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9 млрд. евро ще са средствата по кохезионните фондове за страната ни
След четири денонощия преговори
Европейският съвет постигна споразумение по Многогодишната финансова
рамка (МФР) за 2021 - 2027 г. и Пакета
„Следващо поколение ЕС“. Бюджетът на
Съюза до 2027 г. ще бъде 1,824 трилиона
евро, от които 750 млрд. евро ще бъдат
насочени към икономическото възстановяване на ЕС след пандемията от
COVID-19. В документа със заключенията от срещата се посочва, че 390 млрд.
евро ще бъдат осигурени като безвъзмездна помощ, а останалите 360 млрд.
евро ще бъдат заеми. Изплащането на
заемите, които държавите ще използват, ще продължи до 31 декември 2058 г.
„За първи път в историята на Европа
бюджетът е обвързан с целите на борбата с климатичните промени и със спазването на върховенството на закона, що
се отнася до предоставянето на финансиране“, заяви след края на заседанието
председателят на Европейския съвет
Шарл Мишел.
Общият размер на средствата,
предвидени за България по МФР 2021 2027 г. и по Пакета „Следващо поколение
ЕС“, е близо 29 млрд. евро. „Ние сме една
от малкото страни, които ще получат
повече пари по новата рамка. И това при
положение, че общият размер на следващата МФР е с 62 млрд. евро по-малко
от настоящата“, подчерта премиерът
Бойко Борисов след преговорите.
„Друг много важен момент за България е финансирането по Фонда за справедлив преход – половин милиард евро
са предвидени за страната ни по него.
За защита на външната граница на ЕС
България ще получи общо над 200 млн.
евро за миграция и сигурност по МФР“,
посочи премиерът. По думите му в новия
европейски бюджет се потвърждава и
ангажиментът на ЕС към страните от
Западните Балкани, за което България
винаги е настоявала.
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Снимка ЕС

Мирослав Еленков

ИНТЕРВЮ
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ОП НА КСБ
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Проф. Дамян Кашлакев, преподавател в Калифорнийския политехнически
университет, САЩ, и координатор на група в Иноцентър България:

Инж. Иван Делчев, председател на ОП на
КСБ - Пазарджик:

Идеята на Иноцентър е да свърже
строителния бизнес в България
с академичните среди

Проблемът с липсата на депо
за строителни отпадъци трябва
вече да намери своето решение
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настоящата безпрецедентна
икономическа криза, ЕС трябва да приложи реформи по отношение на предлагането на
жилища, които да бъдат подкрепени от
изключителни инвестиции.
„Епидемията COVID-19 показа важността на жилищата за поминъка на
всеки гражданин на ЕС и допълнително
разкри социалните неравенства по отношение на недвижимата собственост.
Осигуряването на прилично и достъпно
жилище за всички европейски граждани
е проблем, който става все по-труден
за решаване. Разходите за живот са
нараснали с повече от 10% от 2010 г.
насам, докато приходите са намалели
драматично по време на пандемията“,
споделя Марк Пиджън, президент на
Build Europe. По думите му докладът
предлага план за сигурно и устойчиво
бъдеще за всички европейци. Затова
от Асоциацията призовават ЕК и ЕП да
работят заедно с тях за възстановяването, от което се нуждае Европа.
Пълния текст на документа можете да видите в сайта на в. „Строител“
или на следния линк: https://buildeurope.
n e t / w p - c o nt e nt / u p lo ad s / 2 0 2 0 / 0 6 /
COMPLEMENT-MANI-FESTO-COVID19ANGLAIS-180X250-18JUIN20-IMPRESSION.
pdf

Обектът е част от проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“
и се съфинансира със средства по Механизма за свързване на Европа

Емил Христов
Европейската асоциация Build Europe, в която
членуват повече от 30 000 фирми за
предприемачество и жилищно строителство, публикува анализ, озаглавен
„Жилище: Европейското предизвикателство“. Документът представя състоянието на жилищното строителство
по време на пандемията от COVID-19 и
начертава карта, която има за цел да
помогне на ЕС да създаде правилния регламент за бързо предоставяне на домове на достъпни цени във финансово
отслабена Европа след коронавируса.
От Build Europe смятат, че изолацията заради COVID-19 е потвърдила
тезата, че жилището е приоритет номер едно за повечето граждани на ЕС. В
тази връзка експертите посочват, че
Европейският съюз трябва да създаде
дългосрочен проект, който да отразява
многообразието на държавите членки и
гражданите им, както и да отдава поголям приоритет на ролята на по-малките градове. Build Europe призовава ЕС
да инвестира в бъдещото развитие на
индустриите, инфраструктурите и найвече в строителството на жилища.
В доклада е записано, че в краткосрочен план, за да се справи Съюзът с
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26 юли
Ивайло Петров, член на УС на КСБ
29 юли
Инж. Николай Чомаковски, зам.-председател на секция „Високо
строителство“ към КСБ и изп. директор на „Пайп Систем“ АД
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Десислава Бакърджиева
Обединение „Геострой
– Лантания“ с участници
„Геострой“ АД и „Лантания“
ЕООД подписа договора за
модернизация на жп участъци Пловдив – Крумово и Пловдив – Скутаре, включително
гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия.
Възложител на обекта е
Национална компания „Железопътна инфраструктура
(НКЖИ), който е част от
проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“ и се
съфинансира със средства
по Механизма за свързване
на Европа.
Официалната церемония се проведе в сградата
на община Пловдив. На нея
присъстваха министърът
на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков,
ген. директор на НКЖИ инж.
Красимир Папукчийски, кметът на Пловдив Здравко Георгиев и изп. директор на
„Геострой“ АД д-р инж. Владимир Вутов.
Стойността на договора
е 132 520 700 лв. без ДДС, а
срокът за изпълнение на дейностите е 35 месеца. Проектът включва проектиране и
строително-монтажни работи по модернизация на желе-

Д-р инж. Владимир Вутов, изп. директор на „Геострой“ АД, Росен
Желязков, министър на транспорта, Здравко Димитров, кмет на
Пловдив, инж. Красимир Папукчийски, ген. директор на НКЖИ (от
ляво на дясно)

зен път, съоръжения (включително подлези, надлези и
пасарелки), контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации по жп
участъци Пловдив – Крумово
и Пловдив – Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия.
При осъществяване на предвидените дейности по модернизация на системите за
сигнализация и телекомуникации ще се направи подмяна на маршрутно-релейната
централизация (МРЦ) в Скутаре и Тракия с маршрутнокомпютърна централизация
(МКЦ) с LED сигнали, броячи

на оси и нови стрелкови обръщателни апарати, както и
ново основно и резервно захранване. Управлението на
разделен пост Тракия ще се
извършва от МКЦ Скутаре.
Ще бъдат изградени и 3
нови пътни надлеза за пешеходно преминаване на две
нива, отговарящи на изискванията за лица с намалена подвижност. Проектът
включва още шумозащитни
съоръжения в урбанизираните територии, предпазни
огради по цялото протежение на жп линията, нови
водоотводни съоръжения,
дренажи и отводнителни
системи.
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` от стр. 1

По Пакета „Следващо поколение ЕС“ България ще може да
разчита на повече от 7,7 млрд.
евро грантове. Основната част
от тези пари – над 6 млрд. евро,
са в рамките на Механизма за
възстановяване и устойчивост.
Той ще финансира публични инвестиции и реформи с цел възстановяване от кризата и за
постигането на устойчива,
климатично неутрална, дигитализирана и нисковъглеродна
икономика. „9 млрд. евро ще са
средствата за страната ни по
кохезионните фондове, което
е с повече от 800 млн. евро от
настоящите“, изтъкна Борисов
и добави, че това е изключително важно за постигането на
основните цели – конкурентоспособност, растеж, заетост. В
допълнение България ще получи и
над 650 млн. евро по Инструмента REACT-EU, който влиза в Пакета „Следващо поколение ЕС“.
Те са предвидени за преодоляване на социално-икономическите

последици от кризата.
„По темата за върховенството на закона се постигна съгласие, прецизиране каква точно
трябва да е обвързаността между финансирането и върховенството на закона – това трябва
да е прозрачен процес, зачитащ
принципа на обективност, недискриминация и еднакво третиране на всички страни членки
въз основа на подход, почиващ
на доказателства“, посочи Бойко Борисов.
През следващия програмен
период ще бъде акцентирано
и върху медицинския аспект на
пандемията от COVID-19. Европейските лидери стигнаха до
съгласие да се върви напред с
общи решения чрез европейския
комисар, в чийто ресор е здравеопазването.
Постигнатото споразумение
по МФР за 2021 - 2027 г. и Пакета „Следващо поколение ЕС“ изисква одобрението на Европейския парламент и националните
парламенти на 27-те държави от
Съюза.
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ǷȖȌȗȐșȈȝȈȒȖȕȞȍșȐȧȚȈȏȈȓȍȚȐȡȍǹȖȜȐȧ
Десислава Бакърджиева
В присъствието на министър-председателя Бойко Борисов
е подписан договорът за концесията на летище София, съобщиха
от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Документът е парафиран от министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Росен Желязков и Тиери До, представител на консорциума „Соф
Кънект“, спечелил концесията.
На церемонията са присъствали
и посланиците на Австрия Н.Пр.
Андреа Вике и на Франция Н.Пр.
Флоранс Рубин, както и временно управляващият мисията на
посолството на Германия Йорк
Шуграф.
Инвестициите на „Соф Кънект“ ще бъдат в размер на не
по-малко от 608 млн. евро за
срока на договора – 35 г. Те ще
бъдат насочени към подобряване
и усъвършенстване на нивото
на обслужване на летище София,
осигуряване на надеждност, достъпност, поддръжка, безопасност, сигурност, здраве и околна
среда. Също така в срок до 10ата година от началото на отда-

ването на аеропорта трябва да
бъде изграден Терминал 3, като
е предвидено и строителство на
нов Карго терминал.
„Подписването на концесията
за летище София е показателно
за прозрачност и за това, че нашите европейски партньори са
добре дошли в България. Процедурата бе спечелена от консорциум
„Соф Кънект“, летищен оператор
„Мюнхен“, в който участват немски, френски и австрийски компании. С такива европейски партньори съм убеден, че България ще
върви напред“, е отбелязал пре-

ǹȗȍȞȐȈȓȕȈȕȈȘȍȌȉȈȡȍȘȍȋȓȈȔȍȕȚȐȘȈ
ȖȉȓȐȒȈȕȈȋȘȈȌșȒȈȚȈșȘȍȌȈȊșȚȖȓȐȞȈȚȈ
Росица Георгиева
Проект на Наредба за градската среда на Столична община е публикуван за обществено
обсъждане на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство” към
СО. В документа се предлагат

стандарти за цветовото оформление на сградите, за разположението на климатици, кабели
и други елементи по предните
фасади. Предвиждат се правила за вида на използваните настилки, на спирките за градския
транспорт, на указателните
табели. В централните части

миерът Бойко Борисов.
Министър Росен Желязков е
подчертал, че концесията е доказателство, че България е атрактивна страна, която може да
привлича първокласни инвеститори. Според него уменията на
мениджърите от „Соф Кънект“
ще убедят българското общество, че публично-частното
партньорство е добрият начин
за реализиране на големи инфраструктурни проекти.
„Летище София ще бъде поиновативно и с по-голям шанс за
развитие“, е заявил Тиери До.
регламентите ще са консервативни, като целта е да бъде
запазен историческият облик. В
периферните квартали се дава
повече свобода при извършването на ремонти на зданията и
градската среда.
Заинтересованите страни могат да подават своите
становища и коментари до 11
септември, а след това документът ще бъде внесен за разглеждане в Столичния общински
съвет.
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ǷȈȘȓȈȔȍȕȚȢȚȖȚȝȊȢȘȓȐȗȍȚȐȧȊȖȚ ǟǻǼǬǮǷȋǮǬȅǬǾǬǶǺǬǷǴȂǴȋ
ǮǳǱǼǱȄǱǹǴǱǳǬǶǬǰǼǺǮǴ
ȕȈȕȍȌȖȊȍȘȐȍȒȢȔȗȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ ǻǼǺǸǱǹǴǮǶǬǭǴǹǱǾǬ
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
На извънредно заседание парламентът гласува
вота на недоверие към
Министерския съвет, който бе внесен от 77 народни представители от ПГ
„БСП за България“. Със 124
гласа „против“, 102 – „за“,
и 11 – „въздържал се“, бе
отхвърлен петият поред
вот на недоверие към кабинета „Борисов 3“.
„Няма никакъв мотив,
смисъл, полза от организация на предсрочни избори два месеца по-рано.“
Това заяви на пресконференция след заседанието
вицепремиерът Томислав
Дончев. В нея участва
и министърът на труда
и социалната политика
Деница С ачева. Дончев
изтъкна, че правителството остава на власт,
защото трябва да свърши
още много работа. Той
коментира и постигнатата сделка за бюджета на

ЕС за програмен период
2021 – 2027 г., и плана за
възстановяване след коронавируса, като очерта
приоритетните сфери, в
които ще се насочат европейските средства в
следващите години.
„По линия на кохезионната политика имаме
възможност да продължим инвестициите в
тежка инфраструктура
– пътища, железница и
ВиК, градска среда“, заяви
вицепремиерът и добави,
че отново ще се отделят средства за малкия
и средния бизнес, за обра-

зование и иновации. По думите му парите от новия
инструмент „Следващо
поколение ЕС“ трябва да
се насочват там, където
ще има максимална полза.
Според него основен фокус
няма как да не е енергийната ефективност, като
инвестициите в това направление трябва да са не
само в сградите, но и в
машини, които да позволяват на българския бизнес
да произвежда с по-малко
разходи.
„Трябва да санираме
всички публични сгради. Не бива да остане

детска градина, администрация, сграда на социалните служби, която не
е енергийно ефективна.
Най-сетне под определена платформа трябва да
възобновим програмата
за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради по друг
начин със съучастие на
собствениците, но без
да им се налага да вадят
пари от джоба си. Има
такива модели по света“,
каза още Томислав Дончев. Той добави, че е необходимо да се помогне на
бизнеса да мине бързо в
дигиталната ера, защото
това ще повиши неговата
конкурентоспособност.
Вицепремиерът подчерта,
че акцент ще бъде сложен
и върху иновациите. „Ако
произвеждаме скъпи и уникални неща, това ще гарантира големи приходи“,
коментира Дончев и допълни, че инвестициите в
иновации са важна задача
на правителството.

Министър-председателят Бойко Борисов
е постигнал съгласие с
партньорите си от управляващата коалици я
– вицепремиера и председател на ВМРО Красимир
Каракачанов и лидера на
НФСБ и зам.-председател
на Народното събрание
Валери Симеонов, относно кадровите промени в
правителството. Това
стана ясно на брифинг в
Министерския съвет след
Коалиционен съвет.
След като премиерът
Борисов е приел депозираните оставки на министъра на финансите
Владислав Горанов, на министъра на вътрешните
работи Младен Маринов
и на министъра на икономиката Емил Караниколов,
на провелия се Коалиционен съвет са одобрени
предложенията за нови
ръководители на трите
ведомства. За министър
на финансите е предложен
настоящият министър на

здравеопазването Кирил
Ананиев, а за министър
на вътрешните работи –
настоящият директор на
ГД „Национална полиция“
главен комисар Христо
Терзийски. Лъчезар Борисов, който към момента
заема длъжността зам.министър на икономиката,
е номинацията на управляващата коалиция за министър на икономиката.
„В рамките на Коалиционни я съвет беше
приет а о с т ав кат а н а
Николина Ангелкова като
министър на туризма и
беше предложено този ресор да бъде съвместяван
от вицепремиера по икономическата и демографската политика Марияна
Николова“, заяви Борисов.
Той информира още, че за
освободения пост на министър на здравеопазването е номиниран настоящият изп. директор на
УМБАЛ „Александровска”
ЕАД проф. Костадин Ангелов.

ǪȕȈȟȈȓȖȚȖȕȈȍșȍȕȚȈȖȚȒȘȐȊȈȚȟȐȚȈȓȐȡȍ ÄǲȈȓȐșȚȘȈȚȖȊǫȘțȗ´ȡȍ
ȊȘȈȑȖȕÄǵȖȊȐǰșȒȢȘ´
ȐȏȋȘȈȎȌȈȒȖȔȗȓȍȒș5LYHU3DUN
„Общо 4,3 млн. лв. е
вложила Столичната община от 2015 г. насам в
ремонти на читалища на
територията на цяла София, като в район „Нови
Ис к ъ р “ и н ве с т и ци и те
през последните 3 години
са общо 652 503 лв.“ Това е
заявила кметът на София
Йорданка Фандъкова при
проверка на реконструкцията на сграда за читалище
в с. Чепинци в район „Нови
Искър“. На инспекцията са
присъствали и зам.-кметът на София Дончо Барбалов и кметът на „Нови
Искър“ Даниела Райчева.
Строителните дейности на обекта трябва
да приключат до края на
лятото и от 15 септември т.г. читалището да
започне работа. В новата
сграда ще има библиотека,
мултифункционална зала
за събития с капацитет до
60 души, класна стая за за-

нимания на ученици. Като
втори етап се предвижда
отпред да бъде направен
парк с детска площадка,
зелени площи, осветление
и място за културни събития на открито, за което
вече има готов проект.
Кметът Фандъкова е
посетила и ДГ „Светлина“ в с. Чепинци, където
е изградена нова детска
и спортна площадка. Тя е
проверила и почистването
на р. Лесновска край с. Че-

НОВО
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пинци. От СО съобщиха, че
в момента се почистват
над 0,5 км от коритото
на реката около моста на
„Чепинско шосе“ с цел превенция от наводнения.
По време на обиколката Йорданка Фандъкова е
коментирала с кмета на
„Нови Искър“ Даниела Райчева работата по идейния
проект за реконструкцията на „Чепинско шосе“,
което е много важно за
района.

БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични
покрития за басейни

Нестандартни
плъзгащи
покривни
конструкции
www.enev-bg.com e-mail: enev_ltd@yahoo.com tel.: 0888805940

Елица Илчева
Със символична първа копка дадоха
старта на мащабния жилищен проект
в София - River Park. На церемонията
присъства кметът на район „Витоша“
инж. Теодор Петков, представители на
инвеститора „Недвижими Имоти Дивелъпмънтс“ и на строителя „Калистратов
Груп“ ООД. Планирано е реализацията да
продължи около 5 години в три отделни
етапа. Първа фаза се очаква да приключи
през 2022 г. със завършването на първите 110 къщи.
„Недвижими Имоти Дивелъпмънтс“
избра „Калистратов Груп“ за изграждането на River Park. След проведена
процедура предпочетохме именно тази
компания заради експертизата, опита и
висококвалифицирания й екип“, съобщиха
инвеститорите след сключването на
договора с изпълнителя.
В целостта си River Park включва
строителството на 352 редови, близнаци и самостоятелни къщи, инфраструктура и паркова среда на терен от
215 000 кв. м. Стойността на проекта
ще надхвърли 160 млн. лв. Бъдещият комплекс ще отговори напълно на търсенето
на еднофамилни къщи със собствен двор
в близост до природата и недалеч от
удобствата на града. River Park е само
на няколко минути с кола от Софийския
околовръстен път и основни булеварди, а
в близост се намират спирки на градския

транспорт, бъдеща метростанция, търговски център и голям магазин за мебели
и домашни аксесоари. Парк, река и чист
въздух, гледки към планината и града и
професионална поддръжка на комплекса
ще отличават River Park като предпочитана локация в столицата.
Зад проекта стои Dynamic Group,
компания с над 40 г. международен
опит в сферата на недвижимите имоти и инвестиции от милиарди евро в
мащабни проекти по цял свят. В България тя оперира от 20 г., като развива
предимно проекти за индустриални и
търговски площи. River Park компанията
осъществява посредством дъщерното
си дружество – „Недвижими Имоти Дивелъпмънтс“.
„Калистратов Груп“ е фирма с отлична репутация и голяма експертиза в
строителството на знакови обществени, административни, производствени,
жилищни сгради и инфраструктурни проекти. Управлява се от екип, сформиран
от професионалисти с дългогодишен
опит в строителния бранш. Разполага
с над 40 души висококвалифициран инженеро-технически персонал за управление
и изпълнение на проекти и притежава
собствени ресурси, работни групи и
строителна механизация, с което осигурява максимално кратки срокове, високо
качество и прецизност на изпълняваните СМР“, обосновават решението си
инвеститорите.
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ȔȓȕȓȊșȈȖșȐȋțȘȍȕȐȏȈȘȍȔȖȕȚȈ
ȕȈȒȔȖȚȈȊȚȖȔȈȋȐșȚȘȈȓȈÄǺȘȈȒȐȧ´
„Работата по платното в посока Бургас ще започне
през септември“, съобщи министър Петя Аврамова
Емил Христов
Агенция „Пътна инфраструктура“ ще започне ремонта на 52-километров
участък от автомагистрала „Тракия“ между
Чирпан и Стара Загора в
посока Бургас след 15 септември 2020 г., за да не се
затруднява интензивният
автомобилен трафик през
лятото. Това заяви по време на парламентарен контрол в
Народното събрание министърът
на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
„Изготвен е технологичен
проект, който е съгласуван с Института по пътища и мостове.
Изработва се и документацията
по подготовката на задание за
възлагане на необходимите възстановителни дейности“, каза още
министърът.
По експертна оценка индикативната стойност на ремонта
ще бъде около 89 млн. лв., като
70 млн. лв. са за пътната част.
15 млн. лв. ще са за подмяна на
ограничителните системи в участъка на средна разделителна ивица
и банкет и 4 млн. лв. за монтиране
на знаци в двете платна и хоризонтална маркировка. Средствата са
осигурени. След завършването на
ремонта на дясното платно ще се
направи ремонт и на лявото. Министър Аврамова припомни, че на
1 юли е било пуснато движението
по рехабилитираните 5 виадукта

на АМ „Тракия“ при 13-и, 15-и, 17-и,
18-и и 20-и км. „Ремонтът започна
на 13 март и изпълнителите работиха изключително мобилизирано,
за да завършат работата си преди
началото на летните месеци, така
че всички пътуващи да могат да се
движат спокойно по обновените
мостови съоръжения“, подчерта
Аврамова. Тя информира депутатите, че Агенция „Пътна инфраструктура“ работи и по съставяне
на задание за идеен и технически
проект за удвояване на габарита
на обходния път на Враца, който
да поеме автомобилния поток след
разширяването на пътя Видин - Ботевград.
„Ще бъде изградено второ
платно с две ленти за движение
и ще се реконструира съществуващият двулентов път. По този
начин обектът ще се интегрира
в общия проект, така че всички
участъци от Видин до Ботевград
да отговарят на съвременните
изисквания за скоростно шосе“,
каза министърът. Пътят Видин –

