
Георги Терзийски, председател на УС на АПИ:

BG.121357Q/UОсновното предизвикателство е да 
продължим изграждането на пътните 
проекти и да ги завършим в срок 

Наредба ще регламентира 
визията на градските 
пространства в София

ИНТЕРВЮ ТЕМА стр. 6-8  стр. 12-13

В момента се рехабилитират близо 570 км републиканска мрежа
Вестник „Строител“

„Септември ще стартира ре-

хабилитацията на близо 47 км от 

пътя Русе – Кубрат, за които ус-

пяхме да осигурим средства от 

спестения ресурс по ОП „Регио-

ни в растеж 2014 – 2020“. Обща-

та стойност на проекта е над 

46,3 млн. лв.“ Това съобщи предсе-

дателят на УС на Агенция „Път-

на инфраструктура“ (АПИ) Георги 

Терзийски в интервю за в. „Стро-

ител“. Той добави, че през сеп-

тември ще се даде ход и на друг 

важен ремонт – на 52-километров 

участък от АМ „Тракия“ между 

Чирпан и Стара Загора, който по 

експертна оценка ще възлезе на 

около 89 млн. лв. 

Терзийски подчерта, че по вре-

ме на извънредното положение ра-

ботата по изпълняваните пътни 

обекти не само че не е спряла, но 

е била и много интензивна. По ду-

мите му няма забавяне в графика 

и по всички проекти е отбелязан 

значителен напредък. 

Той информира още, че в мо-

мента освен строителството 

на големите пътни обекти се 

рехабилитират близо 570 км ре-

публикански пътища, като от тях 

150 км са с финансиране от ЕС.

„В условията на световна 

пандемия и при очертаваща се 

икономическа криза основното 

предизвикателство е да продъл-

жим строителството на път-

ните проекти както досега и да 

ги завършим в срок“, каза още 

председателят на УС на АПИ и не 

пропусна да благодари на КСБ за 

ползотворния диалог.

Интервюто с Георги Терзийски 
четете на стр. 6-8

Брой 32, година XII, 7 август 2020
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8 август 

Екатерина Захариева, вицепремиер по правосъдната реформа 

и министър на външните работи

10 август

Инж. Светослав Борисов, член на УС на КСБ

Емил Христов

Специална церемо-

ния отбеляза края на гру-

бия строеж на  Park Lane 

Office Center. На церемо-

нията присъстваха Таня 

Косева-Бошова, управля-

ващ партньор в Park Lane 

Developments,  Христо 

Илиев – основател и соб-

ственик на AG Capital, ин-

веститор в проекта, инж. 

Николай Чомаковски, изп. 

директор на „Пайп Систем“ 

АД и зам.-председател на 

секция „Високо строител-

ство“ към Камарата на 

строителите в България, 

много гости и партньори. 

„Този ден е от изключи-

телна важност за инвес-

титорите и партньорите 

в реализацията на Park 

Lane Office Center. Той по-

казва в динамика успеха и 

сигурността на проекта 

и е положителен пример за 

развитието на имотния 

пазар в България въпреки 

сложния характер на ситу-

ацията, в която се намира-

ме в момента“, сподели по 

време на церемонията Таня 

Косева-Бошова. 

Park Lane Office Center 

ще разполага с пречис-

твателни UV филтри за 

дезинфекция във вентила-

ционната система, които 

елиминират над 97% от 

вирусите и бактериите 

във въздуха и 99% от тях 

по наличните повърхности. 

Други характеристики, 

които осигуряват здраво-

словна и безопасна среда 

в сградата, включват: 

безконтактен достъп – 

безконтактни асансьори с 

управление на дестинация-

та; автоматизирани авто-

мобилни бариери със сис-

тема за разпознаване на 

регистрационни номера на 

автомобила; безконтактни 

смесители и дозатори в са-

нитарните помещения. 

Модерната офис сгра-

да е разположена в една от 

най-бързо развиващите се 

зони в София – „Хладилни-

ка“, районът се отличава 

със своите предимства 

като осигурен подземен и 

наземен транспорт, голям 

търговски център, два пар-

ка, добри болници, частни 

училища, детски градини и 

спорни центрове.

Главен изпълнител е 

„Пайп Систем“ АД, а изко-

пите и укрепването са на-

правени от фирма „Венков 

инженеринг“. 

Десислава Бакърджиева

През второто тримесечие на 2020 г. 

местните администрации са издали раз-

решителни за строеж на 1362 жилищни 

сгради с 5928 жилища в тях и 823 615 кв. м 

разгъната застроена площ (РЗП). Спрямо 

предходното тримесечие издадените раз-

решителни за жилищни сгради се увелича-

ват с 0,8%, а общата им застроена площ 

- с 1%, докато броят на жилищата в тях 

намалява с 6,2%. Това сочат данните на 

Националния статистически институт 

(НСИ). 

За периода април – юни 2020 г. са из-

дадени 31 разрешителни за строеж на 

административни/офис сгради с 18 328 

кв. м РЗП и 935 разрешителни за други 

сгради, които са с 427 613 кв. м РЗП. При 

административните обекти НСИ отчита 

нарастване с 40,9% спрямо първото три-

месечие на годината, но и спад на РЗП със 

71,4%. Издадените разрешителни за стро-

еж на други сгради са повече с 5,9%, а РЗП 

е по-малко с 9,4%.

В сравнение с второто тримесечие на 

2019 г. издадените разрешителни за стро-

еж на нови жилищни сгради са намалели с 

14,4%, жилищата в тях - с 29,9%, а РЗП - с 

23,6%. Броят на издадените разрешител-

ни за строеж на административни сгради 

е без промяна, но тяхната РЗП спада със 

70,5%. Статистика за други сгради сочи, 

че те са с 19,9% по-малко, а разгънатата 

им застроена площ - с 27,4%.

През второто тримесечие на 2020 г. 

най-голям брой разрешителни за строеж 

на жилищни сгради са издадени в области-

те Пловдив - 244, София (столица) - 210, 

Варна - 145, София - 113, и Бургас - 86. От 

НСИ посочват, че за разглеждания пери-

од е стартирало строителството на 

979 жилищни сгради с 4766 жилища в тях 

и с 622 361 кв. м обща застроена площ, 

както и на 21 административни обекта 

с 26 831 кв. м РЗП, и на 584 други сгради 

с 294 061 кв. м РЗП. Спрямо предходното 

тримесечие започнатите жилищни сгради 

се увеличават с 15,6%, жилищата в тях - 

със 7%, а РЗП - със 17,5%. Броят на изграж-

дащите се административни сгради нара-

ства със 75%, а тяхната РЗП - над четири 

пъти. Започнатите други видове сгради са 

повече със 7,2%, но общата им застроена 

площ намалява с 42,4%.

В сравнение с второто тримесечие на 

2019 г. започнатите нови жилищни сгради 

са по-малко с 18,6%, жилищата в тях - с 

15,6%, а РЗП - с 14,2%. При броя на адми-

нистративните сгради и тяхната обща 

застроена площ е регистриран спад, съ-

ответно с 12,5 и 10,4%. Изпълняващите се 

други видове сгради намаляват с 6,1%, а 

общата им застроена площ - с 35,8%. 
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Вицепремиерът Марияна Николова: 

петък, 7 август 2020 Ñòðîèòåë

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

„Туристическият бизнес ще по-

лучи 10 млн. лв. по Оперативна про-

грама „Иновации и конкурентоспо-

собност“ (ОПИК). Знаем, че този 

ресурс не може да покрие изцяло 

нуждите на сектора, изчислени от 

негови представители на около 

155 млн. лв., но ние продължаваме 

работа по търсене на механизми за 

подпомагане на най-пострадалия от-

расъл от нашата икономика.“ Това 

заяви вицепремиерът по икономи-

ческата и демографската полити-

ка и министър на туризма Марияна 

Николова на съвместен брифинг с 

министъра на икономиката Лъчезар 

Борисов и представители на обеди-

нение „Бъдеще за туризма“ – Павли-

на Илиева и Емил Абазов. 

Николова информира, че вече има 

подготвени критерии за кандидат-

Работи се по създаването на 

туристически информационен цен-

тър в Националния дворец на култу-

рата (НДК), където да бъдат попу-

ляризирани различни видове нишов 

туризъм, включително и конгресен, 

и събитиен, както и всички възмож-

ности, които предлага България 

като туристическа дестинация. 

Това е договорила вицепремиерът 

и министър на туризма Марияна 

Николова по време на среща с Бъл-

гарското конгресно бюро, в което 

членуват 39 компании. Центърът 

ще бъде открит в средата на сеп-

тември, за да може да рекламира 

зимните ни курорти, както и сезон 

2021.

„Трябва да мислим много гъвкаво. 

Правя всичко възможно, за да спомо-

гнем възстановяването на бранша“, 

е коментирала министър Николова.

От Бюрото са потърсили съ-

действие от министър Николова и 

за включването им в мярката 60 на 

40, тъй като част от фирмите в 

бранша не могат да се възползват 

от нея поради липсата на кодове на 

икономическа дейност, а в момента 

те са с нулеви приходи и вече се 

налага да бъдат съкращавани слу-

жители. Те са поискали и удължава-

не на мярката до 2021 г., след като 

вече компаниите от бранша имат 

възможност да кандидатстват по 

нея.

Емил Христов

След като в началото на годината вестник 

„Строител“ обнови визията на сайта си и създаде 

модерните мобилни приложения за iPhone и Android ус-

тройства, сега изданието дава възможност на чита-

телите си да се абонират за PDF версията му.

Предимство на дигиталното издание е, че то може 

да бъде четено на всички мобилни устройства, като 

нашите потребители ще го получават на личната си 

поща. 

За да заявите желание да получавате още в чет-

въртък PDF на поредния брой на в. „Строител“, трябва 

да се абонирате на: news.stroitel@gmail.com.

Цената на едногодишен абонамент за PDF изда-

нието на в. „Строител“ е 250 лв. без ДДС.

През миналата седмица 

стартира модернизацията 

на жп участък Костенец – 

Септември. Проектът се 

съфинансира по Механи-

зма за свързване на Евро-

па. Неговата стойност е 

379 989 739,23 лв. без ДДС. 

Той включва модернизация 

на двойна електрифицирана 

жп линия с приблизителна 

дължина 24,5 км. Ще бъде 

построена нова жп гара 

Костенец, а гара Белово ще 

бъде реконструирана. Пред-

вижда се да бъдат направе-

ни 3 тунела с обща дължина 

4,6 км и 23 моста и виадук-

та с обща дължина 2,49 км. 

Жп прелезите в участъка 

ще бъдат отстранени, а 

на тяхно място ще бъдат 

изградени 3 нови пътни над-

леза. Тягова подстанция Бе-

лово ще бъде реконструира-

на и ще се поставят нови 

системи за управление на 

железопътното движение.

Изпълнител е ДЗЗД 

„Костенец – Септември 

2018“, в което са „Транс ло-

гистика“ ЕООД, „Контра-

тас Иглесиас“ АД и „Аркада 

Къмпани“ АД. Срокът на до-

говора за строителство е 

60 месеца. След реализира-

нето на проекта трасето 

в участъка Костенец – Сеп-

тември ще позволява ско-

рости от 160 км/ч за път-

нически влакове и 120 км/ч 

за товарни.

