цедура, от резултатите на 

която зависи определяне на 

основанието или размера на 

застрахователното обез-

щетение, застрахователят 

се произнася след приключ-

ването на тази процедура.

2. Каква е ролята на 
гаранционната сума за 
бонд гаранцията?

Гаранционната сума ви-

наги идва от договора за из-

пълнение. Тя е в процентно 

съотношение спрямо стой-

ността на целия договор. 

Най-често е в размер на 3% 

до 5% за добро изпълнение. 

За авансовите плащания е 

между 10% и 35%. За следга-

ранционния сервиз е между 

5% и 10%. За застраховате-

ля гаранционната сума е за-

страхователната сума. На 

база на нея той ще направи 

оценката на риска и даде це-

нова оферта.

  За каква сума се за-
страховаш?

Застрахователната 

сума, наричана още лимит 

на отговорност, предста-

влява максималният размер 

на обезщетението, което 

застрахователят може да 

плати по дадена полица или 

риск по полица. Тази сума 

служи като основа за изчис-

ляване на застраховател-

ното плащане. В общото 

застраховане застрахова-

телната сума представля-

ва общият лимит на всички 

плащания по застрахова-

телния договор. 

Застрахователната 

сума се определя на база за-

дължението на изпълните-

ля за плащане по гаранция, 

като максималната обща 

отговорност на застрахо-

вателя не може по никакъв 

начин да надхвърли записа-

ната в полицата застрахо-

вателна сума.

Ако при настъпване на 

застрахователно събитие 

се установи, че застрахо-

вателната сума е заниже-

на в сравнение с размера 

на възможните финансови 

загуби, покрити по насто-

ящата застраховка, то 

отговорността на застра-

хователя е пропорционална 

на съотношението между 

застрахованата сума и въз-

можните финансови загуби 

– подзастраховане. 

Ако при настъпване на 

застрахователно събитие 

се установи, че застрахо-

ваната сума е по-висока 

от размера на възможните 

финансови загуби, покрити 

по застраховката, отговор-

ността на застрахователя 

не е в сила за горницата над 

възможните загуби и той не 

дължи обезщетение за тях – 

надзастраховане. Правата 

на застрахователя върху 

платената застраховател-

на премия се запазват. 

Важно! Правото да по-

лучи гаранцията по бонд за-

страховката е единствено 

в полза на възложителя и не 

може да бъде прехвърлено на 

друго лице.

При изплащане на обез-

щетение застрахованата 

сума се намалява с размера 

на изплатеното обезщете-

ние, освен ако изпълните-

лят заплати допълнителна 

премия, пропорционално от 

датата на застраховател-

ното събитие до крайната 

дата на застраховката.

3. Заключение

Наистина бонд гаран-

циите за замислени като 

инструмент, по който да 

няма налични претенции и 

изплащане на обезщетения, 

но въпреки това се случват 

претенции.

Хубаво е да се знаят еле-

ментите, по които става 

самото изплащане на обез-

щетението към възложите-

ля. Все пак тази гаранция се 

издава в негова полза, за да 

му гарантира, че ресурсът, 

който е разходен по поръч-

ката, няма да бъде загубен. 

Колкото до гаранцион-

ната сума, или т.нар. за-

страхователна сума, добре 

е тя да бъде в унисон с въз-

можностите на фирмата 

изпълнител, защото често 

се случва изпълнителят да 

е спечелил поръчка с голям 

обем за изпълнение и рес-

пективно и с голяма гаран-

ционна сума, за която някои 

от застрахователите от-

казват да я поемат като 

риск. Най-често причините 

са, че активите на изпъл-

нителя не отговарят на 

критериите за оценка на 

риска и гарантирането на 

изпълнението на бъдещата 

поръчка.

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.

Каква е ролята на гаранционната сума за бонд гаранцията? 
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Съоръжението с 45 350 седящи места вече е получило 5-звездна оценка за устойчивост 
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Предсрочно е завършен 

стадионът Education City 

Stadium до Доха. Той е тре-

тият готов и най-голям 

от общо осем, които са 

планирани за изграждане 

в Катар покрай домакин-

ството на Световната 

купа по футбол през 2022 г. 

Другите два са модернизи-

раният „Халифа“ в Доха и 

изцяло новият, проектиран 

от Zaha Hadid Architects, Al 

Janoub Stadium в Ал-Вакра. 

Последното съоръжение е 

с 45 350 седящи места и 

вече е получило прозвище-

то си „Диамант в пустиня-

та“ поради отличителната 

му облицовка. Фасадата му 

е направена от мозаечен 

триъгълен модел, който е 

вдъхновен от арабската 

архитектура и отразява 

силната светлина. Тя се 

характеризира с триъ-

гълници, които образуват 

комплексни ромбовидни 

геометрични форми, про-

менящи цвета си спрямо 

слънчевите лъчи. 