Ботевград, част от който
е обходният път на град
Враца, е приоритетен инфраструктурен проект с
национално и трансевропейско значение, тъй като
ще осигури бърза и удобна
връзка между автомагистралите „Хемус“, „Тракия“
и „Струма“, както и с държавите по протежението
на европейския коридор
„Ориент - Източно Средиземноморие“.
В отговор на друг депутатски
въпрос Аврамова съобщи, че по републиканския път на територията на община Гълъбово - III-5504
Мъдрец – Искрица – Медникарово
– п.к. Обручище – (Раднево – Гълъбово) текущи ремонти се извършват всяка година. Миналата година за ремонти там са похарчени
184 000 лв. „Пътят допълнително
се руши заради интензивния трафик на тежкотоварни автомобили, превозващи варовик за сероочистващите съоръжения на ТЕЦ
„Марица 3“. Необходим е основен
ремонт, който изисква значителен финансов ресурс, но бюджетните възможности на агенцията
в краткосрочен план са силно ограничени за реализацията на подобна инвестиция“, посочи Аврамова и
допълни, че за да осигури нормална
експлоатация, АПИ предвижда в
програмата си за текущ ремонт
за втората половина на 2020 г. да
направи широкоплощни изкърпвания на трасето.
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ǽǬǺȀǱǼǾǴǾǱǳǬǽǾǼǺǴǾǱǷǽǾǮǺǾǺǹǬ
ǶǸǺǾǔǳǾǺȃǹǬǾǬǾǬǹǯǱǹǾǬǹǬǝǺȀǴȋ
В пътната отсечка ще бъдат вложени 20 млн. лв.
Росица Георгиева
Девет са кандидатите за
изграждането на Източната
тангента на София, свързваща
Северната скоростна тангента (ССТ) и бул. „Ботевградско
шосе”. Ориентировъчната дължина на участъка е 1,4 км. За
обекта е изготвен идеен инвестиционен проект. Разделен е
на два етапа. Първият обхваща
строителството на Източната тангента от пътен възел на
ССТ до бул. „Владимир Вазов“ (от
км. 1+180 до км. 2+020), а вторият - от бул. „Владимир Вазов“ до
бул. „Ботевградско шосе” (от км.
2+020 до км. 2+664), включително п.в. на Източната тангента
с бул. „Владимир Вазов”.
Оферти са постъпили от:
ДЗЗД „Източна тангента”, в
което влизат „ИСА 2000“ ЕООД
и „Калистратов Груп” ООД; ДЛВ
ЕООД; „Щрабаг” ЕАД; ДЗЗД „Източна тангента 2020”, съставено от „ГБС-Инфраструктурно
строителство” АД и „Главболгарстрой Интернешънъл” АД; „ПСТ

ПИМ” ДЗЗД с участници „ПСТ
Груп” ЕАД и „Пътинженеринг-М”
АД; „Актив Билдинг Инк” ЕООД;
„Джи Пи Груп” АД; „Трейс Груп
Холд” АД; и „Парсек Груп” ЕООД.
Стойността на поръчката е
20 млн. млн. лв. без включен ДДС.
Изпълнението й ще се осъществи след осигуряване на финансиране. Сроковете са - до 30 дни
за проектиране и 360 календарни
дни за строителство на етап 1
и етап 2 сумарно, считано от
датата, на която участникът
е уведомен за подсигуряване на
необходимите средства.
Предвижда се новият булевард да има по две ленти за
движение в посока (2х3,75 м, или
общо 15 м габарит на платното) и два тротоара по 5 м. При
бул. „Ботевградско шосе“ пътят
ще се разшири до три ленти в
посока (габарит 22 м). При п.в.
„Владимир Вазов“ ще се изгражда
кръстовище от тип „диамант“,
като тангентата ще преминава отгоре. В обхвата има само
частично изградено улично осветление.

ǵǨǫșȌȊȍȕȖȊȐȍȓȍȒȚȘȖȕȕȐțșȓțȋȐ
ȏȈȚȍȘȐȚȖȘȐȧȚȈȕȈǹȚȖȓȐȟȕȈȚȈȖȉȡȐȕȈ
Направление „Архитектура и
градоустройство” предоставя на
всички граждани и представители на бизнеса на територията на
Столичната община възможността да се възползват от още две
електронни услуги. Първата е за
заявяване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на
рекламни елементи съгласно чл. 56

и 57 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ). Втората - за
заявяване и получаване на виза в
условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2
от ЗУТ, която представлява копие
(извадка) от действащ подробен
устройствен план.
Повече информация на страницата на НАГ https://www.sofia-agk.
com/Pages/Render/974

±ÜÔÏÐÓÔÒÐÊÔÇÍÏÂ
Â
ëàáîðàòîðèÿÿ
За гарантиране на високо качество на крайния продукт фирма
„Стимекс“ ЕООД през 2013 г. инвестира и изгражда собствена
лицензирана пътностроителна лаборатория. Тя е на разположение
на всички клиенти, за които качеството има значение и се доверяват на професионализма. Лабораторията изпълнява различни
изпитвания на:
1. Добавъчни материали за бетон. Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство. Скални материали за битумни смеси, настилки за
пътища, самолетни писти и други транспортни площи.
2. Добавъчни материали за разтвори
3. Трошен камък за жп линии
4. Бетонна смес
5. Бетон
6. Бетон на място в конструкции и готови бетонови
елементи
7. Почви строителни/скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси. Пътни конструкции
8. Асфалтови смеси

„Стимекс“ ЕООД, гр. Варна, база Аксаково, stimex@eskana.com
телефон лаборатория Аксаково: 0889 309 330 телефон централен офис: 052 303 547
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Проф. Дамян Кашлакев, преподавател в Калифорнийския политехнически университет, САЩ, и координатор

ªÆÇáÔÂÏÂªÏÐØÇÏÔÜÒÇÆÂÓÄÜÒÈÇ
ÂÌÂÆÇÎÊÙÏÊÔÇÓÒÇÆÊ
„Строител“ е изключително
ценен и необходим вестник,
той е масмедията на бранша
Десислава Бакърджиева
Ренета Николова

Снимки Емил Христов

Проф. Кашлакев, разкажете
ни малко повече за себе си, за
професионалната Ви реализация и как успява един българин
в САЩ?
През 1987 г. завърших ВИАС,
който сега е Университет по
архитектура, строителство
и геодезия. Не след дълго, през
1991 г., заминах за САЩ с идеята да остана 6 - 7 месеца, за да
си довърша дисертацията, която
бях започнал в България. Защитих
я доста бързо, но не се върнах
веднага в родината си, тъй като
получих предложение от Орегонския държавен университет да
стана асистент-професор. Приех
и започнах да работя по темата
за композитните материали. Те
продължават да са относително
нови за света, а през 1995 - 1996 г.
бяха нещо изключително, звучаха
като научна фантастика. Именно
тогава успях да спечеля много федерални грантове, с които направих първото най-значимо изследване на композитни материали и
приложението им за укрепване и
подсилване на стоманобетонни
конструкции. След още няколко
години, през 1999 г., бе обявена
позиция в Калифорнийския политехнически университет, където кандидатствах. Имаше огромна конкуренция от 124 души, но
аз спечелих мястото и работя в
това висше учебно заведение и
до днес.
Нямах намерение да оставам
в САЩ, но живея там вече 29 г. В
Калифорнийския политехнически
университет преподавам специалност, еквивалента на изучаваната у нас „Промишлено и гражданско строителство“.
Значителен момент в кариерата ми, от който се роди и идеята за създаването на Иноцентър България, бе периодът 2002
- 2003 г. Тогава в Калифорнийската политехника се създаде технологичен център, в който участваха строителни и проектантски
компании на СПА центрове и басейни, вносители на материали
и производители на оборудване
в сферата. Тази индустрия е изключително мащабна в САЩ, в
нея работят стотици фирми. Те
са имали вътрешни противоречия,
довели до това – вместо да проектират и да строят, да се съдят и да харчат безумни пари, но
са избрали да подходят разумно
и да намерят научно решение на
проблемите си чрез центъра. Той
се финансира изцяло от бизнеса
и изследванията, които правехме
в продължение на 9 г., бяха изцяло диктувани от компаниите. Аз
съм основател и бях директор на
центъра през това време, имах
борд на директорите, в който
бяха представени различни групи от бранша. Решихме доста
съществени въпроси от чисто
научна гледна точка и цялата индустрия успя да се обедини. Това
беше един изключително полезен
опит, който искам да предам в

Иноцентър България.
В световен мащаб бизнесът
не може да съществува, без да
е във връзка с университетите.
Моите наблюдения са, че голяма
част от иновациите в строителния бранш идват не от научните
среди, а от компаниите. Но изследванията, правени в университети, имат много по-голяма
стойност, тъй като те не са обвързани с ничии интереси. Затова въпросната колаборация между
двете страни е изключително важна. По този начин функционират
големите университети в САЩ и
не само. В Европа също мащабните проучвания се правят във
висшите учебни заведения, но се
спонсорират изцяло от бизнеса,
с уговорката, че решават реални
проблеми на фирмите, а не задоволяват някакви академични идеи.
Наскоро участвахте в работна среща между изп. директор на Камарата на строителите в България (КСБ)
Валентин Николов и представители на Иноцентър България.
Какви теми се дискутираха на
нея, кое според Вас е най-важният резултат?
Идеята на Иноцентър е да
свърже строителния бизнес в
България и академичните среди.
Естествено няма как КСБ като
браншовата организация на строителите да не е и най-съществената част от групата, която
координирам в Иноцентъра. Той
функционира вече две години. Основната ни задача е да обединим
университети, в които се изучава строителство и архитектура,
КСБ и всички други браншови организации, свързани със сектора,
като Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране,

Българското общество по строително право и т.н. Аз вярвам,
че индустрията в страната ще
се обедини, ако има общи цели и
действа съвместно за постигането им. Тогава със сигурност
крайните резултати ще бъдат
по-добри за всички. Няма как в
един проспериращ строителен
сектор да е печеливша само КСБ,
а проектантите, архитектите и
др. да са губещи. Когато се печели, всички печелят – това е основното нещо, което се стремим да
направим.
Иноцентърът включва не
само компании от строителния
отрасъл, но и фирми от абсолютно всякакъв вид бизнес. В него
работят тематични групи, като
аз ръководя „Иновации и дигитализация в проектирането и строителството“, която е най-голямата. Искахме да разберем от КСБ
какви са интересите й и по какви
проекти организацията би работила съвместно с нас.
Обърнахме внимание на изп.
директор на КСБ Валентин Николов, че е добре в Иноцентър да
членуват индивидуално и отделни
строителни и проектантски компании. Камарата на строителите
е наш член, но когато започне да
се върши реална работа, е много
по-лесно да се действа с конкретни фирми, отколкото с голяма организация. Това бяха двете основни теми на разговора.
Иноцентър разполага с висококвалифицирани кадри, като
има доста възможности за осигуряване на финансиране. В него
участват не само софтуерни компании, но и Фондът на фондовете,
организации, които управляват
европейски фондове. От тях можем да получим не само съвети,
но и средства за решаване на

проблеми на строителния бизнес.
Изглежда, че най-наболелият в момента е въвеждането на дигитализацията в сектора.
Как гледате на идеята за
общи проект с КСБ и НСОРБ
за дигитализация на местните
власти? Какви стъпки са необходими, за да се реализира?
Всичко все още е на много
ранен етап. Проектът е изключително мащабен, но се надявам
да намерим начин да го реализираме. Смятам, че за да успеем,
трябва да се включи и държавата.
Действително липсата на дигитализация утежнява процесите
на проектиране и строителство,
а бюрокрацията не е еднаква във
всички общини. Това, за което
с КСБ имаме единомислие, е, че
трябва да има еднаква рамка за
всички общини, независимо дали
са големи или е най-малкото село
в България. Да се прилагат едни и
същи правила и документи, и то
за определено време. Всичко ще
има смисъл, ако е унифицирано за
страната.
Какво успя да постигне групата „Иновации и дигитализация
в проектирането и строителството“ в Иноцентър България
от създаването й, разрешавала
ли е конкретни проблеми на бизнеса?
Да, можем да се похвалим с добри резултати, но има още много
да се желае. Интересното е, че
компаниите, които се обръщаха
към нас, не бяха от нашата група,
но бяха от Иноцентър. Последната, за която се сещам, е софтуерна фирма, която имаше нужда от
консултации при изграждането на
новия си офис. Това е идеята на
Иноцентър – сам по себе си той

не е юридическо лице, не може да
кандидатства за никакви фондове, но той осъществява връзка
между организациите, компаниите и хората, които членуват
в него. Ако Иноцентърът беше
юридическо лице, тогава нещата
щяха да се размият. Целта му е да
съвместява, насочва и канализира
усилията.
Групите, които основахме,
правят редовни срещи, но и те
трябва да станат още по-чести
и продуктивни. Във всяка една
представители на КСБ, на МРРБ,
на Столичната община, на КИИП
заявяват кои са основните трудности и приоритети за тях. В
процес на няколко разговора през
2019 г. изведохме два главни проблема. Единият е дигитализацията, която е в интерес най-вече на
строителните компании, защото
улеснява процеса и прави по-качествен крайния продукт. Втората огромна тема това са новите
материали в строителството.
Забелязвам, че в България прилагането на нови материали става
все по-голямо с всяка изминала
година, но има какво да се желае
още.
Дигитализацията на сектора е важен приоритет за КСБ.
Какви са наблюденията Ви за
степента на използването на
BIM от строителните фирми
у нас, бихте ли направили паралел, доколко този модел е застъпен в САЩ.
Аз не съм специалист по BIM и
нямам информация до каква степен това моделиране е внедрено
в България. По отношение на САЩ
не съм сигурен какъв е процентът
на големите компании, които го
използват, но за малките фирми
смело мога да заявя, че не го при-
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на група „Иновации и дигитализация в проектирането и строителството“ на Иноцентър България:
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лагат. За големите строителни
дружества BIM технологиите
определено са огромен плюс, но
малките считат, че те им утежняват процеса. Въпреки това съм
убеден, че бъдещето принадлежи
на BIM. Необходимо е да се направи цялостна връзка между всички
процеси от началото до края.

Предизвикателство ли беше
обучението на студентите в
Калифорнийския политехнически университет в пандемията?
Подготвено ли беше учебното
заведение за подобна ситуация?
Никой не беше подготвен за
такава ситуация. Щатът Калифорния въведе ограничителни
мерки в същия ден, когато и България обяви извънредно положение
– на 13 март. Преди това имаше
някакви съобщения, че някакъв
вирус се е появил, но никой не му
обръщаше внимание. Всичко ескалира в рамките на седмица и
един ден университетът обяви,
че затваря, като на студентите,
които живеят в общежития, им
дадоха 2 дни да се изнесат.
Лошото е, че това съвпадна
с края на семестъра, когато са
изпитите, и трябваше да се провеждат виртуално. Това, което ми
направи много положително впечатление, е, че университетът
имаше план за действие. Буквално за дни преподавателите бяхме
снабдени с всичко, от което съобщихме, че имаме нужда. Лично
аз поисках уеб камера, голям монитор и таблет, на който да мога
да рисувам, пиша и чертая.
За мен лично в началото натоварването беше ужасно. Може
би пет-шест седмици работих по
7 - 8 часа дневно само за да направя лекциите и да запиша видеото към тях. Това, което в клас
пиша на черната дъска, решаване
на различни проблеми, например
проектиране на греда на колони,
на плочи, всичко го подготвих на
таблет. За месец и половина направих около 200 страници лекции
и около 20 примера и 40 часа видео. Всичко това го организирах
под формата на учебник. Класът
ми имаше и два проекта. Единият
беше за проектиране на обикновена сграда, а другият - за изследване на поведението на 4 греди.
Всичко заработи учудващо бързо
и добре.
Положителното е, че когато
светът преодолее COVID-19, тези
неща ще останат. Студентите
ще разполагат с лекции в PDF
формат и видео към тях, в което
ги коментирам в детайли, и могат да ги гледат, когато искат.
Другият плюс по време на
карантината е, че можех да отделям повече време на студентите. Ако някой ми изпрати имейл с
въпроси, или му отговарях електронно, или предлагах да обясня
в Zoom. За студентите ми това
беше огромен плюс - естествено
за тези, които искат да учат. Аз
съм твърд привърженик на това,
че висшето образование до някаква степен е процес на самообучение. Има група студенти, които
не могат да свикнат с онлайн обучението. Това са обикновено деца,
които нямат добра организация,
тя е по-скоро ученическа, отколкото студентска.
Усеща ли се вече финансова

криза в САЩ? Какви затруднения
изпитва бизнесът там и как помага държавата на фирмите?
Мога да коментира само областта, в която живея – Централна Калифорния, където в началото на пандемията бизнесът
имаше затруднения, но това бяха
предимно ресторанти, фризьорски салони. Докато строителният сектор по никакъв начин не
беше засегнат от въпросната
криза. Компаниите функционираха
по същия начин отпреди разпространението на коронавируса.
Беше помислено как да продължи да работи бизнесът извън
строителството. Реализираха се
различни мерки и ресторантите
вече функционират.
За университета също имаше
негативи, защото загуби доста
пари от таксите за общежитията. Подобно на Великобритания
първите две години студентите
от 1-ви и 2-ри курс задължително
живеят в общежития. Като цяло
калифорнийската университетска система твърди, че има 480
млн. долара дефицит за тази година. Това звучи много неприятно,
но в същия момент се оказа, че
има 1,7 млрд. долара спестявания
на банкова сметка, което значи,
че нещата не са толкова зле.
Като цяло ситуаци ята в
страната е различна. Например Лас Вегас е туристическа
дестинация, в която затвориха
абсолютно всичко, от което ще
пострадат много фирми и хора.
Трябва да се отчете и фактът,
че САЩ приеха безпрецедентни
мерки за социално подпомагане,
много повече от ЕС.
Ще окажат ли сериозно влияние протестите и в какви сфери? Защо според Вас ескалираха
нещата точно в този момент?
Може ли да се каже, че се използва ситуацията за политически
цели?
Колкото и да съм политически
безпристрастен към това, което
се случва, считам, че протестите се използват за политически
цели. Разбира се, аз бях действително шокиран от случая с Джордж Флойд. Това беше не просто
полицейско насилие, а направо
тенденциозно убийство. Защо
обаче ескалира в този момент
всичко? Може би хората имаха
нужда да си изкарат енергията
някъде след всичките тези месеци на изолация, което не отменя
факта, че в САЩ има прояви на
расизъм, макар и рядко. Не мисля,
че болшинството хора дискриминират някого по какъвто и да е
начин. Не зная дали расизмът, който се приписва на белите хора, е
присъщ само на тях или на човека
като цяло. Въпросът е философски. Но е видимо, че протестите
са организирани. В общи линии целият сблъсък е между глобализма
– който се основава на неолиберализма, защитаван от демократите, и Америка като отделна
страна. Президентът Доналд
Тръмп твърдо е за второто. Не
е случайно, че предстоят президентски избори в САЩ през ноември. Очевидно е, че се разчита на
тези протести да им повлияят.
Въпреки че аз лично не считам,
че ще има някакви политически
сътресения.
Проблем според мен е, че си-

туацията се използва, за да се
генерализира един трагичен случай, и се пренася напрежението в
сфери, където не му е мястото,
като университета. Да, действително студентите и хората
в академичните среди са най-либерално и най-демократично настроени, най-свободомислещи са.
Но на практика се получи така, че
вместо да решават въпроса, те
го подклаждат. Дали всичко това
ще има дългосрочен ефект – не
мисля.
При контактите си с младите
хора, поне в Калифорния, забелязвам, че те имат някакво чувство
за равенство, за справедливост,
което в моето поколение липсва.
В Калифорнийската политехника
има студенти, които образуват
екипи и всяка година ходят в държави като Никарагуа и Гватемала, за да помагат при строителството на обекти. Плащат си
всички разноски по пътуването
и престоя. Това са студенти
втори, трети курс и имат общи
представи от строителство и

сме на мнение, противоположно на останалите, ние няма от
какво да се оплачем, защото сме
чути, аргументите ни са изложени, но на другите са били по-силни от нашите и ние го приемаме.
След като нещо се възприеме,
се действа. Мисля, че и настоящата ситуация ще се разреши
по този начин. В заключение бих
обобщил, че наред с всичките си
недостатъци в Америка функционира успешно една много дълбока
и всеобхватна демокрация, без
аналог в съвременния свят, която
би могла да служи за пример и на
други държави.

Вие сте един от пионерите
на технологията за укрепване
на сгради и различни съоръжения, включително мостове с
композитни материали. Преди
две години работихте по популяризирането на тази иновативна технология у нас. Започна ли да се прилага?
Композитните материали в
България постепенно стават все

В България има много панелни
сгради, специално в София, доста зидарийни конструкции не са
армирани и не отговарят на съвременните сеизмични изисквания и рано или късно ще трябва
да бъдат рехабилитирани. Композитите са лесни за използване,
по-икономични са спрямо традиционните методи и позволяват
работата да се извършва дори
когато животът в бизнес сградата или жилището си кипи.
В България се появиха много
фирми, болшинството от тях са
гръцки и италиански, произвеждащи композитни системи, които са
несъвместими с българските и
европейски стандарти и качество. Това са компании, които никой
не ги е чувал. Те купуват някакви
материали отнякъде, предимно
Китай. Комбинират ги по начини, които никой не знае как, и ги
продават на много по-ниски цени.
Това не е редно да се случва. Даже
има случаи, когато такива системи се предлагат в магазини за
строителни материали.

проектиране, най-вече хидро. Те
работят по напоителни канали,
кладенци за вода, пречиствателни станции и го правят абсолютно доброволно. След това в имейлите си гордо пишат – член на
групата Никарагуа 2018 - 2019. В
тях има някакъв хуманизъм, който
може би е присъщ на хората, които са задоволени и сигурни. Имам
чувството, че тези деца, дори когато имат големи възможности,
не се стремят към материални
придобивки. Купуват само неща,
които са им необходими, което е
много положително.
Като обобщение мога да кажа,
че като че ли политиката в САЩ
се балканизира. Появиха се хора и
групи, които имат много различни виждания по почти всички въпроси. Обикновено американците
показват, че са здравомислещи,
и по някакъв начин винаги се намира балансът. Дано и този път
да стане така. В САЩ всичко се
дискутира на много широка основа, което до известна степен е
досадно, защото за всяко нещо
се сформира група с различни
представители, които имат безкрайно на брой срещи. Някои от
тях изглежда са непродуктивни,
но накрая е взето под внимание
мнението на всички. Когато седим на една маса 6 души и двама

по-познати и се използват все
повече. В страната има изключително много обекти, които са
изпълнени с такива материали.
Смея да твърдя, че са на път да
станат традиционен строителен
материал.
Аз всъщност се опитвам да ги
популяризирам от 1997 г. и от тогава има огромен напредък. Голям
плюс изигра фактът, че в новия
Еврокод има и секция за проектиране с композитни материали.
Това беше основната спирачка в
началото. Мъчно е да накараш редовият проектант да проектира
с нещо, ако зад него не стои стандарт. Ако нещо стане, проектантът и строителят да могат да
кажат – аз съм следвал стандарта. Преди време го правехме само
хора, които имахме много опит с
композитните материали и си залагахме лицензите.
Действително има сфери, в
които композитните материали
са незаменими. Най-вече в реконструкция или рехабилитация
на съществуващи съоръжения.
Важни са и за новото строителство. Използват се под формата
на армировки, които се прилагат
само ако сградата е много специфична. В общи линии използването
на композитните материали е лимитирано за ново строителство.