стване за този ресурс по ОПИК и 

уточни, че се очаква схемата да за-

работи още през август. Мярката 

ще бъде в режим на de minimis, като 

държавна помощ, която не нарушава 

конкуренцията. „Екскурзоводите не 

попадат в икономическите дейнос-

ти по тази мярка, затова за тях ще 

се търсят социални мерки, с които 

да подпомогнем работата им“, съ-

общи още вицепремиерът. По думи-

те й предстои да бъдат проведени 

разговори с министъра на труда и 

социалната политика и да се уточ-

нят детайлите относно начините 

за предоставянето й. 

Лъчезар Борисов добави, че Ми-

нистерството на туризма ще бъде 

директен бенефициент на сред-

ствата по ОПИК. „Няма да има су-

бективизъм, а ще има ясни крите-

рии. Това е пилотна схема, с която 

предвиждаме да спестим 2 месеца 

от процеса на кандидатстване“, ко-

ментира още Борисов. 
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Емил Христов

Нови близо 29 млн. лв. 

за енергийна ефектив-

ност на жилищни и об-

ществени  сгради  ще 

получат 11 малки и сред-

ни градове в страната. 

Средствата се осигуря-

ват от Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството 

(чрез Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 - 2020“ по процедура 

„Енергийна ефективност 

в периферните райони-3“.

С ресурса се предвиж-

да да бъдат обновени 63 

многофамилни жилищни 

сгради, две училища и една 

административна сграда 

в градовете Берковица, 

Свиленград, Севлиево, 

Сандански, Поморие, Тро-

ян, Белоградчик, Никопол, 

Нова Загора, Попово и 

Козлодуй. Седем от насе-

лените места попадат в 

Северозападна и Северна 

Централна България, чие-

то развитие е приоритет 

за правителството.

Благодарение на от-

пуснатите нови средства 

жилищата на още 2055 до-

макинства ще преминат в 

по-горен клас на енерго-

потребление.

В рамките на процеду-

рата са подадени 71 про-

ектни предложения. Те са 

оценени на два етапа – за 

административно съот-

ветствие и допустимост 

и за технически и финансо-

ви показатели. Предстои 

сключване на договори за 

безвъзмездна финансова 

помощ с кандидатите, чи-

ито проекти са предложе-

ни за финансиране.

 „Енергийна ефектив-

ност в периферните ра-

йони-3“ е продължение на 

процедурите 1 и 2, по кои-

то бяха сключени 202 до-

говора на обща стойност 

188 млн. лв. С тях се очаква 

да се подобри енергийната 

ефективност на общо 683 

обекта, от които 482 бло-

ка с 5907 домакинства и 

201 здания на общинските 

власти. Вече са реновира-

ни 276 сгради с 3818 дома-

кинства в общо 28 малки и 

средни градове.

Емил Христов 

Проект за изменение 

на наредба предвижда въз-

можността собственици 

на извънгабаритни и теж-

ки пътни превозни сред-

ства (ППС) да могат да 

подават заявление за раз-

решително и чрез лицен-

зиран пощенски оператор, 

а не както досега - лично 

в областните пътни уп-

равления. Това е в съот-

ветствие с решението на 

Министерския съвет от 

2018 г. за трансформация 

на модела на администра-

тивно обслужване. Преци-

зирането на текстовете 

е свързано с разпоредбите 

на Директива 96/53/ЕО на 

Съвета от 25 юли 1996 г.

С промените по-ясно са 

регламентирани етапите, 

съпътстващи издаването 

на разрешителното, как-

то и съответните отго-

ворности на администра-

цията, управляваща пътя, 

Предстои в общината да се реализират проекти за 
енергийна ефективност на жилищни здания

Десислава 
Бакърджиева

На официална церемо-

ния зам.-министърът на 

регионалното развитие 

и благоустройството и 

ръководител на Управля-

ващия орган на Опера-

тивна програма „Регио-

ни в растеж 2014 - 2020“ 

(„ОПРР 2014 - 2020“) Де-

ница Николова е откри-

ла обновената детска 

градина „Радост“ в Гоце 

Делчев, информираха от 

МРРБ. Тя е прерязала 

лентата заедно с кмета 

на града Владимир Мос-

ков и председателя на 

Общинския съвет Дими-

тър Балтаджиев. Дет-

ското заведение е мо-

дернизирано в рамките 

на проект „Обновяване 

на образователната ин-

фраструктура в гр. Гоце 

Делчев“, финансиран от 

„ОПРР 2014 - 2020“ с над 

6,1 млн. лв. Той включва 

вече изпълнения ремонт 

на ДГ „Калинка“ и рено-

вирането на Основно 

училище „Гоце Делчев“, 

което предстои да бъде 

официално открито. 

Детска градина „Ра-

дост“ е строена през 

1967 г. и от тогава са й 

правени само козметич-

ни СМР. След реализира-

ните дейности по „ОПРР 

2014 - 2020“ сградата е 

напълно обновена. Осъ-

ществен  е  цялостен 

външен и вътрешен ре-

монт, който е включил и 

дворното пространство. 

Доставено е съвременно 

оборудване и обзавежда-

не за всички помещения и 

сега децата могат да се 

обучават с интерактив-

на техника. 

„Отчитам поредни-

те успешно реализи -

рани цели, свързани с 

промяната на начина и 

качеството ни на живот, 

обновяването на околни-

те пространства и гри-

жата за образованието 

на нашите деца“, е по-

сочила Деница Николова. 

Тя е информирала, че в 

Гоце Делчев предстои да 

стартират проекти за 

енергийна ефективност 

на многофамилни жилищ-

ни сгради и модернизи-

ране на инфраструктура 

за социални услуги. В тях 

от „ОПРР 2014 - 2020“ ще 

бъдат вложени почти 5 

млн. лв.

„За последните 7 го-

дини в община Гоце Дел-

чев са инвестирани над 

40 млн. лв. за подобрява-

не на инфраструктура-

та и градската среда по 

линия на европейските 

програми за регионално 

развитие, управлявани 

от МРРБ. В следващия 

период 2021 - 2027 г. об-

щината ще продължи да 

бъде бенефициент и по 

новата програма за ре-

гионално развитие, като 

приоритет за региона 

ще бъде привличането 

на бизнеса в съвместни 

проекти, с които да се 

стимулира повишаване 

качеството на живот 

на хората“, е казала още 

зам.-министър Николова.

Десислава Бакърджиева

Стартира ремонтът 

на Околовръстния път на 

Исперих. Това са близо 

5 км второкласна и тре-

токласна мрежа в учас-

тъците от III-205 Разград 

– Исперих – Стефан Кара-

джа и II-23 Русе – Кубрат 

– Исперих – Дулово в урба-

низираната територия на 

града. От Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) 

съобщиха, че инвестици-

ята е за над 5,7 млн. лв., 

осигурени от бюджета й.

 Ремонтът на III-205 ще 

се изпълнява от км. 31+281 

до км. 31+935. Дължината 

на участъка е 0,6 км и съв-

пада с ул. „Васил Левски“ 

в Исперих. Дейности по 

II-23 ще се извършват от 

км. 78+753 до км. 82+932. 

Отсечката е 4,1 км и съв-

пада с улиците „Никола 

Вапцаров“, „Васил Левски”, 

„Христо Смирненски“ , 

„Ахинора“ и „Арда“ в града. 

Проектът предвижда 

нова асфалтобетонова 

настилка и бордюри. Ще 

бъде възстановено отвод-

няването чрез почистване 

на канавките, повдигане 

на дъждоприемните шах-

ти и др. Отсечката ще е 

с обновени пътни знаци и 

хоризонтална маркировка.

„Ремонтно-възстано-

вителните работи ще се 

осъществяват поетапно, 

а движението ще се из-

вършва в една лента. Дей-

ностите се изпълняват 

от дружеството, с което 

АПИ има договор за текущ 

ремонт и поддържане на 

републиканските пътища 

в област Разград. Срокът 

за приключване на СМР е 

до края на ноември т.г.“, 

информират от АПИ.

Десислава Бакърджиева 

До 14 август могат да 

се подават становища по 

проекта на Наредба за из-

менение и допълнение на 

Наредба № РД-02-20-3 от 

2015 г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане 

на сгради за обществено 

обслужване в областта 

на образованието и нау-

ката, здравеопазването, 

културата и изкуствата. 

Нормативният документ 

и мотивите към него са 

публикувани повторно за 

обществено обсъждане на 

страницата на Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството (МРРБ) в секция 

„Проекти на нормативни 

актове“ и в Портала за 

обществени консултации 

към Министерския съвет 

www.strategy.bg. С него ще 

бъде създадена възмож-

ност за изграждане на 

детски заведения в час-

ти от сгради и промяна в 

изискванията с оглед пъл-

ноценно и целесъобразно 

използване на терените, 

определени за строител-

ството им.  От МРРБ 

съобщиха, че в проекта 

са отразени получени ко-

ментари и забележки от 

първата обществена кон-

султация.

Очаква се чрез създа-

ването на нормативни 

условия за гъвкаво пла-

ниране и проектиране на 

сградите и на предвижда-

ните в тях помещения да 

се намали недостигът на 

места в детските ясли и 

градини. Според действа-

щите изисквания детски-

те заведения могат да 

се изграждат само като 

самостоятелни сгради в 

обособени за целта по-

землени имоти. В също-

то време към момента 

съществуват голям брой 

т.нар. филиали, разполо-

жени в части от сгради, в 

които се извършва пълно-

ценно отглеждане и обу-

чение на деца. Затова се 

предлага да отпадне това 

изискване за детските 

заведения, независимо от 

собствеността им.

В мотивите към проек-

та се посочва, че голяма 

част от терените, пред-

видени за детски заведе-

ния, вече са усвоени. „Не 

са редки случаите, в кои-

то части от тях са рес-

титуирани и вече застро-

ени. Останалите все още 

свободни терени, особено 

в бързоразвиващите се в 

момента територии, са с 

ограничена площ“, е запи-

сано в документа. Поради 

това ще се допусне раз-

стоянието от сградите 

до уличната регулационна 

линия и вътрешните регу-

лационни линии да бъдат 

намалени спрямо общите 

изисквания на наредбата 

в условията на застроени 

урбанизирани територии 

със съществуваща ин-

фраструктура, както и 

при пристрояване и/или 

промяна на предназначе-

нието на съществуващи 

сгради.

лицата, които извършват 

превозите, и службите за 

контрол.

Проектът и приложе-

нията към него могат да 

бъдат намерени в секция 

„Проекти на норматив-

ни актове“ на интернет 

страницата на Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството и в Портала за 

обществени консултации, 

както и на сайта на вест-

ник „Строител“.



Десислава 
Бакърджиева 

От началото на година-

та 44-тото Народно събра-

ние (НС) е приело 72 закона, 

92 решения и две обръще-

ния и декларации. Това сочи 

традиционната справка на 

дирекция „Пленарни заседа-

ния, парламентарен контрол 

и финални текстове“ и пар-

ламентарния пресцентър. 