Проектиран от ис-

панското архитектурно 

студио Fenwick-Iribarren 

Architects в колаборация 

с лондонското Pat tern 

Des ign,  стадионът A l 

Janoub Stadium е западно 

от града в университет-

ския квартал на Education 

City, откъдето произли-

за името му. Намира се 

в близост до станция на 

метрото с директен дос-

тъп до градския транс-

порт, използва специално 

LED осветление за спорт-

ни събития, построен е с 

материали с ниска ток-

сичност, като 29% от тях 

са рециклирани. За всичко 

това вече е получил петз-

вездна оценка от Светов-

ната асоциация за оценка 

на устойчивостта.

След световното пър-

венство ще бъде тран-

сформиран в спортен и 

лекоатлетически център 

за околните университе-

ти и местната общност. 

Модулното горно ниво ще 

бъде премахнато, за да се 

намали капацитетът му с 

20 000 души, а части от 

сградата ще бъдат пре-

върнати в класни стаи и 

помещения за провеждане 

на събития за нуждите на 

университетите.

Архитектурното бюро 

NBBJ разкри детайли за 

създаването на свободен 

от автомобили квартал в 

Шънджън, Китай. Очаква 

се проектът да бъде за-

вършен на три етапа през 

следващите седем години.

Новият жилищен ком-

плекс, предназначен за 

служителите на тамош-

ната технологична ком-

пания Tencent, наречен 

Net City, ще бъде развит 

на парцел от 2 млн. кв. м 

на полуостров до тер-

минала за контейнери 

Dachan Bay. Проектът ще 

включва офиси, домове, 

паркове и развлекателни 

центрове.

В Net City няма да има 

пътища за автомобили. 

Жители, работещи и посе-

тители ще се придвижват 

пеша, с колела и метро. 

Фериботи ще осигуряват 

обществен транспорт по 

вода. „Проектирането на 

зона без автомобили е въз-

можност за преосмисляне 

на градовете за хората. 

Типичното градско плани-

ране е силно лимитирано, 

тъй като то по принцип 

почти изцяло се съобра-

зява с пътната мрежа за 

автомобили. Това, че тук 

няма такава, осигурява 

голяма гъвкавост за съз-

даване на решения, които 

са органични и насочени 

към човека“, споделят от 

NBBJ.

Терасираните сгра-

ди с височина от един 

до 30 етажа ще гледат 

към крайбрежната ивица. 

След завършването му 

Net City се очаква да при-

юти до 80 000 души. NBBJ 

предлагат засаждането 

на мангрови гори 

по крайбрежието 

като естествена 

защита от навод-

нения. Net City ще 

бъде част от ини-

циативата Спондж 

Сити в Китай за 

нови градски зони 

с  по - е колог и ч н а 

защита и система 

за контрол и упра-

вление на водния 

поток. Специални 

сензори ще се из-

ползват за регистра-

ция и предупреждение за 

стихии. Фотоволтаични 

панели ще гарантират 

чиста електроенергия 

за квартала.

Норвежката консултантска компания DNV GL съз-

даде нов консорциум, насочен към определянето на 

стандарти и препоръчителни практики за бизнеса с 

плаващи фотоволтаични инсталации. Съвместният 

индустриален проект „Плаващи соларни системи“ (JIP) 

е консорциум, който включва големи европейски енер-

гийни компании, като EDP от Португалия, френската 

EDF и норвежката Equinor, както и германския разра-

ботчик BayWa re, британския независим производител 

на електроенергия Mainstream Renewable Power и нор-

вежкия соларен разработчик Scatec Solar. Участват 

още френският специалист по плаващи фотоволтаици 

Ciel & Terre и швейцарският доставчик на системи за 

закрепване Seaflex.

Проектът ще се интересува както от системи във 

вътрешни водни басейни, така и в крайбрежни води. Той 

ще се съсредоточи главно върху оценката на условията 

на „площадката“, прогнозирането на енергийния добив, 

начините за акостиране и закрепване, разрешителни-

те и въздействията върху околната среда. „Като не 

се ограничава до някаква конкретна плаваща слънчева 

технология, консорциумът цели да определи изисква-

нията и насоките, които могат да бъдат приложени 

практически за всички проекти от този тип“, обясни 

DNV GL.

Документ с първите препоръки трябва да бъде раз-

работен до края на тази година. Окончателната версия 

с проверени и утвърдени практики трябва да бъде пуб-

ликувана през първото тримесечие на 2021 г. 