Следите ли в. „Строител“?
Какво според Вас е значението
му за бранша? Мислите ли, че
можем да засилим нашето сътрудничество в областта на
иновациите в строителството, дигитализацията и популяризирането на добри практики?
Доколкото ми е възможно, следя българската преса, включително и в. „Строител“. Не бих могъл да
кажа, че стигам до всеки брой на
изданието на КСБ, но го чета доста често. „Строител“ е изключително ценен и необходим вестник,
и то не само за строителната
индустрия на България. В. „Строител“ е масмедията на бранша.
Колкото повече медията отразява темата за дигитализацията и за всичко друго, което
Иноцентър заедно с КСБ и останалите организации прави – толкова по-добре. Вестникът прави
работата ни популярна. Той достига и до най-малката строителна фирма, защото всички компании от сектора го получават. Аз
имам приятели, които имат малки строителни компании, и като
отида в техния офис, виждам
в. „Строител“, което много ме
радва. Надявам се занапред сътрудничеството между Иноцентър и изданието на КСБ да бъде
още по-ползотворно.
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Инж. Иван Делчев, председател на ОП на КСБ - Пазарджик:

ǷȘȖȉȓȍȔȢȚșȓȐȗșȈȚȈȕȈȌȍȗȖȏȈșȚȘȖȐȚȍȓȕȐ
ȖȚȗȈȌȢȞȐȚȘȧȉȊȈȊȍȟȍȌȈȕȈȔȍȘȐșȊȖȍȚȖȘȍȠȍȕȐȍ
С вестник „Строител“ можем да рекламираме професията на строителя
Доколко строителите
са запознати с инвестиционната програма на
общината за тази година,
какво предстои да стартира?
По време на извънредното положение намаля
броят на провежданите
процедури за възлагане
на обществени поръчки,
но вече нещата бавно се
нормализират. Както във
всички сфери на бизнеса,
така и при нас се изпитаха
финансови затруднения и
забавяния на плащанията.
Нямаме информация по
отношение на това какви
обекти предстои да стартира община Пазарджик.

в какви направления?
Работим много добре
с изпълнителния директор
на Камарата Валентин
Николов. Той разбира трудностите, които срещаме,
и ни съдейства много активно. Когато строителите трябваше да помогнат
за решаване на проблема с
водоснабдяването на Перник, той комуникираше с
всички председатели на
Областните представителства. Заедно с г-н Николов обсъждахме как всички можем да се включим и
да съдействаме.
Непрекъснато поддържаме контакти и работим
много добре с ръководството в лицето на инж.
Илиян Терзиев.

Посочете 3-те основни приоритета пред КСБ
според Вас?
За мен Камарата на
строителите в България
трябва да оказва съдей-

Как строителният
бранш излиза от създалата се ситуация около
2-месечното извънредно положение? Възстановява ли се обемът на

проблема.

Росица Георгиева
Инж. Делчев, разкажете ни как избрахте строителната професия? Коя
е фирмата, която ръководите, и в каква сфера
на строителството е
специализирана?
Завършил съм Университета по архитектура,
строителство и геодезия в София през 1997 г.,
специалност „Промишлено и гражданско строителство”. Баща ми също
е строител и може да се
каже, че изборът ми на
професия е предопределен
по наследство.
Фирмата, която управлявам, се казва „Делчев
Инженеринг” ЕООД. Специализирана е в изпълнението на инфраструктурни обекти – на пътища и
ВиК, като осъществяваме
и ремонти на сгради.
Посочете някои от
най-интересните проекти, които сте изпълнили.
Реализираните от нас
обекти са много. Сред
по-любопитните през последните три години е
реконструкцията на Професионалната гимназия по
горско стопанство „Христо Ботев” - Велинград.
Изградихме нова детска
градина в село Калековец,
община Марица. Ремонтирахме улици в Ракитово,
Велинград и в гр. Септември. Също така обновихме
Средно училище „Крум Попов” в гр. Левски. Можем да
се похвалим и с енергийното обновяване на 7 - 8 блока, както и с много други.
Ръководите Областното представителство

на КСБ в Пазарджик. Какви са особеностите на
региона, касаещи бранша.
Какви са трудностите и
предизвикателствата, с
които строителите се
сблъскват?
Един от най-съществените ни проблеми е, че
нямаме депо за строителни отпадъци, който категорично вече трябва да
намери своето решение.
Друга сериозна трудност
за строителите в региона
е липсата на кадри. ОП на
КСБ – Пазарджик, помага
на Професионалната гимназия по строителство и
архитектура (ПГСА). При
организирането на различни състезания осигуряваме предметни награди.
Съдействаме активно при

Саниран блок на бул. „Дунав“ 4, Пловдив

Национална професионална гимназия по горско стопанство
„Христо Ботев“, Велинград

провеждането на дуалното
обучение – много важна
тема, за която предстои
и семинар, организиран от
Министерството на образованието и науката.
ОП Пазарджик участва
в създаването на клип за
популяризиране на строителната професия и на
ПГСА. Той се разпространява в електронните
медии на местно ниво в
областта. В него управителите на три фирми,
специализирани в различни
сфери на строителството, и работници от тези
компании представят дейността си и перспективите на професията си.
Какви цели си е поставила структурата
за настоящата година?
Кои ще са основните приоритети в работата на
Областното представителство?
Общото годишно отчетно събрание на ОП
Пазарджик се проведе
през юни. Плановете ни
за 2020 г. са да работим
активно за разрешаване
на проблемите, касаещи
бранша в областта, които

вече споменах.
Направили сме постъпки за закупуване на нов
офис на ОП на КСБ – Пазарджик. Също така сме насочили усилията си в изработването на уеб портал,
който да осъществява
връзка между търсещите
и предлагащите работа
в сферата на строителството.
Как Областното
представителство си
партнира с местната
власт? В какви направления от Вашата дейност
виждате възможностите за сътрудничество?
Изградили сме чудесно
партньорство с Дирекция
„Инспекция по труда – Пазарджик“. С областната
администрация също работим много добре. Партнираме си чудесно с всички
общински кметове от областта. Предстои среща
с кмета на Пазарджик Тодор Попов относно решаване на проблема с депото
за строителни отпадъци.
Вече беше направена такава със зам.-кмета Петър
Петров, който ни увери, че
започваме да работим по

Детска градина в село Калековец

ствие на своите членове
пред държавната администрация в лицето на местната власт, министерствата и на агенциите.
Да защитава членовете си
от нелоялна конкуренция и
лоши практики. Другият
важен приоритет трябва
да е свързан с подпомагане
на професионалните гимназии, за да може да има
нови попълнения в бранша.
Какви препоръки бихте дали на ръководството на Камарата?
КСБ трябва да работи
активно за изменение на
нормативната база, касаеща строително-инвестиционния процес. Например
има доста проблемни моменти в Закона за устройство на територията и
затова много колеги искат
нормативният акт да бъде
разделен на две части. Необходимо е КСБ да се фокусира и за регламентиране
на цената на строителния
продукт.
Как структурата, ръководена от Вас, комуникира с ръководството на
КСБ? Срещате ли съдействие от тяхна страна и

дейността отпреди 13
март?
Както вече споменах,
пандемията оказа влияние
на всички нас. Въпреки че
продължихме да работим
по време на кризата, някои наши колеги изпитаха
известни затруднения.
Но като цяло ние имахме
обекти, по които продължихме дейността си.
Категорично при нас
се възстанови обемът на
работа от времето, преди
да бъде обявено извънредното положение.
В какви направления
виждате възможност за
разширяване на сътрудничеството между ОП
на КСБ – Пазарджик, и
в. „Строител”?
С изданието на Камарата можем да си сътрудничим при отразяването
на изпълнението на обектите на територията
на област Пазарджик. С
вестник „Строител“ можем да рекламираме и професията на строителя,
защото тя е атрактивна. Винаги сме отворени и за други интересни
идеи за сътрудничество с
в. „Строител”.

ОП НА КСБ
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Снимки авторът

Росица Георгиева

търси тяхното решение.

Във Велико Търново се
проведе среща между Областното представителство (ОП) на КСБ и „Електроразпределение Север“
АД, в която участваха
проектанти, строители
и надзорници. От страна
на ЕРП Север в дискусията се включиха Руслан Радев, директор на дирекция
„Развитие на мрежата и
строителство”, Димитър
Пенчев, началник на отдел
„Инвеститорски контрол”,
и специалистите Красимир Петров и Николай
Николов от дирекция „Инвеститорски контрол и
строителство” в подразделението на компанията
в Горна Оряховица. Събитието откри председателят на ОП на КСБ – Велико
Търново, Ина Минчева-Кържилова. То бе уважено и от
инж. Любомир Шербетов,
член на УС на КСБ.
Минчева-Кържилова
обясни, че целта на срещата е да се обсъдят проблемите, които срещат
членовете на Областното
представителство и ЕРП
Север в съвместната им
дейност. „Идеята ни е

„Ние сме готови да разгледаме всеки един възникнал
казус. Да създадем по-добра
комуникация помежду си
и да търсим съвместно
решение на поставените
въпроси”,

да направим комуникацията
помежду си по-добра

и да намерим решения
на въпросите, които ще
поставим. Искаме да обсъдим трудностите при проучване на бъдещи проекти,
свързани със захранване и
издаване на разрешения за
присъединяване, при стартирането и изпълнението
на строителството на съоръжения, както и при въвеждането в експлоатация
на обекти”, каза тя.
В началото бе коментирана темата за

сроковете, в които се извършва присъединяване на
завършени съоръжения към
електропреносната мрежа.
Според присъстващи-

те, когато въпросът се
разглежда в подразделението на ЕРП във Варна,
заложените в нормативните актове срокове се
спазват, но когато това
се прави в Горна Оряховица,
невинаги е така. По тази
причина в някои случаи
бъдещите ползватели на
обектите завеждат дела
срещу инвеститорите.
Като проблем беше
посочено още, че от ЕРП
Север на лагат допълнителни такси, когато
инвеститорите сами изграждат съоръжения като
трансформатори и др. При
такова обстоятелство
стойността им се оказва
в пъти по-висока в сравне-

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

02/ 973 34 42

Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструкЗаводът 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 доставка и монтаж на металните конструкции до всяка локация в страната и чужбина.
Компанията „Балкан Стийл Инженеринг“ е с 20-годишен опит в търговията и преработката на стомани и стоманени изделия. Ние сме един от водещите метални сервизни центрове за производство на арматурни заготовки, профили за сухо строителство, ламарина на лист и лента, LT профили, търговия с всички видове плоски и
дълги метални продукти и тръби.

„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
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ние с тази, която би платило ЕРП. Строителите
смятат, че не е редно съоръженията да се стопанисват от електроразпределителното дружество,
но да се изисква тяхното
изпълнение да е за сметка
на инвеститорите. Присъстващите подчертаха,
че е необходимо служителите на дружеството,
които работят в кол-центровете му, да преминават през специализирано
обучение.
Руслан Радев коментира, че проблемите в
общата дейност на ЕРП и
участниците в строително-инвестиционния процес
са назрели и трябва да се

подчерта още той. Радев заяви, че ръководството на ЕРП Север ще бъде
уведомено за проведената
среща и за обсъдените
теми на нея.
„Готови сме да търсим
заедно промяна в начина,
по който работи ЕРП, и се
надяваме това да проличи
в бъдеще”, допълни той.
„Моята цел е да разговарям с всеки един от Вас, за
да получа обратна връзка”,
поясни Руслан Радев.

В края на дискусията
инж. Любомир Шербетов изрази своето удовлетворение от проведената среща.
„В продължение на години
сме се опитвали да организираме подобни дискусии,
но поради една или друга
причина не сме успявали.
ОП Велико Търново прави
голяма крачка в тази посока“, каза инж. Шербетов.
Конкретните казуси, поставени от строителните
компании, бяха предадени в
писмен вид на представителите на ЕРП Север. Инж.
Шербетов уточни, че тъй
като въпросите касаят
голям брой фирми, от ОП
Велико Търново очакват
отговори на електронната поща, които след това
ще бъдат предоставени на
всички членовете на Камарата.

ǍȆǼǳǺǻǼǴǰǮǴǲǮǬǹǱǶǬǾǺ
ȃǱǷǱǹǾǺǮǬǼǬȃǽȆǽǳǬǮȆǼǾǬǹǱ
ǹǬǹǬǰǽǾǼǺǵǶǬǾǬǶǬǾǺǭǬǯǱǼ
Серията
гуменоверижни багертоварачи MCR на
Mecalac осигуряват
на строителните
фирми печелившите
предимства, които
ще ги изстрелят пред
конкуренцията. Това
са верижни машини,
които се движат с над
10 км/ч. Завиването
с джойстик е
удоволствие, а
компактните размери
отзад и отпред са
от голяма полза
при работа в тесни
места.
Моделите от серия MCR са четири
и обхващат диапазон от работни маси
6 - 15 т. Te могат да работят ефективно с големи товарачни кофи. Например
моделът 8MCR може да използва кофа с
капацитет 0,53 куб. м. От своя страна
10MCR може да се оборудва с товарачна
кофа от 0,75 куб. м. Това означава още
77% материал, загребан наведнъж в сравнение с традиционните специализирани
багери. А освен това товарачните кофи
позволяват разстилане на материала
или фино подравняване на терена само с
едно минаване без необходимост от завъртане на надстройката или движения
със стрелата. По този начин се намалява драстично времето за изпълнение на
един работен цикъл.
Моделът 8MCR например е с работна
маса 7,2 т, но общият радиус на завъртане на надстройката със стрелата е

2698 мм, което е еквивалентно на общия
радиус на завъртане на конвенционален
2-тонен минибагер. Серията MCR предлага действителна компактност на
360° - не само в задната част (радиусът
е 1254 мм), но и отпред (1444 мм). Защото няма голям смисъл да има малък радиус на завъртане на противотежестта
отзад, ако предната част на машината
не позволява да се направи пълно завъртане в тясно пространство.
Реномираната патентована стрела
на Mecalac се прибира назад под ъгъл от
130°, като осигурява максимална стабилност, действайки като естествена
противотежест. В същото време машината може да вдигне товар, който тежи
40% от масата й, а кинематиката на
стрелата позволява както голям работен обсег, така и възможност за работа
съвсем близо до машината.
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Езиковата бариера е пречка пред ползотворното сътрудничество,
стана ясно на международен виртуален семинар с участието на КСБ

Снимки КСБ

Мария Желева,
главен експерт КСБ
Камарата на строителите в България (КСБ) участва
в международен виртуален
семинар, посветен на темата „Административно сътрудничество в сферата на
командироването на работници: настоящи практики и
бъдещи сценарии“, част от
проект ISA: Споразумения за
командироване на работници. КСБ беше представена
от Валентин Николов, изп.
директор, и Мария Желева,
главен експерт. В събитието се включиха и представители на инспекции по труда,
социални министерства, паритарни фондове, синдикати
и работодателски организации от България, Италия,
Португалия, Испания, Франция и на Европейската федерация на строителната
индустрия (FIEC). Целта на
семинара бе да се обсъдят
добрите практики и проблемите на съществуващите
международни споразумения
за сътрудничество, за да се
изготвят препоръки за подо-

бряване на процеса на командироване на работници чрез
партньорства между участващите институции.
Сред най-интересните
примери за двустранно сътрудничество за обмен на
информация се откроиха споразуменията, сключени от

Португалия - една от
страните с най-много
командировани работници в ЕС.
За да подобри условията
на труд на командированите
работници, да намали дела
на недекларирания труд и
да осигури своевременно
събиране на информация за
условията на работа, през
последните седем години
страната сключва различни
двустранни споразумения с
държавите, които приемат
висок процент португалски работници както на
институционално, така и
на правителствено ниво.
Съдържанието на тези

документи се изготвя на
базата на проучвания относно конкретните нужди
и трудностите, пред които
са изправени работниците
във всяка една приемаща
страна. Част от дейностите включват съвместни
инспекции и споделяне на
добри практики за проверки
на място, системи за сигнализиране при констатирани
нередности, информационни
събития и материали, анализ на условията на труд и
съответните национални

законодателства, вкл. данъчна и социална политика,
събиране на данни за командированите работници като
декларации, А1 формуляри,
подадени жалби от работниците и др. За постигане
на по-висока ефективност
и своевременно решаване
на текущите проблеми конкретните сфери на сътрудничество се дефинират
ежегодно според текущите
нужди на участващите държави. Сред най-съществените пречки за ползотворно
сътрудничество се открояват езиковата бариера,
забавеното получаване на
данни за командированите
работници, участието на
няколко институции, регулиращи процеса на командироване на национално ниво, и
различията в националните
нормативни актове.
Друг пример за ефективно сътрудничество
илюстрира Дана Шефер,
представител на Социалния
фонд на строителния бранш

(СОКА-БАУ) в Германия, отговарящ за работниците,
командировани в и от Германия. Сключените споразумения между СОКА-БАУ и
отговорните институции в
Дания и Полша се фокусират
върху няколко социални аспекта на командироването
на работници: използване
или компенсация за невзет
полагаем годишен отпуск,
коректно изплащане на социалните вноски и спазване
на данъчното законодателство. „Тези споразумения са

много важни за нас, защото
не само условията на работа и минималното възнаграждение оказват влияние
върху лоялната конкуренция,
но също така и защитата
на правата на работниците, коректните вноски за
социално осигуряване и прилежното плащане на данъци.
Ето защо предстои да сключим подобно споразумение
с Румънския социален фонд,
тъй като командированите
работници от тази държава
са на второ място от всички
командировани строители в
Германия“, каза Шефер.
В последвалата дискусия
участниците в семинара
разгледаха практическите
аспекти на споразуменията
за сътрудничество и откроиха две предизвикателства -

необходимостта от
ускоряването на дигитализацията в сферата на
командироването
и отстраняването на

езиковата бариера по отношение на националните
нормативни актове и колективните договори. Стана
ясно, че ефективността на
дигиталните инструменти,
внедрени в резултат от изпълнението на Директивата
за командироване на работници, зависи от готовността на администрацията да
ги използва целесъобразно
и синхронизирано със съответните европейски институции. Някои държави са
постигнали значителен напредък, но други изостават.
По отношение на езиковата
бариера се коментира, че
от една страна, е изключително важно да се преведат
правилно текстовете, заложени в националните законодателства и колективните
трудови договори. А от друга
– ефективната комуникация
с работниците извън граница играе съществена роля.
„Ако няма добра система за
преводи, не могат да бъдат
постигнати добри резултати, нито пък може да се
получи адекватна обратна
връзка от работниците по
отношение на защитата
на техните права“, заключи
модераторът на дискусията
проф. Микеле Файоли, представител от италианския
център за изследвания FGB.
Ефикасно решение за
справяне с част от тези
проблеми предоставят

многостранните споразумения между социални
партньори и паритарни
фондове.
Включването на работодателски организации и
синдикати позволява да се
вземе предвид мнението и на
двете страни, за да се разберат по-добре договорите,
характеризиращи процеса на
командироване. Освен това
подобни спогодби позволяват да се осигури социална
защита и справедливост на
пазара на труда, както и да
се приемат политики за превенция на злоупотреби. За да
функционират добре обаче, е
необходима институционална подкрепа, както и наличието на ефективна система

Проект „ISA: Споразумения за споделяне на информация. Изграждане на европейски споразумения за
командироване на работници в строителството“,
финансиран от ЕК, е третият от поредицата проекти на италианския Национален комитет за фондовете за благосъстояние на строителните работници (CNCE). Всички те се фокусират върху анализа
и усъвършенстването на Директивата за командироване на работници, както и на съществуващите
споразумения за командироване в ЕС, улесняващи условията на работа и свързаните административни
процеси. Чрез проучвания, анализи и информационни
срещи проект ISA цели да повиши информираността
сред заинтересованите страни за подобряване на
трансграничното сътрудничество в областта на
командироването на работници и да засили транснационалното партньорство между органите и заинтересованите страни, участващи в командироването
на работници в строителния сектор.
Проектът насърчава създаването на споразумения за обмен на информация, предназначени за
наблюдение и облекчаване на командироването на
работници и разширяване на обхвата на съществуващите споразумения към други държави. Изводите
от семинарите, както и всички доклади, проучвания,
интересни практики в сферата на командироване на
работници, разработени по ISA, са налични в платформата isaproject.eu.
за събиране на данни относно социалните вноски.
Изп. директор на КСБ
Валентин Николов подчерта,
че темата на семинара е изключително важна за строителния сектор. „Проблемите
с командированите работници не са нови. Те се натрупваха през годините, ситуацията с пандемията обаче
ги изостри и ги изнесе на
преден план. Ето защо сега
се налага да се справяме и с
нови предизвикателства, освен с традиционните, които
се открояваха до този момент“. Николов сподели, че
на първо място следва да се
изясни правната страна на
въпроса и необходимостта
от качествен превод и разбиране на понятията. „Едва
след това можем да говорим
за дигитализация, защото
да дигитализираме понятия, за които има неразбиране между нас, няма да има
ефект“, поясни той.
По отношение на проблемите на българския строителен бранш Валентин Николов подчерта, че такива има
с формуляр А1, но работата
с администрацията в тази
посока е ползотворна. „Проблемът е друг.