За периода от 1 януари до 

31 юли 2020 г. в НС са по-

стъпили 127 законопроекта, 

като 84 от тях са внесени 

от депутати. Предложените 

проекти за решения са 115, 

от които 100 са на народни 

представители.

В рамките на деветата 

си сесия 44-тото НС е про-

вело 75 пленарни заседания, 

девет от които извънредни. 

Сред приетите от депута-

тите нови закони за пери-

ода от 1 януари до 31 юли 

2020 г. са Закон за мерките 

и действията по време на 

извънредното положение, За-

кон за управление на агрох-

ранителната верига, Закон 

за храните и др. Парламен-

тът е гласувал промени в 

Закона за съдебната власт, 

Закона за защита на потре-

бителите, Валутния закон, 

Закона за хазарта, Закона за 

висшето образование, Зако-

на за здравето, Наказател-

ния кодекс, Закона за данък 

върху добавената стойност 

и др.

Статистиката сочи, че 

използваното време за осъ-

ществяването на контрол-

ната функция на НС през де-

ветата сесия е 76 часа и 6 

минути, като парламентар-

ният контрол е провеждан в 

22 пленарни заседания. В НС 

от 1 януари до 31 юли 2020 г. 

са постъпили 774 въпроса и 

35 питания. В този период са 

проведени шест изслушва-

ния, пет разисквания по пи-

тане и два вота на недове-

рие на Министерския съвет. 

Две от изслушванията са 

били на министър-председа-

теля Бойко Борисов относно 

списъка на републиканските 

пътища, за които се събира 

такса за ползване на пътна 

инфраструктура и относно 

актуалното състояние в 

страната във връзка с пан-

демията от COVID-19 и ефек-

тивността на предприети-

те здравни, икономически и 

социални мерки. 

По време на деветата 

сесия на 44-тото НС са 

проведени пет разисквания 

по питания на народни пред-

ставители – към министъра 

на здравеопазването Кирил 

Ананиев за стратегията 

за подобряване на условия-

та на труд и за финансова 

компенсация за българските 

медици; към министъра на 

енергетиката Теменужка 

Петкова за политиката на 

Министерството на енер-

гетиката по отношение на 

бъдещето на въглищните 

топлоелектрически центра-

ли в България; към вицепре-

миера по икономическата 

и демографската политика 

Марияна Николова за поли-

тиката на правителството 

за гарантиране на трудо-

вите права на българските 

работници и служители в 

контекста на стартирали-

те тристранни разговори, 

целящи договаряне на мерки 

за реформи в ключови обла-

сти; към министъра на фи-

нансите Владислав Горанов 

за „нова концепция за обла-

гане на хазартните игри“; 

и към министъра на труда и 

социалната политика Дени-

ца Сачева за фрагментирано 

законодателство в социал-

ната политика.

Членовете на правител-

ството са отговорили на 

727 въпроса и 25 питания. 

На най-много са отговорили 

министърът на здравеопаз-

ването Кирил Ананиев – 123, 

министърът на околната 

среда и водите Емил Дими-

тров – 90, министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Петя 

Аврамова – 89, министъ-
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Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструк-

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

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

 

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

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

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

e-mail: sales@balkansteel.com

Социални и стартиращи предприятия ще могат да 

получават микрокредити при облекчени условия, гаран-

тирани от Фонда на фондовете (ФнФ). От там съоб-

щиха, че избраният чрез обществена поръчка посред-

ник – УниКредит Булбанк, ще отпуска заеми до 50 000 

евро или тяхната равностойност в левове с макси-

мален срок 120 месеца. Средствата ще могат да се 

използват за инвестиционно и оборотно финансиране.

Кредитната институция е сключила с ФнФ спора-

зумение за гаранции на стойност 5 млн. лв. Очаква се 

на базата на гаранционното покритие банката да от-

пусне микрокредити със собствени средства на обща 

стойност 25 млн. лв. Гаранцията от ФнФ покрива 80% 

от кредитния риск на банката по всеки индивидуален 

микрокредит до достигане на таван на загубите от 

25% по гарантирания портфейл. 

„Чрез финансовия инструмент „Портфейлна гаран-

ция с таван на загубите за микрокредитиране“ ФнФ 

ще улесни достъпа до финансиране на стартиращи 

и на социални предприятия, които трудно получават 

заеми от банките. Причина е високият им рисков про-

фил - липса на финансова история, неблагоприятна 

кредитна история, недостатъчни приходи и възмож-

ност за обезпечение или други негативни фактори. С 

такива кредити могат да реализират своите бизнес 

идеи също предприемачи от уязвими групи, като лица 

с увреждания, безработни повече от шест месеца и 

младежи до 29-годишна възраст“, поясняват от Фонда 

и добавят, заемите ще се отпускат при облекчени 

условия – по-нисък лихвен процент, по-малки изисква-

ния за обезпечения, възможност за гратисен период. 

Финансовият инструмент „Портфейлна гаранция с 

таван на загубите за микрокредитиране“ е поредният 

продукт на ФнФ, осигурен със средства от Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 

- 2020“. Той ще се изпълнява наред с действащите и 

в момента финансови инструменти за микрокредити 

със споделяне на риска, отпускани от Първа инвести-

ционна банка, „Микрофонд“ АД и „Сискредит“ АД.

рът на труда и социалната 

политика Деница Сачева и 

министърът на образова-

нието и науката Красимир 

Вълчев – по 61, министърът 

на земеделието, храните и 

горите Десислава Танева и 

министърът на финансите 

Владислав Горанов – по 54, 

министърът на вътрешните 

работи Младен Маринов – 38, 

министърът на културата 

Боил Банов – 22, заместник 

министър-председателят по 

правосъдната реформа и ми-

нистър на външните работи 

Екатерина Захариева – 21, и 

т.н.

Росица Георгиева

Националното сдруже-

ние на общините в Репу-

блика България (НСОРБ) 

ще инициира създаването 

на Национална програма 

„Общински пътища”, коя-

то да е с годишен бюджет 

300 млн. лв. Това са обсъ-

дили членовете на УС на 

НСОРБ на свое заседание. 

Сдружението ще предложи 

програмата да се адми-

нистрира от Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството. Според кметове-

те критериите за достъп 

на местните власти до 

програмата трябва да 

отчитат състоянието на 

отсечките, както и раз-

пределението им по райо-

ни за планиране и да бъдат 

изработени съвместно 

с НСОРБ. Сдружението 

ще внесе предложението 

като част от цялостния 

пакет мерки на организа-

цията в рамките на прего-

ворите за Бюджет 2021 г. 

Статистиката на 

НСОРБ за експлоата-

ционното състояние на 

общинската мрежа, коя-

то е с  обща дължина 

19 501,692 км, показва, че 

1200 пътя са в лошо със-

тояние, около 900 са в не-

задоволително и едва 200 

са в отлично. От Сдруже-

нието отчитат, че с не-

обходимост от ремонт/

реконструкция са около 

60% от общинските пъ-

тища, или приблизително 

11 250 км. По предоставе-

ните данни от общините 

за около 600 пътя има раз-

работени инвестиционни 

проекти за ремонт или 

реконструкция в различ-

на фаза на проектиране 

(технически или работен 

проект).
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Георги Терзийски, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“:

Вестник „Строител“ е медийният 
барометър на строителния бранш

Десислава Бакърджиева
Ренета Николова

Г-н Терзийски, послед-

ните месеци бяха изклю-

чително трудни за всич-

ки сектори в България, 

но строителството на 

важните инфраструк-

турни проекти не спря. 

Какво костваше на Аген-

ция „Пътна инфраструк-

тура“ (АПИ), за да про-

дължи реализацията на 

ключовите за страната 

обекти?

Усилията на служите-

лите на АПИ са големи. 

Те са на първа линия, тъй 

като работата не само че 

не спря през този труден 

период, но беше и много 

интензивна, при спазване 

на ограниченията и всич-

ки противоепидемични 

мерки, и така трябва да 

бъде. Хубавото в нашия 

сектор е, че се работи на 

открито, където и рис-

ковете от предаването 

на заразата са по-малки. 

Но въпреки това и строи-

телите, и нашите служи-

тели бяха отговорни към 

собственото си здраве, 

това на семействата и 

колегите си, с които сме 

постоянно. 

Благодаря на всич-

ки, които бързо успяха 

да пренастроят своята 

дейност, така че да осъ-

ществяват ангажимен-

тите си, без по никакъв 

начин да застрашат хора-

та. Защото продължава-

нето на строителството 

означава работа и пари за 

бизнеса, заплати за служи-

телите – на които разчи-

тат техните семейства, 

и реализиране на пътните 

проекти в срок. По време 

на извънредното положе-

ние от 13 март до 13 май 

АПИ разплати около 162 

млн. лв. към фирмите. Пла-

щанията продължават и 

се извършват в съответ-

ствие с договорите и със 

системите за финансово 

управление и контрол на 

Агенцията. Разплащат се 

изпълнени, сертифицира-

ни, приети и фактурирани 

дейности съгласно Сис-

темите за финансово уп-

равление и контрол в АПИ.

Независимо от из-

вънредното положение 

бяха завършени обекти и 

стартирани нови. Каква 

е равносметката Ви за 

изминалите шест месе-

ца от годината и има ли 

забавяне на някои проек-

ти?

Няма забавяне в гра-

фика на изпълняваните 

пътни обекти. По всички 

проекти е отбелязан зна-

чителен напредък, защото 

стартирането на голям 

инфраструктурен обект 

е предшествано и от ог-

ромна подготвителна и 

невидима работа, която 

отнема сериозно време. 

Преди дни започнахме 

рехабилитацията на над 

33 км от Айтоския проход, 

един много важен и чакан 

ремонт. Това е най-удоб-

ната и кратка връзка за 

жителите на Варненска 

област с автомагистра-

ла „Тракия“. Проектът се 

подготвя от около 3 годи-

ни и успяхме да осигурим 

финансиране от Опера-

тивна програма „Регио-

ни в растеж 2014 - 2020“ 

(„ОПРР 2014 - 2020“). Ин-

вестицията е за над 24,3 

млн. лв. 

По време на извънред-

ното положение старти-

рахме рехабилитацията 

на 5 виадукта по АМ „Тра-

кия“, които не бяха обно-

вявани от построяването 

им преди около 30 г. и не-

обходимите строител-

ни дейности не търпяха 

отлагане. При стриктно 

спазване на противоепи-

демичните мерки завър-

шихме СМР до 1 юли, така 

както бяхме планирали. 

Горното строене на виа-

дуктите при 13-и, 15-и, 17-

и, 18-и и 20-и километър 

е с ремонтирани пътни 

плочи, греди, нови фуги и 

тротоарни блокове, хи-

дроизолация, асфалтова 

настилка, маркировка, 

предпазни парапети и 

мантинели. Работата на 

долното строене, т.нар. 