Това не е първият опит за определяне на най-добри-

те практики за плаващите PV. През ноември Институ-

тът за изследване на слънчевата енергия в Сингапур 

(SERIS) публикува Наръчник и практическо ръководство, 

предназначено да помогне на разработчиците за опре-

деляне на подходящите места, предпроектните проуч-

вания, финансирането, екологичните и социалните въ-

проси; поръчките и строителството, експлоатацията 

и поддръжката.

Няколко месеца по-рано Холандската фондация за 

приложни изследвания на водите STOWA също публику-

ва препоръки за осигуряване на разрешителни от съ-

ответните власти, както и за условията, при които 

е допустимо поставянето на слънчеви панели върху 

водна повърхност. То очертава възможните ефекти 

от тези системи за слънчева енергия върху водните 

екосистеми.

Тирана е на път да се 

сдобие с устойчиви зелени 

комплекси в крайбрежната 

си зона. Те са проектирани 

от „Стефано Боери Архи-

тети“ – студиото, създало 

някои от най-впечатлява-

щите сгради, покрити със 

зеленина в света – така 

наречените вертикални 

гори. Сега италианската 

фирма планира цял район в 

столицата на Албания. 

Подробностите са ос-

къдни, но се знае, че пър-

вата партида домове се 

очаква да бъде завършена 

в рамките на 12 месеца.

Комплексът ще е мяс-

то, обитавано от около 

12 000 души. Сградите 

ще са разпределени на 

29 хектара площ край ре-

ката. Ще има жилища, 

търговски площи, офис 

пространства, училище и 

университет. Множество 

кули ще са едновременно 

в хармония и контраст с 

голям брой ниски построй-

ки. Без да влиза в детайли, 

студиото разкрива, че ще 

има инсталации за добив 

на слънчева енергия, а в 

сферата на транспорта 

фокусът ще е върху ходе-

нето и колоезденето.

Фирмата позициони-

ра проекта като разра-

ботка, която „се справя с 

нуждите на хората след 

COVID-19“. Неин предста-

вител обясни, че това 

следва да се разбира в 

смисъл, че ще предложи 

по-здравословна цялостна 

среда, с повече простор и 

по-добро управление на за-

мърсяването.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ КСБ ОП НА КСБ

Ева Майдел, 
евродепутат 

от ЕНП/ГЕРБ

Инж. Иван Делчев, 
председател на  

ОП на КСБ – Пазарджик

Кръгла маса „Инвестиции 
за устойчив растеж – 
стратегия и развитие на 
индустриална зона Варна“

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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Ренета Николова 

„Караван парти Арапя“ тази 

година променя статута си и 

прераства в джаз фестивал по 

предложение и с подкрепата на 

кмета на Царево Георги Лапчев. 

Събитието ще се проведе за 

шеста поредна година в морския 

град, но за първи път ще бъде два 

поредни дни, а през деня ще има 

специална програма за децата. 

За изминалия период фестивалът 

се наложи като един от най-ха-

ресваните и очаквани през лято-

то. От една съвсем спонтанна 

идея през 2015 г. в момента „Ка-

раван парти Арапя“ се радва на 

огромен интерес и с всяка изми-

нала година удвоява своята пуб-

лика, като последното издание бе 

посетено от около 3500.

Организаторите посочват, 

че 2020-а е особена, специфич-

на, различна, уникална година за 

човечеството, в която са засег-

нати сериозно много отрасли, 

включително и независимият кул-

турен сектор. „Този принудите-

лен застой на живота в световен 

мащаб даде своето негативно за 

съжаление отражение върху ду-

шевния и физическия комфорт на 

хората. Проектът съществува 

вече пет години и носи радост 

на много хора, кара ги да се ус-

михват и да преживеят две ве-

чери, изпълнени с веселие, танци, 

песни под открито небе на брега 

на морето. Както всяка година, 

то ще донесе изключително мно-

го положителни емоции, особено 

сега в този нерадостен момент 

от живота ни. Не искаме да ги 

лишаваме от това преживява-

не, въпреки че моментът и за 

нас като свободни артисти е 

много труден. Затова заедно с 

общи усилия и с помощта на на-

шите партньори, сред които е и 

в. „Строител“, можем да подадем 

ръка на най-засегнатия сектор“, 

заявяват още те. 

На сцената тази година ще 

излязат Графа, Белослава, „Браз-

Вилидж“, „Акага“ и Филип Авра-

мов-Фицата, Алекс Раева и Mind 

Trips. Специално ще бъдат пред-

ставени и младите музиканти 

Тромбоби & Симо, които имат нов 

албум „Всичко е наред“. Водещ ще 

бъде Камен Алипиев.