В България не е изградена система за обратна
връзка какво се случва
след реализацията на
съответните командировки.
Когато се готвихме
през януари за новия етап
от проект ISA, бяхме много
радостни, че се предвижда
среща в Португалия, защото от информацията, която

имаме, португалците са найнапред, развили са най-добре системата за обратна
връзка. Очаквахме срещата
с нетърпение, искахме да се
запознаем от първа ръка с
португалския опит и да получим информация. Надявам
се, че това ще стане в найскоро време. Като цяло системата за обратна връзка
е изключително важна. Споразуменията, за които говорим, са двустранни, но според мен този проект може
да доведе до изграждане на
обща платформа за проследяване на различни аспекти
от командироването на работници”, заяви още изп. директор на КСБ.
Винсент Детемерман,
представител на FIEC, също
приветства инициативата
и изтъкна, че транснационалните сътрудничества
между социалните партньори са изключително важни
за осъзнаването на проблемите на командированите
работници както за работодателите, така и за работниците. По думите му те
дават сериозен тласък за
промени и подобрения в международните нормативни актове в тази сфера. „Както
подчерта изпълнителният
директор на КСБ, настоящата пандемия добави повече
предизвикателства към съществуващите трудности,
а това е още една причина
да вървим напред и да се опитаме заедно да предприемем
практически мерки за справяне с проблемите на неравностойното заплащане на
труда и социалните добавки
на командированите работници“, допълни той.
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Инж. Йордан Николов, председател на секция „Изолации“ към КСБ и
изп. директор на Българската асоциация за изолации в строителството:
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Съвместна рубрика на КСБ,
в. „Строител“ и Радио София – БНР

ǲǹǩȐǩǨǰǹȈȗȍȓȐȘȈȚȏȈȕȈȊȘȍȔȍȕȕȖȚȖȘȈȏȘȈȉȖȚȊȈȕȍ
ȐșȚȈȘȚȐȘȈȕȍȕȈȗȘȖȋȘȈȔȐȏȈȗȖȊȐȠȈȊȈȕȍȕȈǭǭ
Снимкa авторът

Мирослав Еленков
Председателят на
секция „Изолации“ към Камарата на строителите
в България (КСБ) и изпълнителен директор на Българската асоциация за изолации в строителството
(БАИС) инж. Йордан Николов бе гост на поредното
издание на рубриката „Код
Строител“. Предаването
се реализира съвместно
от КСБ, вестник „Строител“ и Радио София на БНР.
Във фокуса на разговора
му с водещата Анелия Торошанова бе защо инвестициите в строителни
дейности трябва да са
приоритет в плановете на
правителството за възстановяване от последствията от пандемията
на COVID-19. Коментирано
бе и какъв ресурс може
да бъде мобилизиран за
целта, какви биха били основните инструменти на
правителството ни пред
европейските институции
в полза на тази идея, как
ще се отрази повишаването на енергийната ефективност (ЕЕ) на сградите
върху заетостта в строителния сектор и как ще се
справи браншът с евентуалния недостиг на работна ръка при увеличените
инвестиции.
„В публикувания Интегриран план в областта на
енергетиката и климата
на Република Българи я
2021 – 2030” прави впечатление, че се предвиждат
49% намаляване на емисиите до 2030 г. в сравнение
с 1990 г. Освен липсата на
амбиция по отношение на
въглеродните емисии от
индустриалните сектори
според същия план е предвидено постигане на само
19,8% енергийно обновяване на съществуващия
сграден фонд до 2050 г., а
целта на правителството
до 2030 г. е за обновяване на едва 7,9%“, започна
инж. Николов. Според него
предвижданите средства
за зелено възстановяване
на ЕС биха могли да подпомогнат финансово процеса
на енергийно ефективно
обновяване на сградния
фонд в България. В момента той е съставен от 91%
сгради с най-ниски класове
на енергопотребление (E,
F и G) поради липсата на
ефективни сградни топлоизолационни решения.
Председателят на
секция „Изолации“ към КСБ
подчерта, че според редица проучвания е доказано,
че

топлоизолирането
на сградите води до

най-бързи и икономически ефективни резултати

Виждането на инж. Николов е, че повечето страни, вкл. България, имат

по отношение на спестяванията на енергия и
СО 2 емисии. Той обобщи,
че домакинствата в България сами по себе си консумират 23% от крайната
енергия, като 70% от нея
са за отопление и охлаждане на здания с класове
на енергопотребление под
C. „Според задълбочени изследвания основните енергийни загуби в сградите
са през фасадите – 25%,
и през покривите – 30%“,
каза инж. Николов.
„Европейската Зелена
сделка признава, че строителният сектор е ключов
стълб за растеж. Сградният фонд на ЕС се нуждае от широко обновяване,
за да осигури здравословни
и достъпни условия на живот и труд, да се бори с
изменението на климата
и да изведе милиони европейци от енергийната
бедност“, продължи разговора инж. Йордан Николов.
„За да постигнем европейските цели в областта
на климата и енергията,
нивата на енергийно обновяване трябва да се
утроят и да се стремим
към сградния фонд с близко до нулата потребление
на енергия. Наскоро беше
потвърдено, че средният
годишен процент на ЕЕ обновяване в ЕС е едва 1%“,
посочи той.

натрупан опит от изпълнението на национални
програми за ЕЕ
и много бързо може да
се създаде организация.
„В този контекст БАИС
и КСБ апелират за навременното разработване и
стартиране на програми
за повишаване на енергийната ефективност на
жилищните сгради до клас
B, както и за въвеждане на
задължителни критерии
за нови сгради с близко до
нулевото потребление на
енергия“, заяви инж. Йордан
Николов. Той добави, че е
необходимо да се създадат
програми за финансиране
на енергийното обновяване
и на еднофамилни жилищни
сгради, както и рестартиране в кратък срок на
Националната програма за
енергийна ефективност на
многофамилните жилищни
сгради (НПЕЕМЖС). Експертът изтъкна, че трябва да
се вземе под внимание необходимостта от промени в
методологията и финансовия механизъм на провеждането й, с които да се
постигне клас на енергопотребление на сградите,
по-стриктен контрол на
качеството на строителството и приоритетно
използване на европейски
средства.
„Според последно-

то преброяване на НСИ
от 2011 г. съществуват
3 887 149 жилища с 283 833
хил. кв. м полезна и 215 197
хил. кв. м жилищна площ,
от които само 15,5%, или
602 546 жилища, са с изолация. По актуални данни на
МРРБ над 700 000 обитаеми жилищни сгради имат
нужда от мерки по ЕЕ, от
които 650 000 са еднофамилни и 54 000 са многофамилни сгради“, съобщи
председателят на БАИС.
Инж. Николов заяви, че
в ЕС

темата за зелено
възстановяване на
икономиката на Съюза
се обсъжда активно на
най-високо ниво.
„ЕК предлага до 750
млрд. евро за възстановяване след кризата, като
500 млрд. са грантово
финaнсиране и до 250 млрд.
евро дългосрочни дългови
инструменти. Основен
фокус са зеленото възстановяване и дигитализацията. 25% от бюджета се
предвиждат за опазващи
климата технологии и до
100 млрд. евро ще бъдат
целево насочени в енергийно ефективното реновиране на сгради“, посочи
председателят на секция
„Изолации“ към КСБ и добави, че се планира мобилизирането на бюджет в
размер на 1 трлн. евро за
периода 2021 - 2027 г.
Той коментира още и

„Фонд за възстановяване и
устойчивост“ с ресурс от
560 млрд. евро и Фонд React
– EU – 55 млрд. евро, които са на разположение до
2022 г. като допълнителна
част от бюджета на ЕС за
2014 - 2020 г. „Това са средства по Кохезионния фонд
– важен за Източна и Южна
Европа. 50% от тях ще се
насочат още през 2020 г.,
като ще се отпускат след
утвърждаване на представените програми от страните членки“ обясни инж.
Николов.
Според него много поефективно ще бъде да се
създадат работни места
в обновяването на сградите, отколкото да се
изплащат обезщетения
за безработица. „Това ще
позволи бърза конверсия
на работната сила, освободена поради свиването
на сектори от икономиката като резултат от
борбата с пандеми ята
от COVID-19”, обясни инж.
Николов. „Инвестициите в
реновиране биха оказали
пряко въздействие върху
заетостта във всички
държави членки“, убеден е
той.
Изследвания в редица
страни от ЕС сочат, че 1
млн. евро инвестирани в
ЕЕ обновяване откриват
средно за ЕС 18 работни места на пълен работен ден. В държавите от
Южна и Източна Европа
цифрата е значително
по-голяма. Например за

Хърватска - 29 работни
места, Полша - 42 работни места, а за България
още повече, като се имат
предвид разликите в цената на труда.
„Според неотдавнашно
проучване, публикувано от
Европейската комисия, работната сила, назначена
за обновяване на жилищни
сгради, се оценява на около
4,6 милиона служители на
пълно работно време (FTE)
годишно в периода 2012 2016 г. За същото време прогнозната работна
сила, заета за енергийно
ефективно и неенергийно
обновяване на нежилищни
сгради, е била около 1,9
милиона FTE годишно. Данните на Евростат (2019)
показват, че в строителната индустрия работят
около 13,4 милиона души
(производството на материали и компоненти не
е включено) в ЕС-27. Повечето заети в строителния
сектор работят в МСП с
по-малко от 50 човека.
Тези фирми са особено
уязвими от сътресенията
на пазара и бързо могат да
изчезнат в условията на
задаващата се икономическа криза, последствие
от COVID-19“, каза инж.
Николов.
В з ак л ю че н ие б е ш е
обсъден въпросът как ще
се справи строителният
сектор с евентуалния недостиг на работна ръка
при увеличените инвестиции. „На първо време
може да започне конверсия на освободената от
други отрасли работна
сила чрез обучение и
преквалификация. КСБ има
инфраструктурата и би
могла да започне професионални курсове в своите Областни представителства“, даде пример
инж. Николов.
По отношение на БАИС
той заяви, че би могла да
съдейства чрез разработката на конкретни програми за обучение в областта
на изолациите. „Впоследствие, ако се появи дефицит на работна ръка, може
да се използват активно
представители на българските общности зад граница от Албания, Косово,
Молдова, Украйна и т.н. На
по-късен етап може да се
започне прилагането на
последователна политика за обучение и квалификация на постъпващите
на трудовия пазар млади
хора. И накрая – да се разработи система от типа
„зелена карта” за привличане на работна ръка
от трети страни“, каза
на финала инж. Йордан
Николов.
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София Петкова, изп. директор на Евроатлантическия център за сигурност:
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Целта е регионът да бъде икономически конкурентоспособен,
енергийно независим, силен и устойчив

Снимка Емил Христов

София Петкова е експерт по политология, международни отношения
и европеистика, възпитаник на Лондонското училище по икономика
и политически науки (LSE) – магистър на науките по „Политики
и управление на Европейския съюз“ със специализация „Външните
отношения на ЕС“. Преминала е през академични, професионални и
лидерски програми в Европа и САЩ, сред които такива на Държавния
департамент на САЩ, Института Аспен, Румъния, Northwestern University, Evanston, Illinois, US; Leiden University, the Netherlands; Europeum
Institute, Czech Republic. Работила е към българския и Европейския
парламент, фондация „Софийска платформа“, софийския офис на
Европейския съвет за външна политика и др.

Ренета Николова
Разкажете ни за Евроатлантическия център.
Какви са целите и сферата му на дейност?
Евроатлантическият
център за сигурност е неправителствена организация, чиято основна цел
е засилване на сътрудничеството в сектор „Сигурност“, базирано на евроатлантически ценности
както в национален, така
и в регионален план. Регионите, в които е фокусирана нашата работа, са
тези, в които България е
участник - Черноморския
регион, Западните Балкани и Триморието. За нас
евроатлантическата ориентация е изключително
основополагаща за сигурността в региона и за икономическото му развитие.
В края на годината
предстои голямо събитие по инициативата
„Три морета“, в което ще
участват и представители на ръководството
на КСБ. Можете ли да ни
дадете повече информация?
В края на октомври
предстои среща на върха
в Талин, Естония, в президентски формат по инициативата „Три морета“.
От 2018 г. тези срещи се
организират паралелно с
бизнес форуми, на които
са поканени представители на бизнеса и индустрията от различните
държави членки.
Инициативата „Три морета“ е една политическа
платформа, която стартира по идея на президентите на Хърватия и Полша
през 2015 г. През 2016 г. се
случва първата среща на
върха между президентите на държавите членки
и започва да се разгръща
инициативата. През следващите години се поставя
началото на бизнес форума и се изгражда мрежата
на търговско-промишлените палати. Поставя се началото на инвестиционния
фонд към инициативата
„Три морета“. Основната цел е повишаване на
свързаността - инфра-

структурна, енергийна и
дигитална, в региона на
Триморието. По калкулации на държавите от региона около 570 млрд. евро
е дефицитът от инвестиции в инфраструктура
в тези държави. Логиката
на тази инициатива е, че
инфраструктурните дефицити са в основата на
икономическите такива.
Задачата е догонване и
адекватна конвергенция с
т.нар. стари държави от
ЕС. Това е малко неправилен термин, защото през
2004 г. е първата вълна
от нови членки на Съюза, а
оттогава са минали вече
16 г. Държавите, присъединили се след 2004 г., макар
и с различни интереси, са
обединени от това, че бидейки зад Желязната завеса до края на Студената
война, все още изостават
в своето развитие. Ставайки част от ЕС, за тях
се поставя акцент върху
свързаността Изток Запад, но се пренебрегва
свързаността Север - Юг.
Затова приоритет на инициативата е повишаване
на тази свързаност по
оста Север - Юг. Важен
акцент тук е енергийната сигурност, защото се
счита, че свързаността
Изток - Запад е изградила

т.нар. тръби на зависимост. А за да може да се
постигне енергийна независимост на региона,
трябва да се работи за
енергийната свързаност
Север - Юг като важен
момент за диверсификацията.
Говорите за мащабни
проекти, които са свързани с мащабни инвестиции. Откъде ще дойде
финансирането за тези
проекти?
Нека да започна от инвестиционния фонд. Една
от основните му цели е
идентифициране на пазарен принцип на стратегически важни проекти за
региона, след това е координиране на тяхното планиране и имплементация и
осигуряване на набирането на средствата. Източниците са няколко - огромна част от средствата
идват през Структурните
фондове на ЕС, чрез проекти на държавите членки,
които се финансират от
тези фондове. Друга част
са средства за инвестиции, които се набират
във фонда от държавите
членки на инициативата.
Например при основаването му Полша и Румъния
се ангажират да осигурят

500 млн. евро през техните банки за развитие.
Това е стартовият капитал на фонда. От началото на 2020 Естония също
задели 20 млн. евро и се
очаква останалите държави също да се ангажират.
Третото перо е привличането на частни инвестиции и външни такива от
трети страни извън ЕС.
По време на Мюнхенската
конференция за сигурност
през февруари тази година държавният секретар
на САЩ Майк Помпео обяви, че САЩ като външен
партньор, който не е член
на формата, са готови да
ангажират до 1 млрд. долара в проекти, насочени
към енергийната свързаност и LNG терминалите.
Това са основните източници на средства за фонда
- европейските фондове,
средства от държавите
членки на формата и външни инвестиции от трети
страни, организации и институции.
Как се позиционира
България в този процес
- ние ще инвестираме ли
и ще участваме ли и по
какъв начин?
В Букурещ през 2018 г.,
когато се основава фондът, се подготвя един

списък с приоритетни проекти за инициативата. Те
са общо 48. От тях 27 са
многостранни, а останалите са двустранни или
национални. С приоритет
са многостранните проекти, тъй като се приема, че
те имат по-голямо стратегическо значение. България е спомената като
страна участник в 12 проекта, но не е инициатор
на нито един многостранен проект. Страната ни
е предложила 3 проекта
- тунел през Петрохан,
който е двустранен с Румъния, и два национални
- железопътната линия
Русе - Варна и разширяване на газовото хранилище
в с. Чирен. България изразява много положително
отношение към формата
„Три морета”. Тя е представена в инициативата
от президента. За съжаление обаче нашата страна
не е изразила готовност
да ангажира сума по инициативата. Евроатлант и че с к и я т це н тъ р з а
сигурност през февруари
организира конференция,
на която успяхме да съберем представители на
НПО, академичните среди,
МС и президентската администрация, за да обсъдим приоритетите на Бъл-

гария в инициативата „Три
морета”. Смея да твърдя,
че всички се обединихме
около възможностите,
които инициативата дава,
но същевременно се видя,
че има много неясноти
около позицията на България. Нашият апел беше
страната ни да изясни
стратегическия си подход към инициативата, за
да бъде далеч по-активна
и да може да е решаващ
фактор. Инициативата е
все още в началната си
фаза, тепърва ще се институционализира - секретариат, механизми и
критерии, по които ще се
управляват средствата.
За да може страната ни
да е фактор при вземането на решения по всички тези въпроси, трябва
да сме активни сега. Не
трябва да забравяме, че
инициативата „Три морета“ има освен икономическо и инфраструктурно
значение, и геостратегическо такова.
Интересно е как се е
зародила тази инициатива?
Както вече споменах, в
основата са Полша и Хърватия, които успяват да
приобщят още 10 държави
към идеята. А тя се фор-
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мира около необходимостта от общ регионален
подход при решаването на
общи предизвикателства
пред икономическото развитие. За страните членки обединяващо предизвикателство в икономическо
отношение е липсата на
свързаност по оста Север - Юг, която им пречи
да имат общ регионален
пазар. Например пътуването с влак или автомобил в региона на Триморието отнема средно от 2
до 4 пъти повече време,
отколкото в страните в
Западна Европа. Идеята
на инициативата е регионът да бъде икономически конкурентоспособен,
енергийно независим, силен и устойчив. Той трябва да догони западните си
партньори в ЕС, да повиши
конвергенцията и кохезията си с тях и това може
да се постигне единствено с общи усилия. Ясно е и
че финансовите дефицити
са огромни и че те не могат да се преодолеят без
помощ от ЕС. Затова е
много важно „Три морета“
да не се възприема като
паралелна на ЕС инициатива, а точно обратно тя се стреми единствено
и само да подсили ЕС. ЕК
осъзнава това и изразява
силна подкрепа в последни-

Конференция на тема „Инициативата „Три морета“: свързаност, конкурентоспособност и
сигурност“, организирана от Евроатлантическия център за сигурност, в партньорство с
Външно министерство на Естония

те три години за нея, като
отчита, че в периода 2014
- 2020 в инфраструктурни
проекти, касаещи свързаността в региона, са инвестирани 56 млрд. евро.
Това е един доста сериозен капитал. Предишният
председател на ЕК ЖанКлод Юнкер присъства на
две срещи на върха през
2018 и 2019. Засега има
сигнали, че подкрепата
ще продължи в същия дух.
Германия сериозно застава зад инициативата, премиерът и президентът на
страната са участвали в
по една среща на върха,

въпреки че Германия не е
член. Има потвърждение
за участието на немския
президент и на срещата
в Талин през тази година.
Освен инфраструктурни, инициативата
ще подкрепя ли и други
проекти?
Основният акцент е
свързаност чрез инфраструктура. Говорим не
само за пътища и релси, а
и за енергийна и дигитална свързаност.
Казахте дигитална свързаност, която е

ǏǱǺǻǺǷǴǾǴȃǱǽǶǴȋǾǻǼǺǱǶǾ
Инициативата
„Три морета“ е политически проект на 12
европейски държави:
България, Австрия,
Хърватия, Чешката
република, Естония,
Ун г а р и я , Л а т в и я ,
Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.
Инициативата
се развива като прагматична платформа
за сътрудничество с
основен фокус развитие на сътрудничеството в търговско-икономическата
област, задълбочаване на интеграцията
на страните от региона между Балтийско, Адриатическо и
Черно море и създаване на по-голяма свързаност между тях по
линията Север – Юг в областта на енергетиката, транспорта,
комуникациите, информационните технологии, бизнеса.
Ключови елементи на инициативата са:
• Съвместимост и допълняемост на проектите по линия на
инициативата „Три морета“ с интеграционния процес в рамките
на ЕС и хармонизирането им с общите политики на ЕС;
• Енергийна, транспортна и дигитална свързаност с
цел постигане на енергийна сигурност, диверсификация на
енергийните източници и транспортните връзки, стимулиране на единния пазар на стоки и услуги и на дигиталния
пазар;
• Създаване на условия за инвестиции и бизнес с акцент
върху привличането на външни инвеститори, тъй като европейските фондове не могат да бъдат единствен източник на
финансиране за регионалните инфраструктурни проекти.
Български проекти по линия на инициативата са: възстановяването на проектните параметри на железопътната линия
Русе – Варна, изграждането на тунел под прохода Петрохан и
разширяването на газовото хранилище в с. Чирен.

много актуална. Какво
се предвижда в това направление?
Един от централните
проекти, които се предвиждат, е създаването на
един вид магистрала, високоскоростен път, който да обхваща оста Север - Юг. Това е цифрова
инфраструктура, която да
подобрява обмена на данни в региона. Тази инициатива ще подобри онлайн
търговията. Предвижда
се по различни проекти
да се намали разликата
в интернет покритието
между градските и сел-

ските региони, тъй като
се отчита дефицит. Дори
и тук виждаме, че инициативата е изцяло в помощ на ЕС, на идеите за
общ дигитален пазар, общ
европейски пазар, единен
енергиен пазар. По-големите и приоритетни проекти биха могли да бъдат
изключително полезни и
за България, като например Виа Карпатия, която
минавайки през България,
би минала през Видин и би
го свързала с Гърция. Това
е нещо, което ние като
държава се опитваме да
направим от много години, но не се случва. Така че
смятам, че инициативата
може да бъде изключително полезна за нашата
страна и затова тя е толкова важна.
Какъв ще е основният акцент на срещата в
Талин?
Естонците са известни с това, че те са цифрова нация. Акцентът тук
ще падне върху дигитализацията, върху умните решения, умните градове и
инфраструктура. Логиката на естонците, която е
прекрасна, е, че за да бъде
конкурентоспособен регионът, то инвестициите
трябва да са във възможно
най-качествената инфра-

структура, в последните
технологии, които са въведени на пазара, за да бъдат конкурентоспособни
най-дълго време в бъдеще.
Те са поставили акцент и
върху трите направления,
като ги виждат през призмата на цифровизацията.
Какви са шансовете
на българския строителен бизнес да участва в
инициативата?
Смятам, че КСБ през
бизнес форума, който ще
се случи в Талин, а и през
своята позиция на национално ниво може да прецени стратегическото значение на инициативата за
региона, както и възможностите, които инвестициите, свързани с нея,
дават на членовете на
Камарата. Това са инфраструктурни проекти, които някой трябва да изгради. За да се случат тези
проекти, държавите ще
разчитат на строителния
сектор. Ключово е КСБ да
следи проектите, да работи заедно с държавата за
привличане на инвестиции
за стратегически обекти,
които не само на макрониво да решават редица проблеми, но и на микрониво
да осигурят много работни места и ангажираност
на бизнеса.
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Само за първите 10 години ще се отворят 17 600 работни места

Елица Илчева
27 млрд. лв. трябва да
бъдат инвестирани в санирането до 2050 г. Това
е амбицията на проекта
на нова Национална стратегия за обновяването на
сградния фонд в България в
следващите 30 г. Парите
са изчислени за санирането на 60% от жилищния
фонд и 17% обществени
сгради на страната. Обновената площ трябва да
достигне 55,8 млн. кв. м,
от които 48,3 млн. кв. м са
жилищните. Очаква се реализацията на програмата да доведе до спестяването на 7329 GWh енергия
годишно, а въглеродните
емисии да намалеят с
3,2 млн. т, от които 2,7
млн. т от жилищни сгради.
Документът е разработен от Министерството на енергетиката (МЕ)
съвместно с Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ), Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Фонд
мениджър на финансови
инструменти в България
(Фонд на Фондовете ФнФ) с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие.
Качен е за обществено
обсъждане до 10 август
на портала към Министерския съвет www.strategy.bg.
Представеният план е
с обем от цели 154 страници и в него са включени
всевъзможни изчисления
за това кои сгради как, с
какво и защо трябва да се
обновят. Изброени са десетки положителни ефекти, отчетено е възможно увеличение на БВП на
страната и са разписани
разходите по години.