колони на съоръженията, 

продължава, без това да 

затруднява по никакъв на-

чин автомобилния трафик 

по автомагистралата.

За улеснение на пъту-

ването в летния сезон и 

за повишаване безопас-

ността пуснахме дви-

жението и по друг важен 

проект – обходния път на 

Поморие, с което интен-

зивният трафик, а той в 

топлите месеци е значи-

телен, се изнесе от гра-

да. След като приключи 

активният летен сезон, 

ще продължим с довър-

шителните работи, като 

оформяне на банкети, по-

лагане на износващия ас-

фалтов пласт, въвеждане 

на постоянна организация 

на движение, включва-

ща хоризонтална пътна 

маркировка и вертикална 

сигнализация. Близо 6-ки-

лометровият участък 

в момента е пуснат с 

временна организация на 

движението. Разрешена-

та скорост е 70 км/ч, а в 

района на кръстовищата 

- 50 км/ч.

На територията на 

Бургаска област през 

пролетта завършихме и 

още един обходен път - 

на Камено, и трафикът 

с цистерни от „Лукойл 

Нефтохим”, транзитни-

те тежкотоварни и леки 

автомобили се изведе от 

улиците на града. 

Продължи ли да про-

вежда АПИ тръжни про-

цедури по време на из-

вънредното положение? 

Какви поръчки са в ход в 

момента и кои са по-ва-

жните, които ще обяви-

те до края на 2020 г.?

Не само че продължи-

хме да откриваме нови 

процедури, но и тръжните 

комисии работиха много 

мобилизирано по оценката 

на постъпилите оферти и 

за някои от обществени-

те поръчки имаме избрани 

изпълнители. По време на 

извънредното положение 

стартирахме търга за 

избор на строител и над-

зор на северния обход на 

Бургас. Процедурите са в 

заключителния си етап - 

има избрани изпълнители 

и сега сме в периода за 

обжалване на решенията. 

В момента, в които сро-

кът приключи и няма об-

жалване на решението за 

избор, ще пристъпим към 

подписването на догово-

рите и стартирането на 

строителните работи. 

Проектът е важен за об-

ластния град, тъй като 

транзитният трафик, ид-

ващ от Варна по път I-9 

и продължаващ на юг по 

I-6 София – Бургас и АМ 

„Тракия“, ще се изнесе из-

вън центъра на града. По 

този начин ще се повиши 

безопасността на движе-

ние за пътуващите от За-

падна и Северна България, 

като се избягва влизането 

в Бургас.

През март обявихме и 

тръжната процедура за 

изработването на раз-

ширен идеен проект за 

югоизточен обходен път 

на Плевен. По тази про-

цедура вече са отворени 

ценовите оферти и пред-

стои определянето на из-

пълнител. В ход са и тър-

говете за строителство 

на обхода на Рудозем и за 

проектиране на ремонта 

на 70 км пътища, сред кои-

то са Златишкият проход 

и третокласните трасе-

та Копривщица – Стрелча 

и Подгоре – гара Макреш. 

Тази седмица отворих-

ме и офертите в поръчка-

та за изработването на 

идеен и технически про-

ект за доизграждането на 

участък от третокласния 

III-1008 Струмяни – ГКПП 

„Клепало“. По този начин 

ще се осигури още една 

пътна връзка с Република 

Северна Македония, като 

се изгради ново трасе с 

дължина около 17 км. 

Всички тези процеду-

ри, които посочих, а те са 

много повече, показват, 

че работата не е спира-

ла за миг и експертите в 

АПИ изпълняват своите 

задължения изключително 

сериозно. 

Относно предстоящи 

обществени поръчки мога 

да посоча направлението 

Русе – Велико Търново. В 

плановете ни е до края на 

годината да обявим об-

ществени поръчки за из-

пълнители на инженеринг 

- проектиране и строи-

телство и за надзор на 

участъци от АМ „Русе – 

Велико Търново“. Трасето 

с дължина 133 км ще бъде 

разделено на 3 отсечки: 

Русе – Бяла, обходният 

път на Бяла и Бяла – Вели-

ко Търново. Тази година ще 

обявим търговете за пър-

вите два участъка. Плани-

раме това да се случи през 

есента. Логично е изграж-

дането на „Русе – Велико 

Търново” и Видин – Ботев-

град да вървят успоредно 

с доизграждането на „Хе-

мус“, за да се облекчи тра-

фикът от двата моста на 

Дунав при Русе и Видин и 

да повишим пътната безо-

пасност. Участъкът меж-

ду Русе и Бяла е един от 

най-опасните в България 

Снимка Румен Добрев
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с висока концентрация на 

тежки пътни инциденти.

По план ли се изпъл-

няват всички дейности, 

свързани с доизграждане-

то на АМ „Хемус“?

Ако всичко върви по 

график и няма непредви-

дени обстоятелства, ма-

гистралата от Варна към 

София може да „порасне“ 

тази година с още 16 км в 

участъка между п.в. „Бело-

копитово“ и п.в. „Буховци“. 

Завършването на отсеч-

ката по договор е 2021 г., 

но строителите са амби-

цирани да приключат рабо-

та по-рано и в случай че не 

възникнат допълнителни 

затруднения, е съвсем ре-

алистично дейностите да 

приключат преди предви-

дения краен срок. С поста-

новление на Министерския 

съвет през миналата сед-

мица се предоставиха и 

над 81 млн. лв. за разпла-

щания на извършващи-

те се в момента СМР на 

това 16-километрово тра-

се от автомагистралата. 

Усилено се работи и 

по 32 км от АМ „Хемус“ в 

Участък 1 - от п.в. „Боаза“ 

до пресичането с трето-

класния път Луковит – 

Угърчин, и Участък 3 - от 

п.в. „Каленик“ до пресича-

нето с второкласния път 

Плевен – Ловеч. На първа-

та отсечка от 15,62 км 

се почиства теренът, 

изграждат се водостоци, 

извършват се изкопно-на-

сипни работи, прави се ко-

лекторна система.

На третия участък с 

дължина 17,08 км строи-

телните дейности стар-

тираха през юни. Предви-

дено е изпълнението на 6 

виадукта, 9 големи съоръ-

жения - подлези и надлези, 

а пресичането с II-35 Пле-

вен – Ловеч ще бъде чрез 

пътен възел. В тази от-

сечка ще има две площадки 

за отдих от двете страни 

на магистралата с обща 

площ 13,3 дка и с места за 

паркиране на тежкотовар-

ни и леки автомобили.

О т ч у ж д и т е л н и т е 

процедури на терените в 

Участък 2 - от края на п.в. 

„Дерманци“ - при пресича-

не с III-307 Луковит – Угър-

чин до връзката с III-3005 

Радювене – Катунец, вклю-

чително п.в. „Каленик“, с 

дължина 19,2 км приклю-

чиха. В момента се проце-

дира одобрение на техни-

ческия проект и издаване 

на Разрешение за строеж 

от Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството за 

цялата отсечка. Предпо-

лагам, че следващия месец 

ще започнем същинските 

дейности.

На участъците 4, 5 и 

6 - от п.в. „Плевен” до пре-

сичането с пътя „Русе – 

Велико Търново”, приключи 

проектирането и докумен-

тите са одобрени от Екс-

пертния технико-иконо-

мически съвет на АПИ. За 

последните три участъка 

- 7, 8 и 9, от пресичането 

с пътя „Русе – Велико Тър-

ново” до п.в. „Буховци“ се 

извършват отчуждителни 

процедури, продължават 

проучвателните дейнос-

ти за изготвяне на техни-

чески проекти съобразно 

договорените срокове.

Цялостното завършва-

не на 240-километровата 

АМ „Хемус“ през 2024 г. е 

топ приоритет на прави-

телството, което е видно 

и от ангажиментите, кои-

то поема за изграждането 

й, защото това ще ускори 

икономическото развитие 

на Северна България.

Какво ново можете 

да ни кажете за другите 

приоритетни проекти 

на АПИ - АМ „Струма“, 

АМ „Европа“, скоростния 

път Видин – Ботевград.

На всички изброени 

обекти се строи усиле-

но. Историята не познава 

такъв размах в дейност-

та на Агенцията на тол-

кова много фронтове. На-

предва изграждането на 

близо 17-километровата 

отсечка между Драгоман 

и Сливница, част от бъ-

дещата автомагистрала 

„Европа“. Завършването 

й по договор е 2021 г., но 

при ускорените темпове, с 

които се действа, в случай 

че не възникнат непредви-

дени затруднения, очаквам 

строителството да при-

ключи по-рано.

В началото на година-

та стартирахме строи-

телството и на 14,5-ки-

ло метрови я  у час тък 

между ГКПП „Калотина“ и 

Драгоман. По договор той 

трябва да бъде завършен 

през 2022 г. В момента 

се извършват изкопни 

работи, полага се гео-

текстил, работи се и по 

изграждането на надле-

за за едри бозайници при 

4-ти километър, част от 

екологичните мерки, пред-

писани по ОВОС. В ход са 

и тръжните процедури за 

избор на изпълнители на 

проектирането и строи-

телството (инженеринг) 

и на надзора при изгражда-

нето на връзка на разши-

реното трасе на път I-8 с 

реконструиращия се ГКПП 

„Калотина“. 

Напредва много усиле-

но и работата по разши-

рението на Южната дъга 

от Софийския околовръс-

тен път (СОП) между жк 

„Младост“ и АМ „Тракия“. 

От средата на юни до 10 

септември затворихме за 

движение участъка между 

жк „Младост“ и кв. „Горуб-

ляне“ заради изграждането 

на ново съоръжение при 

40-и километър на мяс-

тото на стария надлез, 

който не подлежеше на 

ремонт. Проектът пред-

вижда съществуващият 

в момента двулентов 

околовръстен път да се 

реконструира в 6-лентов 

със средна разделителна 

ивица, разделителни ивици 

между локалите и директ-

ното трасе, 2 локални 

платна и тротоари. 6-ки-

лометровият участък от 

СОП по договор трябва да 

е готов до края на 2021 г., 

но с темповете, с които 

работят строителите, 

това може да се случи и 

по-рано. Инвестицията е 

за 142,7 млн. лв., като па-

рите са осигурени от ре-

публиканския бюджет.

В график се изпълнява 

и тунел „Железница“ на АМ 

„Струма“, където изграж-

даме най-дългия пътен ту-

нел у нас – около 2 км. Ра-

боти се по прокопаването 

и на двете тръби от две-

те страни на съоръжение-

то. Тунелът се изпълнява 

по нов австрийски метод, 

като се прокопават около 

метър и половина - два във 

всяка тръба и посока на 

денонощие, а веднага след 

това се прави първичната 

облицовка на съоръжение-

то с крепежни елементи, 

пръскан бетон и анкери. 

Целта е завършването на 

обекта до януари 2022 г.

На подучастъка пре-

ди тунел „Железница“, 

пътувайки от София към 

Кулата, с дължина 720 м 

също работата напредва. 

В тази отсечка се прави 

мост, който ще е 540 м и 

ще преминава над 6 пре-

пятствия – р. Струма, 

път Е79, съществуваща-

та и бъдещата жп линия, 

общинския път и над об-

служващия път на тунела. 