Елица Илчева

Легендата на българския джаз Васил Петров тръгва на турне на 

20 юли. Новият му проект е озаглавен Symphony Way и е съвместен с 

Врачанската филхармония. В програмата са включени различни жа-

нрове и откъси от мюзикъли и световни хитове на Гершуин, Франк 

Синатра и „Бийтълс”, Чарли Чаплин, Антонио Карлос Жобим, Кол 

Портър и други автори. Концертите ще зарадват почитателите 

му в Самоков, Пловдив, Бургас, Петрич, Варна, Балчик, а вечните 

класики ще бъдат представени като микс от мащабния симфоничен 

звук на Врачанската филхармония и изящната фраза и кадифен глас 

на певеца, популярен като българския Франк Синатра. 

На сцената заедно с него ще са и джаз музикантите Йордан 

Тоновски (пиано), Кристиян Желев (ударни) и Христо Минчев (кон-

трабас). Специален гост ще е талантливата носителка на редица 

престижни награди, виртуозната цигуларка Зорница Иларионова.

Предпремиерата е в Самоков пред Историческия музей, на 21 

юли е премиерата в Пловдив (Летен театър Бунарджика), 23 юли 

е датата за Бургас (Летен театър), 27-и - Петрич (стадион „Цар 

Самуил“), 7 август – Варна, зала 1, Фестивален и конгресен център, 

8 август - открита сцена на Двореца в Балчик. 

Г - н  П е т р о в , 
след толкова раз-
личната пролет на 
20 юли най-после 
тръгвате на тур-
не. Как Ви се отра-
зи пандемията, как 
се прави музика по 
време на подобна 
криза и какво тряб-
ваше ние, българи-
те, да осмислим в 
изолацията? 

Положителният 

ефект за мен беше, 

че създадох дос-

та музика, седейки 

вкъщи в месеците 

на изолация. Според 

възможностите си 

нарисувах и много 

графики. Всяко едно 

подобно изпитание 

е дадено или допус-

нато свише, за да се 

отворят духовните 

ни очи. В този случай 

не само на българи-

те, но и на всички 

хора. Да се направи 

и равносметка за 

живота.

Вие сте набо-
жен човек, какво 
Ви дава вярата, в 
какво освен в Бога 
вярвате и къде е 
мястото на музи-
ката във всемира?

Вярата в Бога ми 

дава всичко, от кое-

то имам нужда. Не 

бих казал, че вярвам 

в собствените си 

възможности, защо-

то това граничи с 

гордост, а знаем, че 

гордостта е лош съ-

ветник. Смирението 

е това, към което 

трябва да се стре-

мим. Достатъчно е 

хората, публиката 

да вярват в мен. Му-

зиката има почет-

ното първо място 

сред всички изку-

ства, защото тя не 

е най-сложното, но 

е най-поетичното и 

най-въздействащо-

то.

Как поддържате 
перфектната си 
физическа форма? 

За мен планин-

ската аеробика е 

може би най-полез-

ният спорт. Дава 

ми тонус, разширя-

ва обема на белите 

дробове, което е до-

бре за пеенето. На-

пример времето на 

фестивала в Банско, 

който се провежда 

вече 23 г. през ав-

густ и в който не-

изменно участвам, 

за мен е и време за 

преходи в Пирин.

Най-отличителното тази го-

дина ще бъде, че ще се спазват 

стриктно мерките за безопас-

ност. По принцип събитието е 

на открито, ще осигурим дос-

татъчно пространство за не-

обходимите отстояния между 

посетителите, ще има кътове 

с дезинфектанти. Персоналът 

на баровете ще е с маски и ръ-

кавици. За нас най-важно е хо-

рата да се забавляват, но като 

предприемаме всички мерки за 

запазване на здравето им. 

Строим огромна 

сцена - 8 м висока. Ре-

дица от най-любимите 

звезди на родната му-

зика вече са потвърдили 

участието си – Графа, 

Белослава и много други. 

С „Акага“ сме приготви-

ли страхотен трибют с 

песните на Тодор Колев. 

Филип Аврамов, който 

е един чудесен актьор, 

успява да изпълни по 

уникален начин музикал-

ните творби на големия 

български шоумен. 

Ще направим нещо, което до-

сега не е правено, и мисля, че ще 

се получи много хубаво. 

Кризата с коронавируса се 

отрази особено тежко на музи-

калния бизнес. Това е първото 

по-голямо събитие, което пра-

вим, и ще разчитаме на подкре-

пата на бизнеса, за да го реа-

лизираме по подобаващ начин. 

Благодарим на в. „Строител“ за 

партньорството и ще се радва-

ме да Ви видим на партито.
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С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела

Цена – 1800 лв./1 година

              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ  
НА НОВИНА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка

Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:

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 над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,30 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,40 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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