Инвестициите ще нарастват постепенно.
Разбивката на планираните средства показва, че в периода от следващата до 2025 г. ще са
нужни 1,5 млрд. лв. - по
317 млн. лв. на година. До
2030 г. ще се изхарчат
нови 3 млрд. лв. - по 616
млн. лв. годишно, а от
2030 г. до 2040 г. - 10,5
млрд. лв., по малко над 1
млрд. лв. на година. За последното десетилетие
от плана ще са нужни 11,7
млрд. лв. – 1,1 млн. лв. на
година. Сумите обаче ще
са по-големи, защото в
документа се посочва, че
необходимите инвестиции са само за мерките
за енергийна ефективност (ЕЕ). „Много от тях
особено по сградната обвивка са съпроводени със
съпътстващи дейности,
които гарантират качеството и живота на
самите подобрения. По
направена оценка от най-

Карта на допълнителните ползи

мащабната до момента
програма за обновяване
на жилищния фонд у нас
този вид разходи достига да 30% от инвестицията за Енергоспестяващи
мерки (ЕСМ). Това означава, че при структуриране
на финансовите инструменти е необходимо да се
имат предвид и тези разходи“, е записано в стратегията.
Изчисленията в проекта показват, че за санирането на един квадратен
метър от апартамент в
жилищен блок се очаква да
са необходими 186,48 лв.
Например топлоизолирането на среден апартамент
от около 80 квадрата в
панелен блок излиза реално
към 14 918 лв. Тези калкулации са правени с условието, че се приложат дейности, които да доведат
най-малко до 60 на сто
спестяване на разходите
за отопление. Такива са
поставянето на топлоизолация по цялата сграда,

Източник: Odyssee-Mure

средни цени, максималните стойности са поне
двойно по-големи. Навсякъде в стратегията става
въпрос за цялостно саниране на съответното здание, а не за отделни части
от него, на само едно крило или определени етажи.

Сградите – масово с лоши
характеристики
Прегледът на жилищния фонд и енергийното
потребление у нас, направен от авторите на документа, доказва на практика известната истина, че
сградите в огромната си
част (91% от необновените) са с лоши енергийни
характеристики - класове
Е, F и G. Една от причините за това е, че болшинството са строени
в години, когато липсват
нормативни изисквания за
пестене на ресурси. 34%
от домовете са завършени преди 1960 г. Над 50% са
от периода 1960 - 1989 г. и

страция са правени след
2005 г., когато България
синхронизира законодателството си с европейското. Площта на обновените здания от този фонд
обаче не може да бъде над
45%, защото в по-голямата си част те са за икономическа дейност, като
хотели, търговски сгради,
бизнес центрове, заведения. Възможностите за
подобряване на енергийната ефективност при тях
е свързана и с повишаване на конкурентоспособността им и това се движи от пазарни механизми,
които не могат да бъдат
прогнозирани.

Как са групирани мерките?
За жилищни я фонд
енергоспестяващите подобрения са групирани в
зависимост от техническите възможности за
обновяване на еднофамилни къщи и многофамилни
сгради с ниско застроява-

и инсталиране на активна
слънчева система за топла вода.
При многофамилните
жилищни сгради със средно и високо застрояване,
които разполагат с централно топлофициране, е
предвидено модернизиране
на абонатната станция и
подобряване на сградната
топлопреносна инсталация. Безвъзмездна финансова помощ за системите
за отопление, вентилация
и топла вода ще се отпуска само за общите части,
а дейностите в жилищата
ще се финансират изцяло
от собствениците им,
предвижда проектът. За
да се подменят сградните инсталации, ще е необходимо съгласието на
100% от собствениците
на апартаментите.

Откъде ще дойдат
парите?
Сред възможните източници за финансиране,
които и досега са познати, са европейските средства, като начело отново
е посочена ОП „Региони в
растеж“. Извън фондовете пари може да дойдат
от Европейската банка
за възстановяване и развитие (ЕБВР), която предоставя кредитна линия
за ЕЕ в домакинствата,
от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми
източници“, капитализиран изцяло с грантови
средства, от Кредитна
линия за енергийна ефективност в домакинствата REECL, която чрез български банки предоставя
до 20 млн. евро, като бенефициенти могат да бъдат
физически лица, сдружения
на собственици и частни

Необходими инвестиции
Инвестиции
Жилищни сгради
Нежилищни сгради
Общо на година
Общо за периода
на покрива и мазетата,
заменянето на старите
дървени дограми с нови и
монтирането на LED осветление по стълбищата.
В сумата не е предвидено да има разходи за конструктивно укрепване на
един панелен блок, защото
това не навсякъде се налага. Ако обаче се окаже,
че самата конструкция
на сградата е повредена, разходите нарастват
почти двойно. Средната
стойност за топлоизолирането на един квадратен
метър от обществена
сграда (даден е пример
с училище) се равнява на
281,64 лв.
Изчисленията са по

2021-2025
2026-2030
2031-2040
2041-2050
лева/г.
лева/г.
лева/г.
лева/г.
257 180 671
535 480 142
911 015 558
1 007 003 984
59 899 456
80 831 802
129 253 125
165 671 859
317 081 000
616 312 000
1 040 269 000
1 172 676 000
1 585 405 000
3 081 560 000
10 402 690 000
11 726 760 000
са в панелни или стоманобетонови блокове. Между
1990 - 1999 г. са вдигнати
7% от обитаваните здания. Само „новите“ – след
2000 г., са строени по
проекти с относително
завишени норми за ЕЕ, но
те също представляват
нищожните 7%.
Ситуацията при публичните здания е подобна. Над 52% от тях са
изпълнени в периода 1959
- 1977 г., т.е. тяхното проектиране е извършено по
най-старите технически
норми. Останалите 32%
са изградени по регламент от 1974 до 1986 г.
Само 15% от заеманите
от централната админи-

не, както и за обновяване
на такива със средно и
високо застрояване.
За достигане до клас С
в първата категория, което би довело до енергийни спестявания под 60%,
е предвидена подмяна на
прозорци и врати, изолиране на стените, на покрива
и на подовата плоча, както и инсталирането на
енергоефективно осветление. При основно саниране на тази категория, с
което ще се достигне до
клас В и над 60% спестена енергия, към посочените мерки се планира също
инсталирането на котел
на газ или кондензационен
котел на газ или биомаса

доставчици на услуги.
Национален доверителен Екофонд също е
сериозна възможност.
Договорите с гарантиран
резултат (т.нар. ЕСКО
договори) също имат за
предмет изпълнението
на мерки за повишаване
на ЕЕ в сгради, предприятия, промишлени системи,
като възстановяването
на направените инвестиции и изплащането на
дължимото на изпълнителя възнаграждение се извършва за сметка на реализираните спестявания
на енергия.
На последно място е
посочена и Националната
програма за енергийна

ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Възможните нови източници са програмата
InvestEU, която ще е с период на действие между
2021 и 2027 г. и ще бъде
основният инструмент за
подкрепа на инвестиции и
достъп до финансиране в
ЕС, като ще наследи Европейския фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ) – по-известен
като плана „Юнкер”. Амбициозната цел на програмата е да задейства
поне 650 млрд. евро чрез
предоставяне на гаранция
от 38 млрд. евро от бюджета на ЕС, потенциалните партньори по изпълнението ще допринесат с
най-малко 9,5 млрд. евро
допълнителни средства
(от които 75% от Европейската инвестиционна
банка - ЕИБ). Предложенията за проекти от всички държави членки на ЕС
се конкурират при едни и
същи условия.
Вариант е и Планът за
инвестиции за устойчива
Европа, който е инвестиционният стълб на европейската Зелена сделка и
има за цел да мобилизира
най-малко 1 трилион евро
частни и публични инвестиции в устойчиви проекти през следващото десетилетие.
За дългосрочния бюджет на ЕС за периода
2021 -2027 г. Комисията
предлага да се увеличи
финансирането и по програма LIFE с почти 60%.
Една от основните приоритетни области тук
също е стимулирането на
дейности, насочени към
ЕЕ, особено в европейските региони, които изостават в прехода към чиста
енергия.
Европейският фонд за
енергийна ефективност
(ЕФЕЕ) е друг вариант,
който е под формата на
публично-частно партньорство (ПЧП), а ELENA
(техническа помощ) се управлява от ЕИБ и предоставя безвъзмездно подпомагане на програми с над
30 млн. евро обем, в т.ч. за
проекти за ЕЕ с тригодишен период на изпълнение.
Авторите на стратегията посочват и „зелените“ облигации като
възможен финансов инс т р у м е н т, и з п о л з в а н
в други страни. „През
последните 10 години,
ем и т и р ан и с п еци а л н о
за екологични или чисти
енергийни цели, те стават все по-популярни и могат да бъдат източник на
евтин и дългосрочен заемен капитал за общините
и националните правителства“, се казва в проекта.
„Зелените“ облигации
са подходящи за публични
сгради, които са държавна или общинска собстве-
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ност. За жилищните, найвече еднофамилните къщи,
се предлага използването
на „зелени“ ипотеки, при
които кандидатът получава по-висок размер на
кредита или по-облекчени
финансови условия като
по-ниски лихва и такси,
ако изпълни мерки за повишаване на енергийната
ефективност.
Новост е предложеното Финансиране чрез
битови сметки. Това е
механизъм, при който дружество за комунални услуги предоставя капитала
за обезпечаване на разходи за ЕЕ. Съществуват
няколко форми, които са
добре установени в САЩ
и понастоящем се пилотират в целия ЕС. Парите се
предоставят на местните предприятия, които
на свой ред използват
капитала, за да заемат
средства на крайните
потребители. След това
крайният потребител използва месечните финансови икономии, реализирани от по-ниските сметки
за енергия, за изплащане на заема на месечна
вноска по сметката си за
електрическа енергия или
топлофикация.
Важен аспект на финансирането по сметка е
разпределението на кредитния риск между участниците в проекта.

Всичко ще минава през
Фонд за декарбонизация за
България.
Като основна финансова схема в подкрепа на
Националната стратегия
за дългосрочно обновяване
е предвидено създаването
на единен Фонд за декарбонизаци я за Българи я
(наречен Фонда). Организиран като консолидиран
и ясно разпознаваем, той
ще се грижи за максимално постигане на целите,
които ще бъдат заложени.
На национално равнище
ще се управлява от независим управител (фонд
мениджър) и ще се състои
от три отделни подфонда
според крайните бенефициенти и по-точно – публичен сектор (ПФД1),
тъ р гов с к и д ру же с тва
(ПФД2) и жилищни сгради
(ПФД3).
Необходимите финансови ресурси ще се насочват от европейските
фондове към Фонда за декарбонизация, а на ниво
подфонд допълнително
финансиране ще може да
бъде добавяно от националния бюджет и други
потенциални механизми,
възприети от правителството. Добавеният ресурс на ниво подфонд ще
може да се ориентира и
към недопустими по европейските фондове дейности и разходи.
Не на последно място
към Фонда за декарбонизация ще се предвиди един-

План за инвестиции за устойчива Европа

на точка за техническата
помощ на кандидатите
чрез обслужване на едно
гише или подобни механизми.
Изрично е посочено, че
Фондът ще има право да
емитира „зелени” облигации или други дългови инструменти, тоест – ще
може да взима кредити.
Участието на местните
банки в тази финансова
схема ще е ключов елемент за успеха на Фонда за декарбонизация, но
се очаква значително да
се опрости процесът на
получаване на парите.
Позволява се и включването на частен капитал,
но все още не е ясно под
каква форма. Държавата
ще бъде представена във
Фонда от Министерство-

то на финансите.
Фондът ще насърчава
инвестициите в пакети
от мерки за обновяване и
ЕЕ чрез осигуряване на поцялостен подход, водещ до
по-големи спестявания на
енергия.
Адекватното финансиране (т.е. достъпно и
подходящо за целевата аудитория) ще е подкрепено
от по-амбициозен набор
от политики. Очаква се
именно те да предизвикат
повече действия от страна на собствениците и управителите на сградите
чрез комбинация от стимули и задължения. Следователно съчетаването на
силна политика и налични
финансови средства е от
съществено значение.

Наборът от ползи
Ползите от енергоспестяващите мерки са
разделени в три основни
групи - екологични, икономически и социално свързани.
Анализът сочи, че санирането до клас В ще
доведе до намаляването
на средните месечни разходи за добро отопление
на средно жилище от 65
кв. м от 156 на 107 лв. Това
може да извади доста домакинства, попадащи в
групата на застрашените, от енергийна бедност.
„Ползите за здравето ще
идват чрез намаляване на
вредните емисии в атмосферата и подобряването
на топлинния комфорт в
сградите“, пишат авторите на проекта.

ǷȖȒțȗȒȖȗȘȖȌȈȎȉȐșȓȍȌȋ
șȈȔȖȗȘȐȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȗȈșȗȖȘȚ

В стратегията е заложено, че от 2022 г. покупко-продажбата, както и отдаването под наем на
имоти ще може да се осъществява само след представяне на технически паспорт за съответното
жилище. С предложението на практика паспортът
става като нотариален акт за жилището. Очаква
се това да изиграе решаваща роля за ангажираността на собствениците на сгради.
Обобщено, той отразява техническото състояние на елементите и системите на строежа, основните и текущите ремонти, които трябва да се
извършат за привеждането му към съществените
изисквания за строежите, сроковете за извършването им, както и мерките за поддържането им. С
такъв разполагат единствено жилищата и помещения, на които е направено енергийно обследване и е
определен клас на имота.
Очаквано тези, които са санирани и с постигната висока ЕЕ, ще разполагат с по-висок клас.
Оценката на техническо състояние преди въвеждане на ЕСМ е от ключово значение и за самото саниране, защото дава информация за общото
състояние на елементите и системите на сградата и подпомага точното определяне на съпътстващите дейности. Така се предотвратяват и
възможни проблеми, които биха компрометирали
ЕСМ по време на експлоатационния им срок и в
тази връзка застрашаването на енергоспестяващият им ефект.
Документът подлежи на задължителна регистрация пред органа, издал разрешението за строеж на сградата - общинската администрация при
жилищните и публичните сгради.

Спор ед прог н оз и те
изпълнението на стратегията ще създаде и 17 600
нови работни места само
за първите 10 години.
Оценката е направена
по данни от доклада „Допълнителни ползи от инвестиране в енергийно
ефективно обновяване
на сгради“, изготвен от
Copenhagen Economics.
Методиката се основава
на коефициент, получен
от съотношението на
създадени нови работни
места по съществуващи данни в строителния
сектор и други услуги към
единица спестена енергия.
Новите работни места също носят социален
ефект, при това два са
основните фактора, които определят отражението върху заетостта: инвестициите в енергийна
ефективност създават
работни места не само
в строителството, а и в
индустрията, която произвежда съответните
продукти и услуги, а постигнатите енергийни
спестявания намаляват в
дългосрочна перспектива
потреблението на енергийни продукти. От своя
страна намаляването на
потреблението има ефект
върху произвежданата добавена стойност, а изменението на добавената
стойност води до ефект
върху заетостта в съответния сектор.
Този ефект се свързва
и с друга допълнителна
полза – въздействие върху
публичните бюджети поради допълнителни данъч-

ни приходи, предизвикани
от нови работни места,
генерирани от политики
за ЕЕ в строителния сектор.
Ефектът от изпълнението на стратегията се
оценява на допълнителен
годишен ръст на БВП от
557 млн. лв. към 2030 г. За
тази оценка е използвана
методика, разработена
по проект „Изчисляване
и оперативно използване
на допълнителните ползи
от енергийната ефективност в Европа“ (COMBI).
Приложен е коефициентът,
основан на полученото от
COMBI съотношение между ръст на БВП и количество енергийни спестявания.
Не е за пренебрегване
и повишаването на стойността на сградите. От
всички фактори, които
оказват най-силно влияние
върху цената на жилищата, собствениците имат
най-голяма възможност да
влияят върху състоянието на имотите. Основното обновяване ги прави
по-устойчиви, с по-добър
външен вид и увеличава
техния живот. Различни
анализи на агенции за недвижими имоти показват,
че към момента продажната стойност на обновените апартаменти се
повишава с 10 - 15%. Дългосрочна оценка е трудно да
бъде направена, тъй като
пазарът се влияе от много
фактори. Освен това едва
ли ще може да се прогнозира саморегулирането му
в резултат на по-големия
брой обновени сгради в
дългосрочен аспект.
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Златко Живков, кмет на Монтана:

ªÏÓÔÊÔÕÔÜÔÉÂÑÂÉÂÒÏÂÊÌÐÏÐÎÊÌÂÏÊ
    ÑÐÒÇÂÍÊÉÊÒÂÏÊÇÄÒÐÑÒÐÇÌÔÊ
Ренета Николова

Г-н Живков, как излиза Монтана от кризата,
свързана с коронавируса?
Има ли спрени проекти и
забавяне на обекти? Кои
са най-сериозните последици от пандемията?
Ако приемем, че наистина излизаме, дано да
е така, в опита си да се
справим с тези предизвикателства, които не са
типични и не са се случвали досега, се стремяхме да
подкрепим най-уязвимите
и да помогнем, доколкото
е по силите на местната
власт, за запазването на
работните места. Това
общо усилие ни направи
много по-солидарни. От
друга страна, с актуализацията на бюджета, която
подготвяме, целим да няма
забавяне на инвестиционни проекти. Това е изключително важно именно в
периода на възстановяване
на държавата. Най-сериозните последици за общините са намалените приходи.
Повече от 40% е средният спад в постъпленията на общините, според
данните от проучването,
което НСОРБ проведе.
Намаляването в събираемостта само на данъчните приходи е близо 50% в
сравнение със същия период на миналата година.
Това означава, че до края на
май в общините са внесени
със 160 млн. лв. данъци помалко, а прогнозното свиване до края на годината е
11%. Като се има предвид
общата стагнация и неблагоприятните прогнози
на експертите, ние не си
правим илюзиите, че може
да има наваксване в рамките на годината. Пандемията изправи местните
администрации пред сериозни изпитания, защото
прилагането на всички извънредни мерки бе изцяло
финансирано от общините.
При това не става дума
само за преки разходи, а за
допълнителния труд, ангажираните хора, техника,
привлечените от дарители
ресурси и предоставените
облекчения за гражданите и бизнеса, които тепърва предстои да бъдат
остойностявани. С усилията на НСОРБ успяхме да
предотвратим опитите
бюджетите ни да бъдат
допълнително натоварени
с евентуално намаляване
на ставките по местните
данъци и размера на таксите. Това е изключително
важно, защото от привилегиите се ползват само
някои, а общината проектира своите действия,
възможности и финанси в
дългосрочна перспектива и
в интерес на всички граждани. Предоставената възможност за известна гъвкавост в управлението на
собствените средства за

Стараем се да бъдем коректни и полезни партньори на КСБ и всички,
които имат потенциал и желание да работят

Златко Живков е шести мандат кмет с
подкрепата на широка местна коалиция.
От 2007 г. е зам.-председател на
Националното сдружение на общините
в Република България. През същата
година е избран и за член на Комитета на
регионите в Европейския съюз, като и в
момента представлява страната ни в найпрестижната институция на местните
власти в ЕС от групата на Европейската
народна партия.
Живков е роден през 1959 г. Пет поколения
от неговия род живеят в Монтана.
Завършил е висше образование във
Великотърновския университет „Св.
св. Кирил и Методий” и е магистър по
история.
През 1985 г. става учител в средно
общообразователно училище „Йордан
Радичков”. Пет години по-късно, след
конкурс, е назначен за директор на
училището. От 1997 г. до 1999 г. е началник
на Инспектората по образование на
Министерството на образованието и
науката в област Монтана. За кмет на
общината е избран през 1999 г.

нас е много важна, защото
в противен случай прекрояването на финансовите
рамки трябваше да стане
за сметка на инвестиционните програми.
За 20 години като кмет
на Монтана ми се налага
за трети път да преживея
подобна ситуация - кризата след 1999 г., икономическата стагнация 2010-а и
сега – безпрецедентната
световна пандемия. Това
са все периоди със сериозни забавяния в темповете
на растеж, значително намаляване на приходоизточниците за публични дейности, тревожност сред
хората и всичко произтичащо от това. Надявам се
да намерим по-бързо начин

Парк „Огоста“

да преодолеем последиците в следващите една-две
години. Най-благоприятните икономически прогнози
са за възстановяване едва
към 2023 г. Остава въпросът дали възстановяването ще е свързано с връщане към досегашния начин на
живот – както за икономиката, така и за хората.
Намалението на приходите ще наложи ли промени в инвестиционната
програма на общината?
Ще актуализираме бюджета за полугодието, но
няма да намаляваме планираните приходи за годината. Нека хората не се
поддават на популистките
призиви и да подходят от-

говорно към своите граждански задължения. Плащането на данъци е личният
принос на всеки от нас
към развитието на селото, града, на държавата.
Имаме изключително амбициозна инвестиционна
програма за Монтана и 23те села и нейното реализиране зависи от всеки от
нас. Институтът за пазарна икономика ни постави в
своите анализи сред петте области, реализирали
най-много европроекти.
В Монтана евроинвестициите на глава от населението са 3636 лв. през
последните два програмни
периода.
Кои са най-големите

проекти, които се реализират на територията на
общината и в областта?
Разбира се, най-големият на областно ниво, важен
за целия Северозапад, е изграждането на транспортния коридор между Мездра
и Ботевград. През 2020 г.
в Монтана ще бъдат направени инвестиции за над
3 млн. лв. само в основен
ремонт на улици. Те са във
възлови за града места,
подходи към многолюдните жилищни квартали и
в Индустриалната зона.
Това са улици със сериозни
подземни комуникации и за
някои от тях правим изцяло
нови проекти. Друг голям
обект е компостиращата
инсталация, която трябва
да бъде изградена до края
на септември. Това е инвестиция за 6 млн. лв. и е
изключително необходима.
Компостирането се смята
за най-полезния от екологична гледна точка начин
за справяне с битовите
биоразградими отпадъци.
И е един от начините за
намаляване на вредните
емисии и разходите по управление на отпадъци. Зелената сделка не е новата
екзотична идеология, това
е бъдещето на ЕС и ние все
по-често трябва не само
да говорим за отговорното отношение към природата, но и да планираме и
предприемаме решителни
действия.