Виадуктът се строи по 

иновативна за България 

технология – потакто-

во избутване на горното 

строене с хидравлични 

крикове. Характерното 

при нея е, че се използва 

работна площадка с мо-

билни елементи, които с 

хидравлична система се 

повдигат и избутват на-

пред, като всеки един еле-

мент се монтира пред го-

товия. Всички строителни 

работи се извършват без 

спиране на трафика по Е79.

В подучастъка след 

тунела, пътувайки към 

Кулата, който е 1,4 км, се 

извършват изкопни и на-

сипни работи за оформяне 

на тялото на магистрала-

та, укрепителни армосте-

ни, водостоци, подлез при 

аварийната връзка на ау-

тобана, дренажна и от-

воднителна система. В 

тази отсечка ще бъде из-

градена аварийна връзка, 

която при настъпване на 

непредвидена ситуация в 

съоръжението ще може да 

отведе движението в по-

сока София по първоклас-

ния път. 

Отново по направле-

нието на Е79, но в северо-

западна посока, напредва 

строителството на учас-

тъка Мездра – Ботевград. 

За изграждането на от-

сечката между Ребърково 

и Лютидол, където про-

ектното трасе напуска 

съществуващия път и пре-

минава в обход на с. Люти-

дол от изток, в момента 

е спрян изцяло трафикът 

на превозни средства, за 

да се осигури както без-

опасност на движението, 

така и на строителните 

работи. Амбицията е до 

края на ноември да бъдат 

завършени дейности, кои-

то да позволят пропус-

кане на тежкотоварния 

трафик през участъка от 

Е79, за да се избегне пре-

минаването през прохода 

Петрохан. В момента за 

осигуряване на безопас-

ността движението на 

тежкотоварните камиони 

е разделено, като пъту-

ващите към София пре-

минават през Петрохан, 

а трафикът за Видин е 

през Искърското дефиле 

– път II-16. Всичко това е 

направено, за да намалим 

риска от тежки инциден-

ти. Целта ни е до края на 

2021 г. модернизираният 

участък от скоростния 

път Мездра - Ботевград 

да е готов.

Не можем да пропус-

нем въпроса за лот 3.2 на 

АМ „Струма“. Ще бъде ли 

подадена в срок аплика-

ционната форма? Какви 

са индикациите?

Работим сериозно по 

подготовката на аплика-

ционната форма. Екипите 

правят анализи, следят се 

сроковете и рисковете, за 

да се прецени дали учас-

тъкът през Кресненското 

дефиле може да бъде из-

пълнен в срок, или финан-

сирането от настоящия 

програмен период ще бъде 

прехвърлено за други от-

сечки от TEN-T мрежата. 

Имаме готовност с други 

проекти, които сме подали.

Участъкът от  АМ 

„Струма“ е в приоритети-

те на правителството и 

може да бъде реализиран 

с европейски средства и 

от новия програмен пери-
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Георги Терзийски, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“:

од или с държавен ресурс. 

При всички случаи авто-

магистралата ще бъде 

изградена и в това никой 

не бива да има съмнение.

Колко пътна мрежа се 

рехабилитира в разгара 

на строителния сезон? 

Какви ремонти предстои 

да стартират?

В момента се ремон-

тират близо 570 км репу-

бликански пътища. 150 км 

от тях се рехабилитират 

със средства от фондо-

ве на Европейския съюз 

чрез „ОПРР 2014 – 2020“ и 

програмите за трансгра-

нично сътрудничество 

INTERREG. 

С еврофинансиране 

през юли започна обновя-

ването на над 33 км от 

Айтоския проход, на 9 км 

от III-118 Гулянци – Долна 

Митрополия. Септември 

ще стартира рехабили-

тацията на близо 47 км 

от пътя Русе – Кубрат, за 

които успяхме да осигу-

рим средства от спесте-

ния ресурс по „ОПРР 2014 

– 2020“. Общата стой-

ност на проекта е над 

46,3 млн. лв. Участъкът, 

който ще бъде рехабили-

тиран, е изключително 

важен за региона и свърз-

ва населението между три 

области – Русе, Разград и 

Силистра. Той е разделен 

на две с цел да бъде при-

ключен по-бързо.

Тази седмица с пари от 

бюджета на АПИ започна 

ремонтът на околовръст-

ния път на Исперих. Това 

са близо 5 км второкласна 

и третокласна мрежа в 

урбанизираната терито-

рия на града. Инвестици-

ята е за над 5,7 млн. лв. 

Срокът за изпълнение на 

строителните работи е 

до края на ноември т.г.

През септември ще да-

дем ход и на друг важен ре-

монт – на 52-километров 

участък от АМ „Тракия“ 

между Чирпан и Стара 

Загора. Предвиждаме по-

етапните дейности да 

стартират след средата 

на септември, за да не се 

затруднява интензивни-

ят автомобилен трафик 

през летния сезон. Първо 

ще започнат работите 

в платното за Бургас, 

след което са планирани 

ремонтни дейности на 

това за София. Всичко ще 

се прави последователно, 

за да се запази пропуска-

телната способност на 

магистралата. Изготвен 

е технологичен проект, 

който е съгласуван с Ин-

ститута по пътища и 

мостове. Изработва се 

и документацията, свър-

зана с подготовката на 

задание за възлагане на 

необходимите ремонтно-

възстановителни рабо-

ти. По експертна оценка 

прогнозната стойност на 

ремонта на разширения 

участък от 52 км ще бъде 

около 89 млн. лв.

Как бихте коменти-

рали опитите за блоки-

ране на движението като 

част от протестните 

действия на граждани?

В официално писмо из-

разихме нашата позиция 

по отношение на ограни-

ченията в движението 

от протестиращи и тя 

е категорична – затва-

рянето и затрудняването 

на движението по репу-

бликанските и скорост-

ните пътища е незаконно 

и недопустимо. Това съз-

дава не само неудобства, 

но и опасност от пътни 

инциденти, както и риск 

за здравето и живота на 

преминаващите през мес-

та с интензивен трафик. 

Пътуват хора с малки 

деца, температурите са 

високи и при продължи-

телен престой на пътя 

могат да възникнат здра-

вословни проблеми. Да не 

говорим, че пътищата 

са част от критичната 

инфраструктура. Блоки-

рането на функционира-

нето на пътната мрежа 

е сериозно нарушение. 

Това трябва да се знае от 

всички.

Какви средства са 

събрани до момента от 

тол системата? За как-

во ще стигнат и колко 

очаквате да достигне 

сумата от таксите до 

края на 2020 г.?

Постъпленията от 

пътни такси – е-винетка 

и тол, от началото на го-

дината до края на юли са 

близо 258 млн. лв. От тях 

над 204 млн. лв. са приходи-

те от електронни винет-

ки. Очаква се до края на 

2020 г. те да достигнат 

до 387 млн. лв., което е с 

над 30% повече от прогноз-

ното. Приходите от тол 

такси за МПС над 3,5 тона, 

които се въведоха от 1 

март т.г., до края на юли 

са над 53 млн. лв. Марш-

рутните карти остават 

предпочитано средство 

за таксуване от малките 

превозвачи и транзитно 

преминаващите превоз-

ни средства. От старта 

на тол таксуването до 

31 юли 2020 г. са купени 

1 548 916 бр. маршрутни 

карти за над 27,2 млн. лв. 

Практиката показа, че 

предпочитани са каналите 

за продажба на АПИ – сай-

тът www.bgtoll.bg, терми-

налите за самотаксуване, 

мобилното приложение 

BGTOLL, касите в област-

ните пътни управления и 

на основните ГКПП.

Въпреки въведеното 

извънредно положение и 

данните на превозвачите, 

че бизнесът е свит с 30%, 

анализите показват, че 

по-голямата част от най-

интензивния тежкотова-

рен трафик в страната е 

оборудван с устройства, 

необходими за таксува-

нето на база изминато 

разстояние. При въвежда-

нето на тола от 1 март 

прогнозите за очакваните 

приходи бяха в порядъка на 

1 - 1,5 млн. лв. на ден, или 

около 30 млн. лв. на месец. 

В условията на извънред-

но положение и при анали-

зите на превозвачите, че 

бизнесът им е свит, по-

стъпленията са средно по 

10 млн. лв. на месец. 

Всички данни се ана-

лизират ежедневно и въз 

основа на тях през сеп-

тември и октомври ще 

бъде направен детайлен 

анализ за функционира-

нето на тол системата, 

както и на събраните 

приходи.  Отчитаният 

към момента спад в зало-

жените постъпления от 

тол е в резултат на на-

маляването на средните 

превозни разстояния от 

МПС над 3,5 т по време на 

извънредното положение, 

свързано с COVID-19, като 

това има пряко отражение 

към размера на приходите. 

Не трябва да забравяме, че 

платени за МПС над 3,5 т 

са 3115 км автомагистра-

ли и първокласни пътища. 

Без тол са всички второ-

класни и третокласни пъ-

тища.

Кои ще са най-големи-

те предизвикателства 

в следващите месеци за 

АПИ?

В условията на све-

товна пандемия и при 

очертаваща се икономи-

ческа криза основното 

предизвикателство е да 

продължим строител-

ството на пътните про-

екти както досега и да ги 

завършим в срок. Много се 

изговори, че „асфалтът не 

се яде“, но инфраструкту-

рата води след себе си ин-

веститорите, което има 

отношение към ускоряване 

на икономическото разви-

тие на регионите и дава 

работа на хората.

Ролята на АПИ и на 

строителния бранш е из-

ключително голяма. Аз бих 

казал, че сектор „Строи-

телство“ ще бъде гене-

ратор и водещ в социал-

но-икономическите мерки, 

които се изпълняват и 

тепърва ще се приемат. 

Строителите помагат 

на държавата, като рабо-

тят, защото чисто ико-

номически 1 лв., инвести-

ран в бранша, връща около 

30 ст. в държавната хазна. 

Предизвикателство 

пред Агенцията е и да 

успее да запази кадрите 

си, които са на първата 

линия. Надяваме се и в 

бъдеще правителството 

да продължи да оценява 

нашия труд и да ни подпо-

мага.

Как би могла КСБ да 

бъде полезна на Агенци-

ята, за да приключи ус-

пешно всички важни ин-

фраструктурни проекти, 

а и в други сфери на съ-

трудничеството?

Искам да благодаря 

на КСБ за ползотвор-

ния диалог, за това, че с 

експертиза и подготве-

ност браншът реализира 

проектите качествено 

и в кратки срокове. Път-

ностроителните фирми 

не спряха работа по вре-

ме на извънредното по-

ложение и именно това е 

един от секторите, който 

очаквам да е двигателят 

на растежа за извеждане 

на страната от очерта-

ващата се икономиче-

ска криза след COVID-19. 

В тези условия тясното 

сътрудничество и посто-

янният диалог с браншо-

вите организации са още 

по-важни за успешната и 

ефективна работа на дър-

жавната администрация. 