Радвам се, че подписахме първите 6 договора
по програма „Лайф +” за
чистотата на атмосферния въздух. Това е мярка,
която ще изпълняваме в
следващите три години.
Монтана, знаете, че заедно с пет големи областни
града участва и по двете
програми - и по „Лайф +”,
и по „Околна среда”. 3500
домакинства ще могат да
преминат от твърдо гориво на газ или пелети, което
ще подобри качеството на
въздуха и съответно качеството на живота в
Монтана.
Какъв е напредъкът по
изпълнението на Интегрирания план за градско
развитие? Ще се справите ли с налични средства,
или ще се наложи вземане
на кредит?
Както и повечето общини в страната, и на нас
ще ни се наложи да вземем
кредит. Това беше предмет
на коментар на ниво Управителен съвет на НСОРБ.
Повечето от местните
власти изпитват остра
необходимост от допълнителен финансов ресурс
за успешното реализиране на европроектите. Ние
трябва да изпълним и сме
пред финал на още три
важни обекта от договорените по Интегрирания
план – това са социалните
жилища, сградата на читалище „Разум“ и на Младежкия дом. За предстоящото
обновяване на последните
две сгради предложихме поемане на дълг от Фонд за
градско развитие „Север”.
Обявяването на какви
проекти за строител-

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ
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ство предстои до края на
годината?
Един от амбициозните,
по които работим, е възможността за изграждането на многофункционална спортна зала. Полагаме
необходимите усилия за
задвижване на процедурите. Старите казарми в
Монтана са разположени
върху осем имота на обща
площ около 40 декара. Те са
собственост на Министерството на отбраната
и са в категорията обекти с отпаднала необходимост. От години всичко
там се руши. Желанието
ни е да построим там модерна многофункционална
зала с прилежащи терени
за спорт на открито и по-

Как задържате младите
хора да останат да живеят и работят тук?
Ако съдим по факта, че
почти не останаха незаети терени в промишлената зона на Монтана, смело
мога да кажа, че инвестиционен интерес към общината не липсва. Преди кризата започнахме активно
да работим по регулацията
на терени. Вече предприемаме стъпки за планиране
и развитие на нова индустриална територия. Всеки,
преминал през подобен процес, знае много добре, че
това не става от днес за
утре. Необходими са много
усилия, време и благоприятна икономическа ситуация в страната, каквато

Площад „Жеравица“

Санираният бл. 13 в кв. „Младост“

крит плувен басейн. Това
е необходимо не само за
професионалните ни отбори, но и за хората, които активно спортуват.
Напълно съзнаваме, че подобно огромно съоръжение
не можем да изпълним без
подкрепата на държавата,
и се надяваме този път да
успеем след деактуването
на имота в общинска собственост.
Друг важен проект е
идеалният център - площад „Жеравица”, който
вече има нужда от спешен
ремонт. До края на годината очаквам стартирането на два проекта по
Норвежката програма. Те
са свързани с изграждане
на младежки център в парк
„Огоста” на стойност
4,5 млн. лв. и с подмяна на
една трета от уличното
осветление в града. Това
са допълнителни проекти
към всичко, което имаме в
строителната си програма през 2020 г.
Има ли инвестиционен
интерес към общината?

за съжаление в момента е
под въпрос.
Младите хора могат
да бъдат задържани само
с добро ниво на работните заплати. Това са процеси, на които общината не
може да влияе. Ситуацията
е аналогична почти навсякъде без столицата. Иначе
като чист и зелен град, в
който младите хора да отглеждат децата си, това
е най-силният период за
Монтана. Друго преиму-

Технологичният парк

щество е и близостта до
София. Има семейства,
които се връщат и работят тук.

Как беше реализирана
НПЕЕМЖС в Монтана,
очаквате ли продължение
на програмата за саниране?
Ние направихме проекти, които се приеха много
добре от гражданите. Успешно преодоляхме първоначалното недоверие. Другите градове стартираха
по-рано. Поради спецификата на цялата кампания
хората поизчакаха. Когато
видяха ефекта, станаха поактивни. Общината има 36
договора, внесени за одобрение в Българска банка
за възстановяване и развитие през 2016 г. Общо 66
са регистрираните сдружения на собствениците,
които се надяват техните
домове да бъдат включени
в Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради. Много
ми се иска българското
правителство и най-вече
българският парламент да
подкрепи програмата за
саниране. Необходими са
2 млрд. лв., за да продължи.
Хората са кандидатствали през 2016 г. при условията, които даваха възможност за 100% покриване
на разходите. Промяната
на критериите сега и въвеждането на значително
самоучастие на практика
изцяло променя условията и
обрича на провал по-нататъшния процес по обновяване. А сградите, които се
нуждаят от такова, не са
малко. С годините тяхното
техническо състояние се е
променило и те отдавна не
са безопасни. Надявам се
програмата да бъде възстановена и добре да бъде
обмислен механизмът за
финансиране, защото залогът е сигурността на хората. Не по-малко значение
има и другият важен мотив
– програмата е глътка въздух за бизнеса, при това в
широк спектър от дейности: от строителство през
доставки, проектиране,
транспорт и т.н.
Как може да се възроди Северозападът и да

Парк „Свети Дух“

се развие икономически?
Какво трябва да се случи
според Вас, какви мерки
са необходими в краткосрочен и дългосрочен
план?
Предпоставките, валидни за всички региони, не
само за нас, са изградени
транспортни и комуникационни връзки, подобряване
на икономическия климат,
по-високо ниво на работни
заплати, по-добри условия
на живот, чиста, приветлива, здравословна среда.
Северозападът не се нуждае от клишета и от смешен плач, а от целенасочени инвестиции, по-малко
приказки и повече работа,
както и ясна държавна политика за региона.
Вашата визия за развитието на общината до
края на мандата?
Пр е дприех ме м н ого
действия за това устройството на територията
да бъде като на градска европейска територия от ХХI
век. Предизвикателствата
на предстоящия програмен
период са по-различни, отколкото при предишните
два. Акцентът са интегрирани териториални инвестиции. Те ще касаят
повече от една община и
повече от една област в
рамките на един регион.
Поставят се условия за
създаване на нова инвестиционна среда и това окрупняване ни изправя пред
различни предизвикателства в реализацията на
проектите. Най-важните
промени, които са свързани и с бъдещото развитие
на междуобщинските отношения и с процесите на
усвояване на средства от
ЕС, са промените в Закона
за регионалното развитие.
Новият закон определя нови

принципи на регионалното
развитие в перспектива.
Регионалните съвети за развитие ще имат
много повече функции и
отговорности, правомощия и задължения и ще бъдат един от най-важните
фактори в процеса на кандидатстване с проекти.
Тяхното структуриране,
разработването на правилата за функционирането и
ръководството им са едни
от най-важните стратегически решения, които ни
предстоят в най-кратки
срокове, и това е сред найважните задачи в близките
месеци пред Управителния
съвет на НСОРБ.
Осъществили сте сътрудничество с чешката
община Храдец Кралове
по въвеждането на бизнес модел за привличане
на инвестиции. Разкажете повече за него?
Това е един от многобройните проекти на общината. Храдец Кралове е
една много красива чешка
община в сърцето на Европа. Хората там имат
безценен опит в сътрудничеството с неправителствения сектор. Справят
се добре, представи ха
практиката си и постиженията, които ние можем
да използваме през нашата Агенция за регионално
развитие и бизнес център,
както и в технологичния
парк. Надявам се да имаме
възможност да продължим
този проект, защото чешкият опит е близък и приложим за нас.
Как работите с Областното представителство на КСБ? Къде
виждате възможности
за развитие на партньорството?
Камарата на строителите, както и другите отраслови съсловни организации са много важни в този
кризисен момент. Стараем
се да бъдем коректни и полезни партньори на всички,
които имат потенциал и
желание да работят. Дано
фирмите имат работа
тази година. Програмата
за енергийна ефективност
е една от възможностите,
за реализирането на която
НСОРБ не просто настоява, но и предприема активни действия.
Започна подготовка-

та на новия програмен
период, какво ще заложите като цели и проекти в
него?
Все още има условности какво ще представляват регионалните съвети, по какъв начин ще се
решават проблемите в
следващите 6 години. През
септември форматът ще
е по-ясен. В края на юли,
на поредното заседание
на УС на НСОРБ, предстои
да обсъдим предложенията
на общините. При подготовката на проекта на
Правилника за прилагане
на Закона за регионалното
развитие (ППЗРР) настояхме НСОРБ да получи правомощия да определя представителите на общините
в състава на шестте Регионални съвета за развитие (РСР), тъй като в
новия програмен период
те ще имат ключова роля
в управлението на европейското финансиране. Те ще
одобряват интегрираните
териториални концепции,
ще дават писма за подкрепа на проекти по трансграничните програми, ще
приемат или отхвърлят
промени по концепциите и
т.н. Нашето предложение
бе одобрено от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Очаква се до
края на юли Правилникът
да бъде приет от Министерския съвет. Представителите на общините
в Регионалните съвети
за развитие, както и членовете на съответните
областни съвети за развитие ще бъдат определяни
чрез прозрачна процедура,
която ще бъде организирана от НСОРБ. Предстои
заедно с колегите от УС на
Сдружението да обсъдим
процедурните правила за
избор на представители и
заместник-представители
на общините в 6-те Регионални съвета за развитие.
„Строител” и НСОРБ
имат съвместна рубрика
„Кметовете говорят“.
Какво би искал да каже
от нашите страници кметът на Монтана?
Необходима ни е истинска солидарност с проблемите на гражданите в
тази екстремна ситуация,
в която е изпаднал целият
свят. Пожелавам да има повече работа за бранша и за
всички хора.
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ǴȐȕȐșȚȢȘǲȘȈșȍȕǲȘȈȓȍȊȖȚȒȘȐșȗȖȘȚȍȕȒȖȔȗȓȍȒșȊǷȈȏȈȘȌȎȐȒ
С финансиране от ММС предстои реконструкция и на спортни зали

лично съоръжение, което може
да служи за пример на всеки
един град. Неслучайно и напълно
заслужено Пазарджик е Европейски град на спорта за 2020 г.
Приветстваме и уважаваме
всичко това, което се прави за
инфраструктурата тук през последните години, а то не е никак
малко. В ММС вече има внесен
проект за реконструирането на
зала „Васил Левски“, най-големия
спортен обект в Пазарджик, който е одобрен и ще бъде финансиран”, заяви министър Кралев по

Страницата подготви
Елица Илчева
Министърът на младежта
и спорта Красен Кралев, кметът на Пазарджик Тодор Попов
и президентът на Българската
федерация по волейбол Любомир
Ганев откриха в града нов спортен комплекс „Зона на здравето”. Игрища за футбол, волейбол
и баскетбол, тенис корт, уреди
за фитнес на открито са разположени на площ от над 20 дка.
„Зоната на здравето“ е от-

ȔȓȕȓȊȏȈȘȍȝȈȉȐȓȐȚȈȞȐȧȕȈȕȈȌȒȔ
ȖȚ,,,ǫțȓȧȕȞȐǬȖȓȕȈǴȐȚȘȖȗȖȓȐȧ

В присъствието на инж. Ивайло Денчев, директор
на Областно пътно управление – Плевен, и кмета на
община Долна Митрополия Поля Цоновска стартира
основният ремонт на 9,364 км от третокласния път
III-118 Гулянци - Долна Митрополия в област Плевен. Инвестицията е за над 6,4 млн. лв. Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество
INTERREG V-A „Румъния - България 2014-2020“.
В голямата си част реконструкцията ще се изпълни
по технологията „студено рециклиране“, при която пласт
от пътната настилка се изгражда чрез рециклиране на
строителния материал на място. След това ще бъдат
положени и новите пластове асфалтобетонова настилка.
В отсечката, преминаваща през Долна Митрополия, настилката ще бъде положена върху геокомпозитна армираща мрежа за по-голяма здравина и устойчивост на пътя.
Ще бъде ремонтиран и мост при 23-ти км над р. Барата, приток на р. Вит. Съоръжението ще е с нова пътна плоча, хидроизолация, асфалтобетонова настилка и
тротоари. Ще бъде рехабилитирано и долното строене
– устоите на моста. Срокът за изпълнение е 12 месеца.
СМР са възложени на Обединение „Инфрастрой 2019“,
в което участват „Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД и „Хая - С“
ООД. Строителният надзор е възложен на „Пътконсулт
2000“ ЕООД, а авторският – на „Алве Консулт“ ЕООД.

време на церемонията.
„Това е поредният важен ден
за нашия град. Иска ми се след
няколко години Пазарджик да има
най-добрата спортна база и да
се превърне в модел, който да
се мултиплицира и в останалата част от България”, заяви от
своя страна кметът.
След откриването министър
Кралев и Тодор Попов обсъдиха
проект за реконструирането на
залата по художествена гимнастика, който ще бъде финансиран
от ММС.

ȔȓȕȓȊȏȈȘȍȒțȓȚȐȊȈȞȐȧȕȈȌȍȗȖȒȘȈȑǹȚȈȘȈǯȈȋȖȘȈ
Със 7,9 млн. лв., осигурени по Оперативна програма „Околна среда 2014
– 2020“, започна рекултивацията на някогашното
депо за битови отпадъци в
местността Мандра баир
край Стара Загора. Продължителността на изпълнение на дейностите е 23
месеца, съобщи кметът на
Стара Загора Живко Тодоров по време на церемонията по първата копка. На
събитието присъстваха
и зам.-кметовете Йордан
Николов и инж. Янчо Калоянов, гл. архитект на община Стара Загора арх. Виктория Грозева, областният

управител Гергана Микова,
Валери Николов, представител на фирмата изпълнител „В и К Бунар“ ЕООД,
и др.
Градоначалникът обясни, че сметището е било
използвано повече от 45 г.

Той припомни, че в началото на 2017 г. е въведен в
експлоатация „Регионален
център за управление на
отпадъците – Стара Загора“ в землището на с.
Ракитница като част от
Регионалната система за

управление на отпадъците
в регион Стара Загора,
което цели подобряване
на жизнения стандарт на
хората. „Имаме изградена
сепарираща инсталация,
което допринася за помалкото депониране на
отпадъци“, добави Тодоров.
Проектът предвижда
изграждане на ефективна
система за улавяне и обезвреждане на сметищния
газ, който към момента
при повишаване на обема
и налягането си свободно
се излъчва към околната
среда или се самозапалва
при определени случаи.

ǶșȐȋțȘȐȝȈșȘȍȌșȚȊȈȏȈȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧȕȈȒțȓȚțȘȕȐȗȈȔȍȚȕȐȞȐȊǹȓȐȊȍȕ
Фонд за устойчиви градове
(ФУГ) в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България сключи договор с община
Сливен за финансиране на проект
за подобряване на културната и
историческата инфраструктура.
Стойността му е 2 858 250 лв., от
които 1 686 368 лв. са от Оперативна програма „Региони в растеж 2014
– 2020“. Общата инвестиция е над
8,2 млн. лв. и ще бъде осъществе-

на с комбинирана подкрепа – заемно
финансиране от ФУГ и безвъзмездна
помощ в размер на близо 5,35 млн. лв.
„Основната цел е разработване
и маркетиране на цялостен, интегриран и жизнеспособен туристически продукт под мотото „Сливен
– изживей историята, почувствай
природата“, който да представи
различните обекти на културното
наследство и природните богатства на града“, съобщиха от кмет-

ството.
В представения проект са предвидени дейности по възстановяване, консервация, реставрация и
социализация на Първа българска
текстилна фабрика; Архитектурноисторически комплекс – родна къща
на Хаджи Димитър, хан, кафене, продавници; Къща-музей „Добри Чинтулов“; Музеен комплекс „Сливенският
бит“; Късноантична и средновековна
крепост „Туида“.

ǹȚȈȘȚȐȘȈȖȉȕȖȊȧȊȈȕȍȚȖȕȈȞȍȕȚȢȘȈȊǨșȍȕȖȊȋȘȈȌ

Община Асеновград започва ремонт и обновяване на
централната градска част и на площад „Акад. Николай
Хайтов“. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ и е на стойност
4 313 813 лв., от които от Европейския фонд за регионално развитие са 3 666 741 лв., а националното съфинансиране е 647 072 лв. Ремонтните дейности трябва
да приключат до декември 2022 г.
Зам.-кметът инж. Стоян Димитров направи официално представяне на проекта, при което посочи, че целта е, от една страна, да придаде идентичен, единен и
запомнящ се облик, а от друга - да се направи укрепване
на конструкцията. Интервенциите са върху част от
площадното пространство и изцяло нива II и III на площад „Акад. Николай Хайтов”. Предвидени са демонтаж
на съществуващи настилки и монтаж на нови такива;
изграждане на постоянна открита сцена с обслужваща
сграда; строителство на алпинеуми и амфитеатрална
зона за отдих. Предвижда се също така „повдигане” на
ниво II чрез полагане на нова стоманобетонова плоча.
Планирано е цялостно отводняване, ново улично и площадно осветление и др.
За част от дейностите вече има сключени договори
с фирми изпълнители.

НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!
www.saracakis.bg Ɣ София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35 Ɣ +359 882 823 260
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ǳǬǢǱǹǾǼǬǷǹǬǾǬǭǬǹȋ
Страницата
подготви
Елица Илчева
Три екипа разработват концепция за съдбата
на софийската Централна
баня. Главният архитект
на столицата Здравко
Здравков съобщи, че на
първо място с 93,80 т. е
класиран екип „Софийски терми“, на
второ – Обединен и е „ Ke ngo K u m a
& Associates Inc и
Ямазаки + Иванова
Архитектс” ООД с
82,68 т., и на трето
Гражданско сдружение „Историческа
баня“ - 70,63 т.
Конкурсът се провежда
по нареждане на кмета на
Столичната община (СО)
Йорданка Фандъкова, а организацията и изпълнението са възложени на „Со-

фпроект-ОГП”. Заданието
и процедурата бяха обявени през март, след което
се състояха обществени
обсъждания.
Обект на разработките са северното и източното крило, които както
е известно, се нуждаят
от спешен ремонт. Предложения подадоха четири

български и чуждестранни обединения. На втори
етап избраните три екипа ще сключат договор
с общинско предприятие
„Софпроект-ОГП”, за да

изпипат в детайл своите
концепции, бизнес план и
модел и да представят
предложенията си публично. Всеки от тях ще получи
10 000 лв. Последната дума
е на СО, която ще избере
коя идея да реализира.
Припомняме, че тази за
превръщането на цялата
сграда в Регионален исторически музей (РИМ) на
София срещна съпротива
от желаещите сградата поне частично
да запази старите си
функции на баня. Новите три проекта също
предвиждат зданието
да не бъде само музей,
а да „съвместява“ още
минерални басейни и
зони за различни процедури. По този начин
рушащото се в момента
северно крило може да се
обедини с южното, в което се помещава РИМ. Има
и вариант музеят въобще
да бъде преместен.

ǚǭǽȆǲǰǬǾǴǳǯǼǬǲǰǬǹǱǹǬǻǼǴǽǾǬǹǴȅǱ
ǳǬǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǬǾǺǮǬǼǴǮǝǴǷǴǽǾǼǬ
Докладът по Оценка на въздействието върху околната среда за изграждане
на пристанище за транспорт на товари
в Силистра беше представен за обсъждане в Общинския съвет в града. Проектът
„Порт Марлин“ ще включва зърнобаза с 20
силоза с капацитет 200 000 т пшеница
или 100 000 т слънчогледови семки и товарно пристанище с две корабни стоянки.
Инвестицията е частна, а стойността
й е 20 млн. евро.

Новото пристанище ще бъде мултифункционално и ще може да се използва
за широк спектър товари, които могат
да се транспортират по р. Дунав. Според
инвеститора няма да настъпи негативно
влияние върху екологията и състоянието
на водите на реката, защото на мястото, определено за строеж, съществува
кейова стена. Вече има изграден кладенец
за промишлена вода, а инвеститорът ще
построи и водопровод за питейна вода.

Стартираха ремонтните дейности на 4,5 км
от II-97 Околовръстен път
на Добрич, съобщиха от
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Стойността на инвестицията
е 7,7 млн. лв., които са
осигурени от бюджета на
АПИ. Началото на отсечката, която ще бъде обновена, е при разклона за с.
Врачанци при км. 3+030, а

краят – при км. 7+543, малко след разклона за Генерал
Тошево.
В участъка ще бъде
положена нова асфалтобетонова настилка и хоризонтална маркировка.
Проектът предвижда и
монтаж на ограничителни системи (мантинели)
и пътни знаци. Ще бъде
почистена крайпътната
растителност.

С МР с е извъ р ш ват
от ДЗЗД „Добрич 2019“, в
което са „Пътно строителство“ АД, „Пътища и
мостове“ ЕООД, „БГ Ленд
Кънстракшън“ АД и „Копекс
и Ко“ ООД, с което АПИ има
договор за поддържане на
републиканските пътища в
област Добрич. Ремонтновъзстановителните работи се очаква да приключат
до края на септември т.г.

ǿǭǯǸȈȏȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍȗȘȐȒȓȦȟȐȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȧȚȈ
ȕȈȊȢȏȓȖȊȈșȚȈȕȞȐȧȊǩȓȈȋȖȍȊȋȘȈȌ
„ЧЕЗ Разпределение
България” приключи голям
проект по модернизация на
възлова станция в Благоевград, съобщиха от компанията. Инвестицията в
проекта е над 400 000 лв.
С изпълнението му са подобрени сигурността и
качеството на електрозахранването в широкия център на града, кварталите
„Еленово“ и „Орлова чука“.
Реконструкцията на
възловата станция е обхванала модернизация на
всички електрически съоръжения и апарати с цел
да се постигне оптимизиране на техническите
параметри, увеличение на
експлоатационния живот
и повишаване на надеждността и безопасността
на работа. Подменени са
всички части и компоненти с нови, извършена е
модернизация на съществуващите системи за за-

щита, контрол, измерване
и сигнализация и е въведена нова система за управление от разстояние. „По
този начин се намаляват
времето за локализиране
на аварии и прекъсванията на електрозахранването на клиентите на дружеството в посочените
райони“, подчертават от
ЧЕЗ Разпределение и припомнят, че през 2020 г.
компани ята изпълнява
мащабна програма по реконструкция на ключови
възлови станции за пови ш аване каче с твото
на електрозахранването в Западна България.
В момента продължава
работата по реконструкция на възлова станция в
с. Плана, община Панчарево. Дружеството влага
в реализацията на обекта 160 000 лв., като след
изпълнението му ще се
осигури надеждно резерв-

но електрозахранване от
подстанция Самоков на
в.з. Ярема, селата Бистрица и Железница, на всички
вилни зони в полите на
Плана планина и Българската земна станция за
космически връзки.
Неотдавна е завършена и реконструкция на
възлова станция в с. Новачене, община Ботевград,
на стойност 218 000 лв., с
която е повишена надеждността на електрозахранването на клиентите
на ЧЕЗ Разпределение в 10
населени места в района
на Ботевград – Скравена,
Краево, Брезовдол, Гурково, Осеновлаг, Радотина,
Рашково, Боженица, Липница и Новачене. Възловата станция осигурява
резервно захранване и на
с. Врачеш, както и на селища от община Мездра –
Типченица, Люти дол, Елов
дол и Ребърково.

ǹȐȋȔȈǩȢȓȋȈȘȐȧȐ7HUH[)LQOD\
ȕȈȉȢȓȋȈȘșȒȐȧȗȈȏȈȘ
От началото на юни 2020 г. Сигма България е официално ексклузивен дилър за България на Terex Finlay,
един от водещите световни производители на мобилна трошачна и пресевна техника, предназначена
за работа в кариери, пътно строителство, рециклираща и други индустрии.
Сигма България е един от найсериозните участници на пазара
в България за земекопна, пътностроителна и кариерна техника,
който през годините си е изградил
репутация на коректен и надежден
доставчик. Сигма България е част
от групата Саракакис, която има
100-годишна история и в района на
Балканския полуостров е една от
най-големите групи дистрибутори
на автомобилна и професионална
техника.
От 2007 г. Сигма е ексклузивен
дилър за България на Volvo Строителна Техника, което е едно от
най-старите партньорства в
страната. Сигма България също
така представлява и други висококачествени търговски марки:
мобилни компресори Kaeser, генератори Himoinsa, високоповдигачи
Unicarriers и Club Car. С включването на мобилните трошачни и пресевни инсталации на Terex Finlay
в портфолиото на дружеството
Сигма България допълва изключително ефективно продуктовата
си палитра, което открива нови
хоризонти за развитие сред фирмите в добива на инертни материали и пътното строителство.
Възможността да предлага
комплексни решения на клиентите
си в страната ще създаде предпоставки за по-голяма синергия
в оферираните продукти и услуги
от Сигма България. По този начин
ще бъдат много по-пълноценно

удовлетворени потребностите
на клиентите от необходимата
им мобилна пътностроителна и
кариерна техника. В резултат на
това най-важните ползи за клиентите ще бъдат опростяване на
процеса на подбор и доставка на
оборудване, намаляване на разходите, свързани с този процес, и
предлагане на сервиз и резервни
части от един доставчик. По този
начин на всеки клиент ще бъде
гарантирано, че ще се постигне
възможно най-ниска себестойност
на крайния продукт посредством
сведените до минимум престой за
обслужване и ремонт.
Сигма България ще предлага
цялата гама от машини, оборудване и услуги на Terex Finlay, като
основен акцент ще бъде поставен
върху високото ниво на сервизно
обслужване и възможно най-близък
контакт с клиентите.
Машини и решения за всички приложения
Terex Finlay е създадена през
1953 г. в Северна Ирландия, а първата мобилна пресевна инсталация с марка Finlay е пусната на
пазара през 1958 г. Днес в продуктовата палитра на компанията Terex Finlay влизат пълен набор
от мобилни трошачки: челюстни,
роторни и конусни; пресевни мобилни инсталации: наклонени, хоризонтални и за тежки приложения,
в т.ч. с измиване; и транспортни

ленти (стакери). През последните
години все по-популярна става гамата от машини със задвижване
Dual Power. Мобилните трошачни и
пресевни инсталации от този тип
се задвижват с електричество директно от електрическата мрежа, което води до постигане на
големи икономии на енергия. Тези
машини са оборудвани също с бордови електрогенератори, позволяващи на оператора да премества
и използва машината на обекти
без външен източник на електричество.
Летящ старт на българския пазар
Сред най-перспективните
продукти на Terex Finlay за нашия
пазар от Сигма България открояват мобилните роторни трошачки
с рециркулационна транспортна
лента, която връща за дотрошаване получената надгабаритна
фракция. По този начин производственият процес се оптимизира,
а разходите се намаляват. Още
по-голяма ефективност се получава с използването на модул
за предварително пресяване на
входа и извеждане на най-дребния
входящ материал чрез страничен
конвейер. Освен това двигателите на VOLVO, които се използват
в голяма част от това оборудване, имат най-високата производителност при възможно най-ниския
разход на гориво, което в същото

Мобилна инсталация Terex Finlay IC-110RS
с роторна трошачка, първично пресяване и рециркулация
Размери на входящия отвор

1030х790 мм

Диаметър и ширина на ротора

Ø1034 мм / 1000 мм

Модул за предварително пресяване на входа

1500х950 мм

Модул за финално пресяване на изхода

2740х1500 мм

Дизелов двигател (мощност)

Volvo D8 (315 к.с.)

Максимален размер на входящия материал

450 мм

Максимален капацитет

До 250 т/час

Тегло

35,6 т
Мобилна пресевна инсталация Terex Finlay 683

Капацитет на входящия бункер

9 куб. м

Размери на горното ситово ниво

3660х1530 мм

Размери на долното ситово ниво

3000х1530 мм

Регулиране на ъгъла на ситовия модул

18-39°

Дизелов двигател (мощност)

Caterpillar C4.4 (110 к.с.)

Максимален капацитет

До 200 т/ ч

Тегло

24,25 т

време дава на СИГМА България
възможност за увеличаване на синергията в предлаганото от нея
следпродажбено обслужване.
Първите две машини Terex
Finlay, които Сигма България ще
достави с цел демонстрации и наличност, са мобилна инсталация
с роторна трошачка IC-110RS (с
двигател VOLVO D8) и пресевна
инсталация модел 683.
IC-110RS e с размери на входящия отвор 1030х790 мм, модул

за предварително пресяване на
входа и рециркулационна лента за
надгабаритната фракция. Пресевната инсталация 683 разполага с
две нива за пресяване: горното е с
размери 3660х1530 мм, а долното
- 3000х1530 мм. На входа на захранващия бункер на ситото е инсталирана скара, която извършва първично пресяване (скалпиране) на
материала, а преминалата част
от него продължава за финално
пресяване през нивата на ситото.

20

Ñòðîèòåë

ЦПРС

петък, 24 юли 2020

Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения от Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за

първоначално вписване в ЦПРС, разширяване на
обхвата на вписване, свиване на обхвата и заличаване.

Решението за публикуване е взето на заседание на
разширения Управителен съвет на Камарата на строителите в България, проведено на 19.03.2015 г.
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Строител
СИЧИМ
КЛИМАТИКЪТ
ХЕЛТИСТОР МАГ
ФОКУС СТРОЙ
СК МОНОЛИТ
ПАЛОВА2019
Газ Системс
СВАЛП
Строй БГ-2020
ГАУДИ - ГЕОРГИ ВЪЛКОВ
ИЛИЯ БОГДАНОВ
КРАНИВ СТРОЙ
ДРЪСТЪР БИЛД
МАРКАЛ ГРУП
ПУЕРТА ВЕРДЕ
ТМ БАУ
ДОАН 13
ДЖИ - МЕТАЛ
ДАКА ИНВЕСТ
ЕКОПРОЕКТ БИО
Грийн Лог Хаус
СТРОЙКОН
ВИВТА СТРОЙ 11
БИЛДИНГ БИ-1
АРТ БИЛДИНГ ИНВЕСТ
Д2 Строй
Комфорт Инвест Билд
Тюлер груп
Андромеда Инженеринг
груп
Актив Кънстракшън
Къмпани
ХАДЖИЙСКИ И СИЕ
ПРОБИВ БГ
СОЛИД СТРОЙ ГМ
КАВ ТРЕЙД
МИНКОВИ ИНВЕСТ
РЕМОНТИ СТЕНЛИ
БЕЛИТЕХ
Евро лед
ДаниМекс М
ЕКС КЪНСТРАКШЪН
Александрйа-2011
ИСКРА АГРО
ЕВРОХИД
Джерамис Интернешънъл
СМАРТ КЪНСТРЪКШЪНС
ПРОГРЕС БЦ
ДЖИ ЕЙЧ ИНЖИНЕРИНГ
ГРУП
Версус констракшън
О СИМЕССТРОЙ 1
СД Консулт 2018
ТРАНС СЕРВИЗ
ПЕХЛИВАН ИНЖЕНЕРИНГ
УНИМАБИЛД
Висмар Инженеринг
МЕДА ИНЖЕНЕРИНГ
ТЕРА
MИРО ТРАНС - 86
УСМ ПРОМСТРОЙ
Ваяна
МАКБУЛ ИНФРАСТРУКТУРНО
СТРОИТЕЛСТВО
ЕС билд
БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009
ЕЛИНА АД
ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЕНД
СЪРВИСЕС
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204039159
204476162
106578478
204706115
205983364
121113753
204379628
147132497
202572607
204737317
204709271
204329714
203041189
205703662
205084794
205993482
200420604
202677184
200914332
201164983
200431401
130508678
175267064
104605300
205112845
205308573
205663275
201276402
201947157
131086621
205203444

ХЕВА ИНЖЕНЕРИНГ
БАМАКС – ПОПОВ
МЕГАСТРОЙ ПЛОВДИВ
Ботан - 3
АРА БИЛД
Колев Строй Инженеринг
СЛАВИВА 2019
МПГ 2007
ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ
СИПО КОНСТРУКЦИИ
СЪНЕКО ИНЖЕНЕРИНГ
ГЕОРГИ РАДЕВ 70
АМПАРОЗ СТРОЙ
РУСКОВ
Голд Антъни Бау
ГАНДЪР
„Ес Ес Джи Груп“
БАЛКАН – АДРИА
КЪНСТРАКШЪН
ДАЙОС
Трафоремонт
ЕСБИ ПРОЕКТ
РАБОТИЛНИЦА БИЛД
НАРТЕКС - 2
КАРА 1993
EМДИ-ГРУП
МЕБЕЛИКС 75
КРИСБИЛД ГРУП
АСТРАЛ - МИ
ТОПЛОКОМФОРТ
СИМПЛЕКС СТРОЙ
Юлита 7
ИЛЧЕВ 73
РАДЕВ 1
БЕТКОР
ПАС КОМЕРС 88
РЕМ-СТРОЙ 71
Монча
ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ
ЕПОС ГРУП
ЕКОТОН-КОМЕРС
ПМУ-Свищов
Бауен Инженеринг
КРАФТ ТРЕЙД
АТЛАС БИЛД
ИНЖЕНЕРИНГ
ТОС ИНЖЕНЕРИНГ
БИЛДКОМ БГ
БУЛСТРОЙ ГРУП
ЕНЕРПРОМ
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ХАБАУ ППС ПАЙПЛАЙН
СИСТЕМС ООД
КОДАР ЕНЕРГОМОНТАЖА
ДОО БЕЛГРАД (ЗЕМУН)
ВАЛАРД ЗАГРЕБ ООД
АЙДЪНЕР ИНШААТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ АД
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175193490 Крема-2006
112659956 ЕВРОСТРОЙ-ПРОЙЧЕВ
202894412 М ПРОПЪРТИ 2014

115838380
204000619
204263463
826009509
201271476
202362982
205781925
147245819
200395072
204296787
131177327
200952280
205918530
120583351
205922984
205790995
205157897
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ПВп
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205474805
205626857
200402905
205969914
204592252
200689864
205669829

Кадис Кам
ЕСА ГРУП-90
Грудеви
ВЪРБИНА БАУ
РУПИТЕ СПА РЕЗОРТ
РАДАННИ
СВД Инженеринг
ВЕМАК ИНШААТ
ТААХХЮТ МАКИНА
999999162
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ
ЗАКНЕФТЕГАЗСТРОЙ 999999161
ПРОМЕТЕЙ
126662688 ВОЛАН-05
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ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп

ПВп
ПВп

203756421 ЮПИ ТРАНС 2015
112637664 ВВС
Спецпромконструкция –
999999163
Магистрал
СТРОИТЕЛНИ
205967449 КОНСТРУКЦИИ ВАРНА
ЕООД
ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ
205783036
ПРОЕКТИНВЕСТ СОФИЯ
205026606 СИЛА ГРУП КОМЕРС
205847813 Ди Хоум
205047828 СЕКВОЯ СТРОЙ
202100492 ИВ ЕЛЕКТРИК
204613294 СЪРКЪЛ 7 ООД
201692201 СОЛАР СЪРВИС
123618220 БИ ВИ ГРУП
205825193 АЕСБИ ГРУП
205659622 ПСТ ИНЖЕНЕРИНГ
200384147 НАДЕЖДА ВИ И СИЕ
200938568 УНИВЕРСАЛ ПРОДУКТ
205995078 ББ БИЛДИНГ
201150784 Е СИСТЕМИ
204235880 РИНЕКС-М
205625004 МЕГИСТРОЙ
205779365 Авника строй
204310557 ВИД СТРОЙ 2016
204292511 РИГ 2016
БИЛДИНГ СТРОЙ
205581472
ИНВЕСТ
205575957 АНЛИ ШУМЕН
205404019 Стил хаус-Т Груп
203205069 Декор Център Сатурн
101685953 ЕВРОСТРОЙ 2005
204893871 ФСБ-ФИЛЬО
200091062 Билдтрон
200002793 ПРИНЦЕС- 80
204432618 БАБА СУЛТАН
205515928 Ви Ви Ен Проджект
СТРОИТЕЛЕН ЛИДЕР
205970356
ВАРНА
204434836 АЛТЕКС БИЛД
205977938 АЛЕКС СТРОЙ 2020
204663258 ИНТЕР СЪПЛАЙ
СТРОИТЕЛНА ФИРМА
204145415
ВЪЗРАЖДАНЕ
115916936 Стройинвест България
205907950 ИВ БИЛД БГ
205113025 ЗОЯНА-КРИС
203046421 ЕМ БИ ТРЕЙД
205568020 САРП СТРОЙ
101655586 СТИЛСТРОЙ-М
130642168 КОТА 2001
205521849 Н.Т.Г. Инвест
Благоустройствени
811047710
строежи
205360353 АДАТА ИНВЕСТ
123728802 ЕЛИНА АД
175420243 МСМ ГРУП 07
СТРОЙ КОНТРОЛ
202408636
ИНВЕСТ
202483215 БУРГАС ЕЛЕТРИК
203079371 Кодар инженеринг
205921252 СТРОЙ ЕНЕРДЖИ 03
БИЛДИНГ КЪМПАНИ
200982828
2009
203503838 ДАНАИЛА БИЛД
ИНДУСТРИАЛНИ
175245461
МОНТАЖИ
131211815 Микра-КМ
114640463 ТРАНС ЛОГИСТИКА
203138695 ХИДРОВОД
Инфрастръкчър
Дивелъпмънт енд
999999155
Кънстракшън ДОО
Београд – Нови Београд
123753314 НЕДСТРОЙ
175165682 СТИНИ
110539470 ВИВА 2000
204131796 РиН Строй 2016
203427640 ШЕКИ 83
204474841 ДИ ЕМ СИ БИЛД
203820557 ВЕЙЛ КОНСТРУКЦИИ
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205815808
124713187
204622813
201486703
203975739
204022804
205950065
202690160
206010366
205254086
203933035
203582255
205104631
200371025
204752618
205601327
103898722
203040678
202889550
200265577
113570147
202468722
203820557
104666869
205415283
112133365

ГЮР-ЧЕЛИК
Герт
Елбърн груп
ТРОУТ ФАРМ
Вива Билд Груп
ЕН ДЖИ КОНСТРУКТ
ИНЖЕНЕРИНГ 82
МИСТЪР СЕНКОВ
МСМ КОНСТРУКШЪН
ДАРИ ТРАНС 16
ДС АУТОТРЕЙД
ТРАНС ГРУП
КРУМОВГРАД
ТОФИКС КОНСТРЪКШЪН
ГАЛАКТИК 85
МЕХАТРОНИКС ИС
Дана Инженеринг
ДЕ
РЕМОНТ П СТРОЙ
ИНФРАИНЖСТРОЙ
МИДИЯ
ИНФРАСТРУКТУРНО
СТРОИТЕЛСТВО
ЧЕЗ Трейд България
АПЕКС ИНЖЕНЕРИНГ
ВЕЙЛ КОНСТРУКЦИИ
ТЕРА
ДК ИНФРА ИНВЕСТ
ПРОФИСТОН
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201135095
201556105
119018084
205997360
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202838100
205840932
204131878
205953168
204815844
206021028
203925298
204783236
200715519
203631460
204864389
206037527
200390075
205911532
206031638
205752442
175152215
205968476
203566429
204090610
200337126
205832483
201103877
103982953
205548604
204018649
811161735
117644424
831646048
201781600

ДЮЛГЕР ГРУП
АРИЕС-М
AНКЕР
ЕМПЕРА ИНЖИНЕРИНГ
БЕЛМИР
АГРОБИЛД 2020
Сторк
С.Е. СТРОЙ
ФОРЕКС БИЛДИНГ
ГЕВА БГ
МОРЕ ОТ КЪЩИ
ОСНОВА 1
ИН-ИД БИЛДИНГ
Г & К ГРУП 77
РОЯЛ БИЛД ГРУП 2016
ПРО ИНСТ
ГТ РЕЛАКС ЕНД СПОРТ
ФАСИЛИТИ МЕНИДЖЪР
ИЛДИ СТРОЙ
ПРОГРЕС ПРОДЖЕКТ
ЕРГОС ГРУП
СОЛАР 1
СТОИЛОВИ 1214
АФД
ВЕЛ ПАРТНЪРС
Форест БГ
ЛОСТ СТРОЙ 2020
АЛКОМ 22
ХИТ СТРОЙ А
ДАНИГМА
Димитров Билд 1984
АВОН-5
Балкански
НСП СТРОЙ
Краси Кънстръкшън
Георесурс
БУЛСТРОЙ
АВТОМАГИСТРАЛИ
ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ
ЕВРОПРОЕКТ БИЛДИНГ
203785266
ЕООД
МИДИЯ
200265577 ИНФРАСТРУКТУРНО
СТРОИТЕЛСТВО
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205937438
160098256
205442533
205373037
175128142
206057405
204307205
202604421
103819746
204601616
105586438
206062202
202237434
200796282
201296796
120612269
160086706
129007983
113593021
124075233
203006131
200194450
202551100

201605470
204508560
200643176
206074493
201591565
175171112
206007772
206016515
204455668
205481454
125582207
206067837
112660442
175382458
203879729
204266655
204605899

Реале-Р
ТИЛИ - 07
ХОУМБИЛД ЮРЪП
СТРОЙ - РЕМОНТ 28
АВАНГАРД ПРОЕКТ
ВИ СТРОЙ-ВХ
П и П ГРУП 16
ПИ ЕНД ДИ ЛАЙН
Кателиеви - МК
Актъс
КРАТОН
БИЛДИНГ 11
Лин Партнърс
СТС КОМФОРТ
УЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ
ЛЕОВИХИЛДО
ЕВРОСИСТЕМ
Самел-90
АСФ СЪРВИС
ТЕХНО - ИНВЕСТ
Брита-Бург
РЕАЛ ТРЕЙДИНГ
МИК ИНДУСТРИАЛ
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204619226
205354325
102845460
160107424
205005206
147107743
832038935
200264678
205655563
206053022
206026510
204857786
204781331
202724958
200955788
201915519
203018144
205763069
201245710
175310590
200671115
205500342
206068145
126648069
205513311
206043277
204277317

999999164

147168721
206067680
205929509
120600288
200442643
205669011
200777727
204512968
202213077
205753889
175015871
820188247
206075168
205686391
201586109
200833802
204000619
205995078
204507412
204322431
828074466
204783236
160053325
202268878

ИКОН ГРУП
МСИ България Про
Балкан-Нет
ДСЛ-07
ПЪТСТРОЙ-С
МЕГА БИЛДИНГ
ЕЛМА-Г СТАНИСЛАВ
ПЕЕВ
СТРОС
ТЕХНОЕНЕРГОСТРОЙ
Стройремонт 2020
Топ Строй Тодоринов
Галакси Бяла
ГАММА ЕЛЕКТРИК
АНВИКО
КРЕМИНВЕСТ
ВИВТ
РОКО - 1975
ГАББИА ИНЖЕНЕРИНГ
ПЕТРОВИ 2011
ИДОПС БГ
РАМЗИСТРОЙ
СОФИЯ МЕЛ - АА
ЦЕНКОВ 60
СИТИ
Монолит 78
МЕГА СТРОЙ
ХАДЖИЕВИ
СК Италинженеринг
АКГИРИШИМ
МЮТЕАХХИТЛИК
МЮШАВИРЛИК
ВЕ ЧЕВРЕ
ТЕКНОЛОЖИЛЕРИ САН.
ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ
ШИРКЕТИ
ЛТК ГРУП
Кераком Макс
ДВАЙТА МИЛЕНИУМ
КРИСБО
БУЛБОД
ПЕНТРАТЕК БИЛД
НИВЕЛА ЕМ
ЕЛЕКТРОСТРОЙ-93
ЕМ-ЗАР ГРУП
Титан Строй Варна
ТАНДЕМ 1
СТАНДАРТГАЗ
БГСЕ- Бригада Гарант
Строй Експерт 2020
АРЕА КЛАСИКО
ЕВТИМОВ ГРУП
КИД ПЛЮС
БАМАКС – ПОПОВ
ББ БИЛДИНГ
СТРОЙ МАР ИНВЕСТ
Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ
Соларис
ГТ РЕЛАКС ЕНД СПОРТ
Ай Ди Ел
СТРОЙ ГРУП
ИНЖЕНЕРИНГ
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205712815
204550812
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206073391
203640518
201939566
205794207
131500289
127584452
204037902
203740584
205984367
205846426
201976212
131416713
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160118068
205927216
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102867147
201353471
117663481
175254896
204055373
200611399
202604446
200091062
205478305
203432589
124713187
201608153
204736650
205137389
175229220
200523814
203360938
205669011
120609508
205336754
147168721
813208824
160060587