В. „Строител“ следи 

ситуацията в страната, 

като особено внимание 

обръща на влиянието 

върху бизнеса от разпро-

страняването на виру-

са и последствията от 

предприетите ограничи-

телни мерки. Какво още 

бихте искали да прочете-

те в изданието?

Вестник „Строител“ е 

медийният барометър на 

строителния бранш. Това 

не е куртоазия, а е факт. 

Следя, чета полезните 

анализи и мнения. Както 

споменах, пътнострои-

телният бранш не е спи-

рал да работи и в тази 

връзка и в условията на 

пандемията смятам, че е 

особено ценен междуна-

родният опит в пътно-

то строителство. Това 

може би е тема, която 

заслужава по-голямо при-

съствие на страниците 

на в. „Строител“ особено 

сега, за да се види други-

те как го правят.

Казват, че в кризата 

винаги се раждат нови 

възможности, откроиха 

ли се такива и за Вас?

В работата ми сега и 

преди съм установил, че 

в период на криза трябва 

да си достатъчно гъвкав 

и понякога дори да прила-

гаш нетрадиционни и ино-

вативни решения, за да се 

справиш. Като ръководи-

тел на пътната агенция 

считам, че строителният 

бранш ще намери и прило-

жи работеща и иноватив-

на формула и ще е един 

от водещите фактори за 

излизане и справяне с кри-

зата.

 от стр. 7

В график се изпълнява тунел „Железница“ на АМ „Струма“, който е най-дългият пътен тунел  

у нас – около 2 км

Снимки Румен Добрев
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Repairs on key road sites are launching in September
Currently is being rehabilitated almost 570 km on the republican road network

„In September the reha-

bilitation of nearly 47 km of 

the Ruse – Kubrat road will be 

launched, for which we man-

aged to provide funding from 

the resources saved under 

the OP „Regions in Growth 

2014 – 2020“. The total val-

ue of the project amounts at 

over BGN 46,3 Million.“ This 

announcement was made by 

the Chairman of the Man-

agement Board of the Road 

Infrastructure Agency (RIA) 

Georgi Terziyski in an inter-

view for „Stroitel“ Newspaper. 

He added that in September 

will also start another impor-

tant repair – of the 52 kilom-

eters long section of Trakia 

Motorway between the towns 

of Chirpan and Stara Zagora, 

which value according to the 

expert estimation, will reach 

approximately BGN 89 Million. 

Terziyski underlined that 

during the State of emergen-

cy the works on the road sites 

under implementation not only 

had not stopped, but had been 

even more intensive. Accord-

ing to his words, there were 

no delays in the schedule and 

under all projects consider-

able progress was made. 

He informed as well, that 

at present, besides the con-

struction works on the large 

road sites, nearly 570 km are 

being rehabilitated from the 

republican road network, and 

for 150 km of  these a funding 

from the EU is provided.

„In the conditions of the 

world pandemic and the 

emerging economic crisis, 

the main challenge in front 

of us is to continue, like until 

the moment, with construction 

works under the road projects 

and to complete them within 

the fixed time terms“, said 

also the Chairman of the MB 

of RIA and did not miss to 

thank the BCC for the con-

structive dialogue. 

The main challenge for us is to continue 
the construction of the road projects 
and to complete them in time

I hope that 2020 will bring balance 
and calming of the real estate market

Georgi Terziyski, Chairman of the MB 
of the Road Infrastructure Agency:

Ivan Goranov, Managing Partner of „Smart Consultants“:

Mr. Terziyski, the last months 

have been extremely difficult for 

all sectors in Bulgaria, but the con-

struction works on the major infra-

structure projects had not been 

terminated. What did it cost the 

Road Infrastructure Agency (RIA) 

to continue the realisation of the 

key projects for our country?

The efforts that the staff of RIA 

makes are great. They are at the 

forefront, because the work not only 

did not stop during this difficult peri-

od, but besides it was very intensive, 

while observing the restrictions and 

all anti-epidemic measures, and so 

it should be. The beneficial circum-

stance in our sector is that works 

are exercised outdoors, where the 

risks of spreading the infection are 

lower. But nevertheless the builders, 

as well as our personnel have been 

responsible for their own health, for 

the health of their families and col-

leagues, with whom we constantly 

spend the time. 

Thanks to everyone, who man-

aged quickly with setting-up their 

activities in such a way that makes it 

possible to fulfil their commitments 

without endangering people in any 

way. Because the continuation of 

construction activities means work 

and money for the business, sala-

ries for the employees - on which 

their families rely, and realisation 

of the road projects on time. During 

the State of emergency from 13th 

March until 13th May, RIA had paid 

about BGN 162 Million to the com-

panies. The payments shall con-

tinue and they are made in accord-

ance with the contracts and with 

the Agency’s financial management 

and control systems. According to 

the financial management and con-

trol Systems of RIA payments are 

made for activities that had been 

performed, certified, accepted and 

duly invoiced. 

How could the BCC be useful 

to the Agency in successful com-

pletion of all important infrastruc-

ture projects, as well as in other 

areas of cooperation? 

I would like to thank the BCC 

for the fruitful dialogue, for ensuring 

with its expertise and readiness that 

the sector is implementing the pro-

jects qualitatively and in a short time. 

The road construction companies 

did not stop working during the State 

of emergency, and this is one of the 

sectors, which I expect to be the en-

gine of growth in bringing the country 

out of the emerging economic crisis 

following COVID-19. In these condi-

tions the close collaboration and the 

constant dialogue with the branch 

organisations are even more impor-

tant for the successful and efficient 

work of the state administration.

„Stroitel“ Newspaper is moni-

toring the situation across the 

country, while a special attention 

is being paid to how the spreading 

of virus impacts the business and 

what is the outcome of the imple-

mentation of restrictive measures. 

What else would you like to read in 

our publications?

„Stroitel“ Newspaper is the me-

dia barometer for the construction 

sector.This is not a matter of cour-

tesy, but a real fact. I follow and read 

the useful analyses and concepts. 

As I have mentioned, the road in-

frastructure sector has not stopped 

working, and in this respect, and in 

the pandemic situation, I believe that 

the international experience in road 

construction is especially valuable. 

Perhaps this is a topic that deserves 

a greater presence on the pages of 

the „Stroitel“ Newspaper, particularly 

now, in order to show the way the 

others do it. 

People say that in a crisis new 

opportunities are always born, 

have you noticed such for you as 

well?

In my work now and before, I 

have found out that in the periods 

of crisis, one should be sufficiently 

flexible and sometimes to implement 

even non-traditional and innovative 

solutions in order to successful-

ly cope. As the head of the Road 

Agency I believe that the construc-

tion industry will manage to identify 

and apply a workable and innovative 

formula and will be one of the lead-

ing factors in overcoming and coping 

with the crisis. 

Mr. Goranov, how did the crisis 

related to the spread of COVID 19 

affect the real estate market?

It is of key importance to con-

duct a careful analysis and not to 

speculate with the word „crisis”. 

When society hears „crisis”, an 

immediate negative echo spreads 

around. The most important fact, 

with regards to the construction 

sector, where real estate falls un-

der as a subsector, is that thanks to 

the good policy of the government, 

it did not stop working and managed 

to sustain itself. The number of all 

directly employed in construction is 

around 250 000, and together with 

their families means we are talking 

about nearly 1,5 million people.

Despite the difficulties at the 

beginning of the state of emergency 

and the various restricting measures 

imposed, which negatively affected 

the logistics, materials delivery and 

transportation of workers, the sec-

tor remained almost intact. This 

contributed greatly to differentiating 

the crisis from the one during 2008 

- 2010. Back then the construction 

sector suffered serious losses and 

it took years before it recovered 

from the consequences. We do not 

observe the same tendencies now. 

During the previous crisis we saw a 

serious retraction of clients in real 

estate, while at the moment we only 

observe a delay. 

During the period of state of 

emergency  we noticed a freez-

ing of the estate market, because 

people stayed at home, could not 

travel and make contacts. Buying 

a property involves going to see it 

on site, feel the atmosphere. Peo-

ple are no longer just buying a real 

estate, rather, they are buying a life-

style. They look at the surroundings, 

what matters is proximity to schools 

and kindergartens, whether acces-

sibility for people with disabilities is 

ensured. All these conditions are of 

decisive importance when choosing 

a property.

The activities during months 

of March and April were lower and 

that is understandable. Current 

data shows that compared to 2019, 

the number of finalised deals has 

decreased but with not more that 

1%. This data is according to the 

Registry Agency. In June there were 

18 955 deals with performed for-

malities relating to the sale, which 

in comparison to the same period 

in 2019 is 1% lower. But we have 

to take into account that in order 

to close a deal, a certain amount 

of time is needed - first you sign a 

preliminary contract, and the deal is 

completed after some time. 

Do you follow „Stroitel” news-

paper?

„Stroitel” Newspaper is impor-

tant, because it is the unifying ele-

ment connecting constructors, na-

tional institutions and society. When 

these three parties work together 

and harmoniously, everyone will be 

satisfied with the developed prod-

ucts. The newspaper creates a plat-

form for the exchange of thoughts 

and ideas, sending a message and 

for each party to act as a corrective 

to the others. The more we listen to 

each other, the more solidly we can 

develop the sector. 

I use this opportunity to congrat-

ulate your media for its presence 

on Facebook, because this allows 

the youth to follow your news 24/7. 

Extremely valuable is the  objective 

approach you apply in presenting 

what is happening. Thanks to your 

professionalism you always present 

realistic and trustworthy information. 

This is something which our society 

is definitely lacking.

Public discussions about the 

Studiо Fuksаs’ design for transfor-

mation of „Sveta Nedelya” Square in 

the capital city will last until 11 Sep-

tember. Motions and opinions could 

be submitted via the „Architecture 

and Urban Spatial Development” 

Department website. This was 

made clear during the presentation 

The transformation of Sveta Nedelya Square: Space 
for people holding deepest respect to the temple and 
the archeology of the new version of conceptual 

design for the square, made by the 

Chief architect of Sofia Municipal-

ity Zdravko Zdravkov together with 

the authors of the design Massimil-

iano Fuksas, Antonio Marcelia and 

Luciano Landaeta, who have joined 

online the event from Rome.

According to the opinion of 

Arch. Zdravkov, the winners of the 

organised by the Sofia Municipality 

competition, offer a feasible inter-

vention with the possibly smallest 

investment, in respect both to the 

construction period and costs. In 

order to facilitate the maintenance 

and to encourage the local econo-

my were chosen Bulgarian paving 

materials and known plant species.

The international contest had 

been held by the Sofia Municipal-

ity in 2019, and initially 14 teams of 

professionals from Bulgaria, Italy, 

France, Romania, Russia and Tur-

key submitted offers. Of these ap-

plications, on the basis of the pre-

sented portfolios, were selected 7 

candidates, to whom the Sofia Mu-

nicipality sent an invitation for devel-

oping concepts. Studio Fuksas won 

first place and the right to develop 

the detailed design and the techni-

cal design for the square.
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До 11 септември продължават обществените обсъждания 
на преработения вариант на италианското студио Fuksas

Елица Илчева

Общecтвeнитe oбcъж-

дaния нa пpoeкта нa Studiо 

Fuksаs зa тpaнcфopмaци-

ятa нa пл. „Cвeтa Heдeля” 

в cтoлицaтa ще продъл-

жат до 11 ceптeмвpи. 

Пpeдлoжeния и мнeния ce 

пpиeмaт нa cтpaницaтa 

нa Haпpaвлeниe „Apxитeк-

тypa и гpaдoycтpoйcтвo”. 

Toвa cтaнa яcнo при пред-

ставяне на новия вариант 

на идейното решение за 

площада от главния ар-

хитект на София Здрав-

ко Здравков и авторите 

на проекта Масимилиано 

Фуксас, Антонио Марселия 

и Лучано Ландаета, които 

се включиха дистанционно 

от Рим.

Според арх. Здравков 

победителите в конкурса 

на Столичната община 

предлагат осъществима 

намеса с възможно най-

малка инвестиция както 

по отношение на времето 

за строителство, така 

и на разходите. Избрани 

са български материали 

за настилките и познати 

растителни видове, за да 

се улесни поддръжката и 

да се насърчава и местна-

та икономика.

В новото функционал-

но зониране на простран-

ството голямо значение е 

отредено на създаването 

на два основни пътя, кои-

то съответстват на до-

миниращите зрителни оси 

- север-юг и изток-запад. 

Предлагат се мини град-

ски парк в западната част, 

наземна и подземна връзка 

с Ларгото и премахване на 

архитектурните наслое-

ния от последните години.

„ K a т o  ц e н т ъ p  н a 

peкoнcтpyкциятa зaпaз-

вaме xpaма, а пocoкитe нa 

движeниe oпpeдeлиxa кpaй-

нoтo peшeниe зa paйoнa, 

който е 33 xил. кв. м. Oп-

тимизиpaн e дocтъпът дo 

oбщecтвeния тpaнcпopт 

и oкoлнитe cгpaди и yли-

ци, пeшexoднитe пътeки, 

вxoдoвeтe зa мeтpoтo и 

зa тexничecкa пoддpъж-

кa. Зaпaзeнo e виcoкoтo 

oзeлeнявaнe в кoмбинaция 

c ниcки видoвe“, пpeдcтa-

ви разработката apx. 

Aнтoниo Mapceлия. Той 

подчерта, че диcкycиитe 

и пoлyчeнитe кoмeнтapи 

върху първоначалната идея 

са били изключително пол-

зотворни. 

„Уcпяxмe дa зaпaзим 

pимcкия Саrdо Dесumаnо, 

кoйтo пpeминaвa тoчнo 

пpeз плoщaдa, с което съм 

горд, защото кaтo pим-

лянин имaм cтpacт към 

apxeoлoгиятa“, изтъкнa от 

своя страна apx. Фyкcac. 

Наскоро проучените наход-

ки ще бъдат интегрирани 

в новото пространство 

чрез стъклени настилки, 

които ще могат да ги за-

щитят и направят видими, 

гарантирайки възприема-

нето на различните слое-

ве, които характеризират 

тази зона. Добре планира-

ните осветителни систе-

ми ще доставят видимост 

на наследството през 

нощните часове.

Осветителните тела, 

които бяха най-впечатля-

ващият, но и най-крити-

куван компонент на пър-

воначалната концепция на 

италианците, ще бъдат 

различни и по-малко на 

брой. Те няма да са стъкле-

ни и ще бъдат „по-обрани”. 

Новите запазват силуета 

на предишните, но не са 

изцяло светещо тяло, а 

имат носещ стълб. Горе 

ще са с орнаменти, заим-

ствани от мозайките по 

фасадата на Богословския 

факултет, който е в южна-

та част на площада. 

Освен всичко те са 

и иновативно чyдo - раз-

работени по технология, 

която за първи път ще се 

реализира в София. Арх. 

Антонио Марселия обясни, 

че ще имат на носещото 

си тяло контакти за елек-

тричество 230 волта, 

USB, високоговорители 

за вести, както и видео 

камери. Най-високо ще бъ-

дат поставени фотовол-

таичните панели, които 

ще осигуряват електрое-

нергията. 

П e й к и т e  съ щ о  c a 

виcoкoтexнoлoгични нa 

бaзaтa нa epгoнoмични 

изcлeдвaния, изpaбoтe-

ни oт дишaщ бeтoн cъc 

cвoйcтвoтo дa пpeчиcтвa 

гpaдcкия въздyx от фини 

прахови частици. Пpeд-

видeни ca двe cтaнции зa 

зapeждaнe нa eлeктpoмo-

били.

Hacтилкaтa включвa 

ocнoвнo paмкa oт тъмeн 

гpaнит и cвeтлa вътpeш-

нocт. Пoвъpxнocттa нa кa-

мъкa щe бъдe oбpaбoтeнa 

cpeщy xлъзгaнe. Cтъклeни-

тe пана над apxeoлoгията 

cъщo щe бъдaт тpeтиpa-

ни пo нaй-виcoк cтaндapт.

Bcички мaтepиaли и 

готови паркови елементи 

щe бъдaт пpeдcтaвeни 

пpeдвapитeлнo c мaкeти 

и мocтpeни yчacтъци, за 

да се види как стоят в ес-

тествената среда. 

Предвидена е повече и 

по-висока зеленина - ще се 

засадят нови 57 дървета 

от традиционните за мяс-

тото, а съществуващите 

87 ще бъдат запазени.

„Превръщаме площада 

в пешеходен единствено с 

успокоен трамвай, защото 

за нас е много важно цен-

търът на София да бъде 

на софиянци“, заяви още 

арх. Фуксас. Решението 

на екипа му за автомоби-

лите с гости на „София 

хотел Балкан“ е да спират 

на стоянка, която е откъм 

Ларгото. Единственият 

компромис е направен за 

достъп на коли до „Света 

Неделя“. Концепцията е 

Арх. Здравко Здравков, 
гл. архитект на столицата: 

Разчитам, че сме 

удовлетворили иска-

нията на всички заин-

тересовани страни. 

Благодаря за съдей-

ствието на Българска-

та православна църква 

в лицето на отец Ни-

колай, който днес при-

съства сред нас, за да 

успеем да го убедим, 

че имаме желанието 

да запазим както под-

ходите към храма и Патриаршията, така и съществу-

ващата растителност и респекта към това знаково 

място, което заема голямата площ от 33 хил. кв. м. 

Решението като възложители да изберем студио 

Fuksаs Аrсhitесts беше единствено и само за това, 

че в тяхното предложение видяхме възможността да 

върнем обратно града на хората, за да може да се съз-

даде едно прекрасно място, което столичани и гости 

да припознаят като свое любимо, а не да преминават 

транзит. 

Преработеният проект отчита всички препоръки 

на екипа от международното жури, което заседаваше 

в този двуфазен конкурс. Те бяха свързани с много 

конкретни задачи - пешеходната достъпност, свърза-

ността на входовете, осигуряване на подходите към 

храма, запазване на съществуващата растителност. 

В началото направихме пълно заснемане на под-

земната инфраструктура и това е част от промя-

ната сега, защото се оказа, че има колектор, който 

преминава по южния тротоар по „Тодор Александров“. 

Това наложи корекция на композиционното решение на 

входовете, които бяха предвидени пред „София хотел 

Балкан“. Но считам, че предложеното преместване на 

асансьора от западната страна на стълбището дава 

една добра възможност площадът да получи своята 

съвсем нова подземна реконструкция. 

съобразена с препоръките 

на църковното настоятел-

ство на храма да се оси-

гури подход до него от ул. 

„Съборна”.

Отец Николай, пред-

стоятел на „Cвeтa He дe-

ля”, след като видя презен-

тацията, заяви: „За първи 

път сега очите ми се на-

сладиха, без душата ми да 

е притеснена”. При първо-

началното представяне 

миналата есен Българска-

та православна църква из-

рази своите притеснения, 

че катедралният храм не 

е поставен в центъра на 

проекта. Пожеланията 

бяха да се намери подход 

за автомобилите при из-

вършване на церемонии и 

ритуали.

Новият дизайн си по-

ставя още за цел да раз-

вие в бъдеще пешеходните 

зони към бул. „Мария Луиза“ 

и по бул. „Ал. Стамболий-

ски“. Така ще се обединят 

пространствата на бул. 

„Витоша” и ул. „Съборна” и 

центърът на града ще се 

върне на обитателите му.

Очакванията на арх. 

Здравков са до края на го-

дината да е готов техни-

ческият проект, а изборът 

на изпълнител да се про-

веде през септември до-

година. Старт на строи-

телството е заложен през 

април 2022 г. Paбoтaтa ще 

е нa eтaпи, кaтo пъpвият 

e oт „Aлaбин” дo „Cъбopнa”. 

Слeд тoвa мoжe дa бъдe 

зaтвopeнa oтceчкaтa oт 

бyл. „Aл. Cтaмбoлийcки” дo 

„Toдop Aлeкcaндpoв”. Пpeд-

виждa ce и пoдмянa нa пoд-

зeмнaтa инфpacтpyктypa 

в paйoнa, кoятo e нaд 100 

гoдини. 

Международният кон-

курс на Столичната об-

щина бе проведен през 

2019-а, като пъpвoнaчaлнo 

oфepти пoдaдoxa 14 кoлeк-

тивa oт България, Ита-

лия, Франция, Румъния, 

Русия и Турция. Oт тяx на 

базата на представени 

портфолиа бяxa избpaни 

7, на които Столичната 

община изпрати покани да 

разработят идеи. Studio 

Fuksas спечели първо мяс-

то и пpaвoтo дa изгoтви 

и paбoтния, и тexничecкия 

пpoeкт зa плoщaдa.

1. Пpeдcтaвянe нa cтaнoвищa пo пpoeктнoтo 

peшeниe - 29 aвгycт – 11 ceптeмвpи 2020 г.

2. Изгoтвянe нa тexничecки пpoeкт – oктoмвpи 

– дeкeмвpи 2020 г.

3. Cъглacyвaнe и oдoбpявaнe нa paбoтния пpoeкт 

– янyapи – юни 2021 г.

4. Пpoвeждaнe нa oбщecтвeнa пopъчкa зa избop 

нa изпълнитeл – ceптeмвpи 2021 г. – мapт 2022 г.

5. Cтapтиpaнe cтpoитeлcтвo c пъpвия eтaп – 

oт yл. „Aлaбин“ дo yл. „Пoзитaнo“ – aпpил 2022 г.
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Два държавни терена за из-

граждане на учебни заведения в 

район „Студентски“ ще предос-

тави на Столичната община 

(СО) Министерството на на-

уката и образованието, а две 

здания на Министерството на 

труда и социалната политика в 

„Младост“ и „Люлин“ ще бъдат 

освободени и ще бъдат превър-

нати в забавачки. Това беше 

решено на заседание на Минис-

терския съвет (МС), съобщиха 

от СО, като добавиха, че в мо-

мента се подготвят проектите 

за строителство на 16 сгради 

на детски градини. За реализа-

цията им ще бъдат използвани 

предоставените от Министер-

ския съвет 50 млн. лв. от дър-

жавния бюджет, отпуснати на 

30 юли т.г.