КАСКОТРЕЙД
Кати Строй
РЕЙС МАН
ЮНИК БИЛДИНГС
Вени Строй Варна
МУЛТИ КЛИМА
Структор 11
ЕРСТ БАУ
Интреко
ПРАЙМ КОНТРАКТ
АЛПИ
СТУКО ИНОВЕЙШЪН
ЛЕС ТРАНС СТРОЙ
Ем Джи Кънстракшън
ВАБУЛ ЕСТЕЙТ
ВЕЛСТРОЙ - 3
СТЕКО 19
Кенпайп Индъстрис
Интернешънъл Инк –
клон България
ЯРА ИНЖЕНЕРИНГ
ЛЕНД
СЕМ РЕМОНТ
АВРОС
БИЛД ТРЕНД
ЕВРО БИЛД ТРЕЙДИНГ
СД Кънстракшън
ДЖИ ЕМ АЙ ТРЕЙД
БИСПУД
Кран
ВИ ВИ ЕС БИЛДИНГ
НЕСТЕ+
ПРОПЪРТИ АСИСТАНС
КММ СТРОЙ ИНВЕСТ
ДЕКО ДИЗАЙН ЕНД
БИЛДИНГ
ПОЛИС-1
ШЕНБОР
ПН КОРПОРЕЙШЪН
НИВЕЛ СТРОЙ 2020
МИРАЙ ПРОДЖЕКТ
СОЛЮШЪНС
ЛЕНИ 83
НОРДФЕЙС
ДЮ Инвест
Трансинвестмънт93
АНТОНИС-06
ДИ АР АР
КОНСТРЪКШЪНС
ДИМЕНШЪН
НОВУЗ ГРУП
ДАР 80
ОКОЛСКИ
Фисон Билд
ЕНЧЕВГРУП
Сейф Парт
Билдтрон
ПроИнфра
ЕЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ
2015
Герт
САМО СТРОЙ
Хидрострой България
КОРУМ
КРИСТАЛ 2007
ИНДЖОВСТРОЙ
ТРОАНА БИЛД
ПЕНТРАТЕК БИЛД
ТОМОВ-ТРЕЙД
С.Е. СТРОЙ
ЛТК ГРУП
Миг Маркет
ИСТРОЙ
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204062147
202483126
204085167
206050866
206065106
205736218
201902639
116537355
204718263
202221483
202107790
147154472
206056787
204575413
200194475
202360255
175231463
206088443
205489465
205714192
130885921
204034692
206090637
204186480
204580780
205470283
205168744
203678506
205806937
201339322
115799073
124539968
128618784
206034723
205841009
112647555
204532141
204163438
130387842
200582595
121464567
131456729
147117147
202068297
205103305
203138695
204999329
117043612
103916323

СИГМА
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
МАРИБОР ББ СТРОЙ
ЕВЕЛ 88
ОЙЛТЕХ СУПОРТ
СЪРВИСИЗ
3Д СТРОЙ
ЙОМИ СТРОЙ
Ес Жи Инженеринг
Техноматикс ЕООД
АРТ ИНВЕСТ СТРОЙ
ПРИМСИЙ
СМАРТ ГРУП ХОЛД
Техносън
ЕМУРЛА СТРОЙ
Палас груп - строй
Гунди 2008
АРХЛЕВЕЛ
КАБЕЛ ТВ СТРОЙ
КиК ИНВЕСТ БИЛД
А10
НИКИ СТРОЙ ЕКСПРЕС
Техномед-Х
ЕНК СТРОЙ
АР Груп
ДЖИ МОНТАЖ
АМГ КОНСТРЪКШЪН
КМП БИЛД
СОВАЛКА 18
Монтажстрой 91
В и К ПРО
Девня - Конструкшън
РЕМ Билд
Бомар
АЕРО
ВАЙ СТРОЙ
ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ
ЕВРОЛУКС
Ес Строй Къмпани
Мони 62
Ситиком Рила
ЕЛЕКТРИСИТИ
ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ
СИСТЕМИ
МЕГА ХИДРОСТРОЙ
Корект Строй 2000
Лювик 07
АЛБОБИЛД
ХИДРОВОД
МАНДИ - 92
ЕЛ
Дончев комерс 96
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203347321 БКС ДОЛНИ ЧИФЛИК
202850000 БИЛДИНГ 07
999999165 ТИС – ХИДРОТЕХНИКА
КАРДЬОКМАК
КАРДЕМИР КАСТИНГ
999999166
МАШИНЪРИ ИНДЪСТРИ
ЕНД ТРЕЙД
206004203 Манчев Инвест
204351109 ТЕХНИК ПАРТНЕР БГ
831829697 АСИКОМ
205860172 АС Декор
205700930 Ди 2019
204690636 КЕНТАВЪР ЕМ
205716938 СТРОЙ МАКС СОФИЯ
104670084 ИВОН - 06
204712698 ИЦО РЕНТА ПЛЮС
206125071 СМ И СИЕ СТРОЙ
204309104 САНИТРЕЙД 2016
205909360 ДОМАК-СТРОЙ
203758618 НИГЕО СТРОЙ
131501786 ЕНИМЕН ТРЕЙДИНГ
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205799624
104624592
203576971
203460479
205398581
201407780
205828780
204674817
201999481
205924056
205490791
206022564
175449266
206100970
202282664
205970922
205625100
200450565
201614188
130966871
205421140
206000500
203983426
205742096
205442818
204589151
206038547
205914158
205527866
202008250
202571551
205094482
203896195
205316470
205883969
202077862
206062338
201108625
103965110
205865227
205520252
131150255
203559349
201553970
814159757
205310492
205198680
103929922
200031631
204968092
200344099
204021031
202571423
205790995
202161132
202268878
103982953
206007772
204512968
200905155
115501107
115031967
831618935
202874833
833101655
833096012
040188026
117002317
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АССО ХОУМ
ОБНОВА - МЕТАЛ
Сидония 2015
ТОП СИЙД БЪЛГАРИЯ
ХИДРОМОНТАЖ
КЪМПАНИ
Хофбауер Хай Волтидж
Сървисис
ВЕИ ГРУП
М И Т БИЛД
НЕРО 1
ЕР ЕФ СТРОЙ
МИЛАНОВИ И СИЕ
ИНВЕСТ БИЛД БГ ГРУП
ВЕССТРОЙ 2000
Алекс Билд 2003
Кас арбайтскрафте
ДЮЛЕВ 80
Мариянски
ХОМ КЕЪР БГ
КЪРНАЧЕВИ
А и К ИНЖЕНЕРИНГ
АДФ Инженеринг
СК ЕКСПРЕС ИНВЕСТ
ЕВРОСТРОЙ ИНВЕСТ
2016
ЕУ БИЛД ООД
ЕВРО МИКС ТРЕЙД
СИЗА Дженерал
Трейдинг енд
Контрактинг
ЕВРОБИЛДИНГ 2020
НМ ТРЕЙД 2020
АЕМДЖИ-ЕММ ГРУП
Байрам Буюк Строй
ТРАНС ГРЕЙН
ЕЛПОРТ
Ди Ес Ем Рендъринг
Контрактор
Мулти Пропърти
Инвестмънт Груп
АНОДОС БИЛД ГРУП
НСО СОФИЯ
Денисани
ИВ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ
Стройинвест Ати
СИТИ ДООРС
БРИК 3
Викредо
Сис Билд
КАЕ-СТРОЙ
ГАРАНТСТРОЙ - ГАНЧО
ГРОЗЕВ
Балканстрой КК
АЙНС-А
ВАРНЕНСКА
СТРОИТЕЛНА
КОМПАНИЯ
Нитов Инженеринг
МАИВ-99
МАРВИК БИЛД
ЕЛЕГАНТ ИНВЕСТСТРОЙ
СЕТАТЕХ
ГАНДЪР
ХАЛЕ-ХАУС
СТРОЙ ГРУП
ИНЖЕНЕРИНГ
Балкански
Структор 11
ЕЛЕКТРОСТРОЙ-93
КОРЕКТ ФАКТОР
Хайтови сие
ПЕНОН
Раком НТ
ЕНЕРДЖИКОРЕКТ
Благоустройство и
чистота
ПЛАТЕНИК
ЖСП Стил
АДИС - Калинов
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Легенда:
ПВп - първоначално вписване в ЦПРС
РОб - разширяване на обхвата на вписване в ЦПРС

СОб - свиване на обхвата на вписване в ЦПРС
З - заличаване

Пълната информация може да се получи на http://register.ksb.bg/, блок „Справки в регистъра“, с изписване на ЕИК или името на
строителя се отваря индивидуалната страница за конкретния строител.
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НАШИЯТ КОНСУЛТАНТ

петък, 24 юли 2020

¬ÂÌÄÐÔÒáÃÄÂÆÂÉÏÂÇÎÉÂÓÌÍàÙÄÂÏÇÔÐ
ÆÇËÓÔÄÊÇÔÐÊÑÒÇÌÒÂÔáÄÂÏÇÔÐÏÂÃÐÏÆÂ!
И кои са най-важните точки при покритието на бонд гаранцията?
Тихомир Станев

плащане обезщетение.

2. Кои са най-важните точки при покритието на бонд
гаранцията?

1. Какво трябва да знаем за
сключването, действието
и прекратяването на бонда
Бонд гаранциите са
като „еднопосочни билети“, сключват се и с тях
изпълнителите се движат
само напред към подписване на договора за изпълнение, получаване на аванса
и стартиране на проекта.
Това е масовата практика, но е добре да обърнем
внимание и какво има „зад
завесата“. Полезно е да
знаем как са конструирани и какви други функции
изпълнява застраховката
за изпълнителите по обществените поръчки (ОП).
✓Какво казват застрахователите за
сключването на бонд гаранциите?
Важно! При сключване
и по време на застраховката за изпълнителя възникват задължения за обявяване на обстоятелства,
които са му известни и са
от значение за риска.
Застра ховката се
сключва въз основа на попълнен от кандидата за
застраховане Въпросникпредложение, в който той
посочва всички обстоятелства, които са му известни и са от значение
за риска. Неразделна част
от Въпросник-предложението за застраховане са
и изисканите необходими
документи – ОПР, баланс,
ценова оферта, предварителен договор, писмо-покана за сключване на договор
и др.
Още на ниво подаване
на документацията изпълнителят трябва да представи актуалните данни,
които се изискват от
него, защото застрахователят може да прекрати,
да измени или да откаже
плащане на обезщетение,
ако не са спазени тези условия.
В случай че изпълнителят съзнателно и неточно
е обявил или е премълчал
обстоятелство, при наличието на което застрахователят не би сключил
застрахователния договор, ако е знаел за него,
застрахователят може да
прекрати договора в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството,
като задържи платените
премии.
Формата на застрахователния договор е застрахователна полица
заедно с приложените и
представляващи неразделна част към нея Общи
условия, както и документите, пораждащи гарантираното задължение –
Споразумение за регресни
права или Запис на заповед,

издаден от изпълнителя в
полза на застрахователя
за обезпечаване на вземанията му в случай на
плащане по гаранцията.
Договорът за застраховка е в сила след заплащане
на договорената премия в
него.
Важно! Застрахователната полица се издава
в три еднакви екземпляра,
като един от тях се връчва на бенефициента, като
до крайния срок на покритието остава при него.
✓Какво е действието
на бонд гаранциите?
Застра ховката се
сключва за срока на задължението на изпълнителя
по гаранцията, има действие от 00:00 часа на деня,
посочен в застрахователния договор за начало,
при условие че е платена
цялата застрахователна
премия. Застраховката
изтича в 24:00 часа на
деня, посочен в полицата
за край на застрахователния договор.
Често се налага възложителят да удължи срока
на изпълнение на проекта.
В тези случаи при удължаване срока на гаранцията
застрахователят по своя
едностранна преценка
може да приеме удължаването на срока на застраховката по силата
на Добавък към полицата,
подписан по реда за сключване на нов застрахователен договор, като начисли
допълнителна застрахователна премия.
✓Как се прекратяват
бонд гаранциите?
Застрахователят има
право на предсрочно прекратяване на застраховката при неизпълнение на
задълженията от страна
на застрахования, при условията на чл. 363 от Кодекса за застраховането,
а именно ако изпълните-

лят съзнателно не е обявил или премълчал обстоятелство, при наличието на
което застрахователят
не би сключил договора,
ако е знаел за това обстоятелство.
Застрахователната
полица може да се прекрати и в следните случаи:
1) По взаимно съгласие
на страните, изразено
писмено;
2) От всяка от страните с 15 или 30-дневно предизвестие, но само при изрично писмено съгласие от
страна на бенефициента;
3) От изпълнителя с
писмено уведомление, като
прекратяването е в сила
от датата на получаване
от застрахователя на уведомление за прекратяване.
В този случай прекратяващата страна е длъжна да
върне на застрахователя оригиналната полица
(всички екземпляри от нея,
когато е издадена в повече
от два оригинални екземпляра) и всички прилежащи
документи към нея.
При предсрочно прекратяване на застрахователния договор от застрахователя същият връща на
застраховащия част от
платената застрахователна премия, пропорционална на неизползвания
остатък, като от нея се
приспадат направените
разходи от застрахователя.
Важно! При предсрочно прекратяване на застрахователен договор,
по който са изплатени или
предстои да се изплащат
обезщетения, частта от
премията за неизтеклия
срок на застраховката не
се връща, а неиздължената премия за времето на
прекратяването на застраховката се дължи от
изпълнителя или се удържа
от предстоящото за из-

✓Какво точно покриват бонд гаранциите?
Застрахователят осигурява застрахователно
покритие срещу риска
от виновно неизпълнение
на договорни отношения
между изпълнителя и възложителя. В покритието
са включени и задължения
за плащане на гарантираните суми в полза на възложителя, които възникват и
от съответната законова
уредба.
Важно! За да носи отговорност изпълнителят,
неизпълнението му трябва
да е виновно.
Вината на изпълнителя в гражданското право
се проявява в две форми
– умисъл и небрежност.
От своя страна небрежността се дели на груба
небрежност и обикновена
небрежност.
Нека да разгледаме какви видове неизпълнение на
договорите има по Закона
за задълженията и договорите.
Пълно неизпълнение.
При пълното неизпълнение
длъжникът не е осъществил нищо от договореното. Към това неизпълнение
се приравняват и още две
хипотези, при които длъжникът все пак е изпълнил
дължимото:
1) Когато изпълнението е твърде късно спрямо
договореното;
2) Когато изпълнението е толкова лошо, че не
удовлетворява възложителя.
Неточно изпълнение.
В този случай изпълнителят е осъществил някакви
действия по изпълнение
на договора, но те не са

достатъчни или водят до
отклонения спрямо договореното. Неточното изпълнение от своя страна се
проявява в три форми:
1) забавено изпълнение;
2) частично изпълнение;
3) лошо изпълнение.
Важно! Изпълнителят, който не е изпълнил,
не отговаря за неизпълнението си, ако това се
дължи на причина, която
не може да му се вмени във
вина. Най-често обстоятелствата, които освобождават изпълнителя от
задължението му или поне
от изпълнение на задължението в договорения срок,
са т.нар. форсмажорни
обстоятелства. Това са
такива обстоятелства,
които са непредвидени и
непредвидими при сключване на договора и поради
това обуславят освобождаването на изпълнителя
от отговорност. Т.е. причината за неизпълнението
е от такова естество, че
каквото и да е направил
той, не имало как да го
предотврати.
✓В какво се ангажира
застрахователят?
При подписването на
договора за обществена
поръчка между възложител
и изпълнител в качеството си на гарант по сделката застрахователят
поема ангажимент пред
възложителя, че изпълнителят ще изпълни договора. Освен този ангажимент застрахователят се
ангажира и да плати обезщетението при претенция
от страна на възложителя.
Обектът на застрахователно покритие е рискът
от неизпълнение на задълженията на изпълнителя
в резултат от договорни
отношения с възложителя.
Правото да получи гаранцията по тази застра-

ховка е единствено в полза на възложителя и това
право не може да бъде
прехвърлено на друго лице.
Застра ховката на
гаранция представлява
твърд и неотменим ангажимент, поет от изпълнител и застраховател
относно плащането в
полза на възложителя на
обезщетение в размера на
застрахователната сума,
в случай че застраховащият не изпълни или изпълни
неподходящо от гледна
точка на количеството,
качеството или на договорения период гарантираните си задължения,
подробно описани в договора между възложител и
изпълнител.

3. Заключение
Всеки застраховател,
който се е съгласил да
издаде бонд гаранция на
изпълнител по ОП, гарантира, че изпълнителят
ще свърши поетите ангажименти по договора. За
целта застрахователят е
направил своето проучване
и оценка на риска и е съгласен да гарантира за съответния изпълнител, като
му издаде бонд гаранция,
с която да подпише договора.
Сключването, действието и прекратяването на
бонда са три фази, които
дават гъвкавост на страните в цялостния процес
по гарантиране пред възложителя. Практиката
показва, че почти не се
стига до третата фаза
за прекратяването на бонд
гаранциите.
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.

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.
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Програмата цели създаването на 100 000 работни места като антикризисна мярка
в условията на световната пандемия
Страницата подготви
Елица Илчева
Стотици хиляди собственици
на жилища във Великобритания
ще получат ваучери на стойност
до 5000 британски лири за енергоспестяващи подобрения на домовете си, като средствата ще
помогнат и за поддържането на
повече от 100 000 работни места. Според съобщение на Министерството на финансите схемата за безвъзмездна финансова
помощ ще възлиза на 2 милиарда
паунда. Парите ще се отпускат
за полагане на изолация като

част от по-широк план за намаляване на въглеродните емисии
на стойност 3 млрд. паунда. „Ремонтите на домове с цел енергийна ефективност носят тройна полза. Те водят до намаляване
на битовите сметки, редуциране
на въглеродните емисии и – найважното в настоящия момент
– създават трудова заетост за
строители и и производители на
материали. Това е необходимо на
страната сега, когато икономиката е силно засегната от пандемията от коронавирус“, казват
още от ведомството.
В рамките на инициативата

за зелени домове правителството ще покрие най-малко две трети от разходите на стопаните.
При нужни 4000 лири например
собственикът ще плати 1320,
а правителството ще осигури
2680.
Схемата ще стартира през
септември. Ще има онлайн препоръки за „желателните“ мерки за енергийна ефективност,
както и подробности за акредитирани местни доставчици и
строителни фирми. След като
се предостави оферта и тя бъде
одобрена, ще се издава и самият
ваучер.

Правителството заяви, че
около половината от фонда, който трябва да бъде изразходван
за една финансова година, ще
отиде при най-бедните собственици на жилища, които няма да

плащат нищо. По-добрата изолация ще спестява на хората
средно по 600 британски лири годишно от сметките за енергия,
казват от Министерството на
финансите.

ǝǬǸǺǽǾǼǺȋȅǴǭǱǾǺǹǹǴǭǷǺǶǺǮǱǹǬǸǬǷȋǮǬǾ ǛǺǶǼǴȁǬǽǼǬǽǾǱǹǴȋǺȀǴǽǽǯǼǬǰǬ
ǮǼǱǸǱǾǺǳǬǴǳǻȆǷǹǱǹǴǱǹǬǺǭǱǶǾǹǬǻǺǷǺǮǴǹǬ ǮǐȊǽǱǷǰǺǼȀ
Произхождайки
от известни досега
техники, национални
компании в Мексико
п р е дл а г ат н а меж дународните пазари
и н оват ив н и мо дели
строителство, които
използват по-ма лко
материали и имат голяма структурна здравина и комфорт. Също
така те въвеждат продукти, адаптивни към всякакви строителни нужди.
Като част от пробива си в индустрията Хуан
Мануел Рейес от Armandos
Omega и архитект Хорхе
Капистран представят системата Black ARMO, която
се състои от единични модулни блокове и не изисква
свързващи вещества, смеси или квалифицирана работна ръка. Презентират я
с ниска цена и като намаляваща времето за строителство с 50%.

Процесът на производство на каменните блокове
използва методи, базирани
на рециклирани материали
и ниска консумация на вода.
Екипът е заинтересован
да пусне на пазара новата
система за самостоятелно
изграждане в различни мащаби и за различни нужди.
Всъщност тя е патентована от Хорхе Капистран
още през 2009 г. за Министерството на социалното
развитие (SEDESOL). След
това по новия метод той
строи над 300 жилища за

бедни в Сиера Негра Пуебла.
Пред останалата част от света
авторите на иновацията едва сега
обясняват, че „системата се състои
от шест самосглобяващи и самоносещи се части.
Метален прът се
поставя на всеки 80 см, без
да е необходима специална
основа, което създава конструкция, в която без проблем можете да инсталирате тръби и окабеляване”.
Идеята на този начин на
строене, подобен на пъзел,
е да се избегнат усложненията в процеса на работа и
да се генерират ниски разходи. „Методът помага на
работниците, тъй като не
се нуждаят от задълбочено
обучение, за да практикуват“, заявява Хуан Мануел
Рейес.

Ingenhoven Architects покри офис сграда на компанията KöBogen II в Дюселдорф
с 30 000 растения.
Фасадите с форма
на трапец са изцяло
с жив плет от габър
с обща дължина около 8 километра. Архитектите смятат, че
така са постигнали
най-голямата зелена сграда в Европа.
Наред с офис зданието по-малка триъгълна постройка, покрита с публично
достъпна поляна от площада, ще предлага ресторанти и магазини.
Със своята патентовата концепция supergreen® архитектурното бюро
следва цялостен подход за устойчиво
и екологично развитие на градската
среда. Дизайнът на проекта пък е вдъхновен от иновативното направление
в архитектурата Land art, в което се
търси органична връзка между обекта
и природния ландшафт.
Покривите в комплекса Kö-Bogen II
са снабдени с устройства за събиране
на дъждовна вода, която се използва за

поливане на растенията. Допълнително е предвидена дублираща система
за водоснабдяване при продължително
отсъствие на дъждове. Обслужващият
персонал ще може да достига до растенията благодарение на система от
скрити проходи.
„Зелената стена подобрява микроклимата, защитава сградата от
летните горещини, съхранява влагата, осигурява шумоизолация, поглъща
въглероден диоксид и спомага за съхраняването на биоразнообразието. Освен
това живите плетове променят цвета
си през годината и предлагат красива
гледка в градската среда“, обосновават се авторите на проекта.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ
Дончо Барбалов,

КСБ
Д-р ик.н. Николай
Иванов, член на УС

зам.-кмет на София по
направление „Финанси
и здравеопазване“

на КСБ и председател
на УС на ББАПБ

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД
Специална
награда „Гласът
на родопските
строители“ от
ОП на КСБ –
Смолян, 2019 г.

Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 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

ТЕМА
Концепциите за бъдещето
на Централната минерална
баня преоткриват термите

Специална награда на
ОП на КСБ - Велико Търново,
статуетка на Уста Кольо
Фичето, 2018 г.

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България
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Четете първи последните новини!
Най-актуалното в строителния бранш – на сайта на в. „Строител“
визия,
С нова ена
подобр ност
онал
функци илни
и моб
ения!
прилож

Реклами:
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

www.vestnikstroitel.bg
Рекламна тарифа
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.

2020

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА
ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ
Максимален обем
1/2 страница – 500 лв.

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО
НА В. „СТРОИТЕЛ“
Цена за 1 година – 125 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.

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.
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9 ПРЕДПЕЧАТ И
ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ,
ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ,
ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА
КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ,
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И
ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

Посочените цени не включват ДДС.

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

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев
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