За 4 нови детски заведе-

ния са издадени разрешения за 

строеж – те ще са в кв. „Горна 

баня“ и районите „Възраждане“, 

„Подуяне“ и „Кремиковци“. На 

етап проектиране са обекти в 

районите „Красно село“, „Обо-

рище“, „Младост”, „Надежда“ и 

„Люлин“, в кв. „Обеля“, с. Мрамор, 

с. Казичене и с. Бистрица. Пред-

стои да започне проектиране на 

забавачка в кв. „Манастирски 

ливади-запад“. 

Столичната община работи 

и за отчуждаването на терени в 

кв. „Манастирски ливади-запад“, 

„Кръстова вада“, „Витоша ВЕЦ 

Симеоново“ и „Връбница“. 

От СО припомниха, че с ре-

шение на МС по-рано тази годи-

на са осигурени други 15 млн. лв. 

от бюджета. С тях се изграж-

дат забавачки в кв. „Манастир-

ски ливади-изток“ за 8 групи и в 

район „Люлин“ за 5 групи. До ме-

сец ще започне строителство-

то на нова сграда в р-н „Вито-

ша“ за 5 групи и училищно здание 

ние. В двора ще бъдат изграде-

ни пет детски площадки и една 

спортна.  

От СО съобщиха още, че 

по указание на кмета на София 

Йорданка Фандъкова зам.-кме-

тът по направление „Финанси и 

здравеопазване” Дончо Барбалов 

е провел работна среща с всич-

ки столични районни кметове, за 

да им възложи да ускорят рабо-

тата по намирането на подхо-

дящи терени, отчуждаването, 

проектирането и процедурите 

по изграждане на нови сгради за 

детски ясли и градини. „В зави-

симост от необходимостта на 

всеки район кметовете могат 

да търсят и подходящи готови 

сгради, които да се преустроят 

в детски заведения“, поясняват 

от СО. 

„Колкото по-бързо се пред-

ложат проекти за изпълнение, 

толкова по-бързо ще бъдат раз-

крити нови места за децата от 

яслена до 6-годишна възраст. 

Ако средствата, отпуснати от 

МС, не бъдат усвоени по пред-

назначение, има опасност да 

бъдат изискани обратно“, е ко-

ментирал Барбалов.

Столичната община обяви 

обществена поръчка на инже-

неринг за ремонта на улиците 

„Кукуш” и „Щросмайер” в район 

„Илинден”. Стойността на дей-

ностите за двете трасета е 

7,2 млн. лв. без ДДС. Търгът не е 

разделен на обособени позиции. 

Съществуващата пътна на-

стилка по ул. „Кукуш”, която е с 

дължина около 1500 м, е в лошо 

състояние с видими дефекти, 

като огъвания, напуквания, про-

падания, дупки, които са пред-

поставка за основен ремонт. 

Пътната настилка е за тежко 

движение. През обекта премина-

ва топлопровод и строително-

монтажните работи трябва да 

гарантират запазването му. 

Улица „Йосиф Щросмайер” е с 

дължина 420 м. Съществуваща-

та пътна настилка е от среден 

паваж, който също е в лошо със-

тояние с видими дефекти, като 

огъвания, пропадания, дупки. 

Предвижда се подмяна на отто-

ците, решетките и капаците на 

дъждоприемните и ревизионни-

те шахти и на др. В кръстови-

щата и на местата, отредени 

за пресичане от пешеходци, са 

заложени понижения на бордюри-

те и тротоарите. 

Оферти се приемат до 2 сеп-

тември.

Започна цялостно обновя-

ване на детската площадка 

между бл. 47-48 и бл. 45-46 в жк 

„Дианабад” в район „Изгрев“. От 

съществуващите към момента 

съоръжения ще бъдат запазени 

само лостове, правени от група 

младежи от квартала, и масите 

за тенис. 

В район „Изгрев“ започна и 

изграждането на ново осветле-

ние, като дейности се реализи-

рат в жк „Изток”. Първото каре, 

в което ще бъде направено ново 

парково и алейно осветление в 

квартала, е голямото междубло-

ково пространство на бл. 24 и 

бл. 25. Районната администра-

ция наскоро реновира всички 

пейки в този участък, предсто-

ят и други подобрения на град-

ската среда и инфраструктура.

Късноантичният мавзолей, 

който е открит в кв. „Лозенец“ 

до Южния парк, ще бъде рестав-

риран. Предвижда се дейности-

те да започнат тази година. 

Финансирането е осигурено по 

проект „Повишаване на турис-

тическата атрактивност на 

София и Ниш“ по Програмата за 

трансгранично сътрудничество 

INTERREG „ИПП България – Сър-

бия 2014 – 2020“. Стойност-

та му е 989 353 лв., от които 

491 560 лв. са безвъзмездна по-

мощ, а 497 793 лв. са от Столич-

ната община.

Късноантичният мавзолей 

се намира на ул. „Димитър Хад-

жикоцев“ 112 – 118. Предвижда 

се там да се изпълнят кон-

сервационно-реставрационни 

дейности по археологическите 

останки от мавзолея и по сар-

кофазите, частично покритие 

на мавзолея. Ще бъде направен 

и информационен център, озеле-

няване и алейна мрежа с освет-

ление, както и места за отдих и 

детски кът.

За изграждането на забавачките Столичната община ще използва 
отпуснатите 50 млн. лв. от държавния бюджет 

за две подготвителни групи в 

кв. „Бояна“. 

В момента на територия-

Строят нова детска градина в кв. „Филиповци”

та на общината се строят 13 

сгради на детски заведения, 

от които 9 ще бъдат завър-

шени до края на 2020 г. Пред-

стои стартът на СМР на още 

4 здания – на две нови ясли, едно 

разширение за яслена група в 

„Кремиковци“ и преустройство 

на сграда в „Триадица“. През 

миналата седмица дадоха ход 

на строителството и на нова 

детска градина в кв. „Филипов-

ци”,  район „Люлин“. Обектът 

ще бъде построен на мястото 

на опасно старо здание, което 

е съборено. Проектът предвиж-

да 1 яслена и 4 градински гру-

пи. Ще бъдат изпълнени мерки 

за енергийна ефективност, на 

покрива ще има слънчеви колек-

тори за топла вода, а специал-

но съоръжение ще пречиства 

отпадните води, които ще се 

използват за поливане на зеле-

ните площи в детското заведе-
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Росица Георгиева

Столичната община 

планира да въведе строги 

правила за визията на град-

ските пространства, като 

се започне от начина, по 

който да изглеждат сгра-

дите с техните фасади с 

дограмите, цветовото им 

оформление, разположение-

то на различни елементи 

като климатици или рекла-

ми по тях. А също и настил-

ките по пътната мрежа, 

указателните табели за 

наименованията на улици и 

туристически обекти и др. 

С Наредбата ще се оп-

ределят и допълнителните 

изисквания към обема и съ-

държанието на подробните 

устройствени планове и на 

инвестиционните проек-

ти за нови обекти, рекон-

струкция, пристрояване, 

надстрояване и основни и 

текущи ремонти на сгради 

и съоръжения, улици, площа-

ди и озеленени площи. Съз-

даването на нормативи за 

градската среда, които се 

приемат от общинските 

съвети, е изискване, зале-

гнало в чл. 17в от Закона за 

устройството и застро-

яването на Столичната 

община и чл. 13а от Закона 

за устройство на терито-

рията. След София подобни 

документи трябва да под-

готвят всички градове в 

страната. Проектът вече 

е предложен за обществено 

обсъждане до 11 септември, 

а след това предстои раз-

глеждането и приемането 

му от Общинския съвет. 

Развитието на столи-

цата като град с най-голя-

ма територия, население и 

икономическа активност в 

България налага необходи-

мостта от регулиране на 

обществените отноше-

ния, които възникват във 

връзка с подобряване на 

качеството на градската 

среда. Затова се предвиж-

дат правни норми, които 

регламентират пределите 

на свобода при архитектур-

но-художественото оформ-

ление на компонентите 

и елементите в хода на 

строителството, ремонта 

и поддръжката на сгради и 

съоръжения, улици, площади 

и озеленени площи. 

Авторите на Наредба-

та дават възможност пое-

тапно да се създават пра-

вила, съдържащи указания, 

включително в графичен 

вид, за различните елемен-

ти на териториите, които 

се обособяват в зони. 

Територията на София - 

разделена на 7 зони. 

При дефинирането им са 

проведени изследвания на 

начина и характера на за-

строяване, предвижданията 

на ОУП на СО и функциони-

рането на града по устрой-

ствени единици. Изчислени 

са плътността и интен-

зивността, пресметната е 

средата, но и преобладава-

щата етажност. Направен 

е анализ на сключеността 

на сградите, показващ мор-

фологично дали застроява-

нето е от свободностоящи 

сгради, или е с улично-квар-

тална структура. Пред-

виждат се диференцирани 

изисквания в зависимост 

от зоната. За градските 

пространства, попадащи в 

първа и втора, стандарти-

те съдържат задължителни 

предписания по отношение 

на цветово решение, вид 

материали, типове детай-

ли и др. В останалите зони 

се предвиждат варианти за 

решения.

За всяка една от ча-

стите на столицата са 

разписани различни прави-

ла, които ще влизат в сила 

постепенно. В централна-

та част те ще са най-кон-

сервативни, като целта е 

да се запази исторически-

ят облик и дух на място-

то, докато в периферните 

квартали ще се дава повече 

свобода при облагородяване 

на средата. Зона 1 обхваща 

архитектурно-историче-

ския резерват „Сердика - 

Средец – ул. „Княз Борис I”, 

разширява се на север до 

бул. „Княз Ал. Дондуков” и 

на юг до кръстовището на 

ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Гур-

ко”. В тази част се включва 

изцяло територията около 

Народния театър „Иван 

Вазов”. Има четири разкло-

нения, които приобщават 

към нея четири ключови 

и разпознаваеми за града 

площадни пространства и 

съответните улици, воде-

щи към тях. 

Зона 2 обхваща остана-

лата част от центъра. Към 

нея е кварталът, заключен 

между ул. „Здраве” и бул. „Ви-

тоша”, и са изключени Зона 

Б5 и продължението на бул. 

„Тодор Александров” - след 

река Владайска. 

Зона 3 се припокрива с 

широкия център и старите 

периферии. Териториите са 

се развили в близък истори-

чески период и са с подобна 

плътност и интензивност 

на застрояване. 

Зона 4 е разположена 

върху местата с предимно 

нискоетажно застрояване, 

а Зона 5 – там, където то 

е комплексно застрояване. 

В Зона 6 са южните части 

на града, които се развиват 

през последните 3 десети-

летия и са в процес на ин-

тензивна трансформация и 

уплътняване. Те постепен-

но губят характера си на 

буфер между планината с 

ниското застрояване и по-

плътните градски части и 

е необходимо да бъдат ос-

мислени в този контекст. 

Зона 7 обхваща индустри-

алните пространства. 

Предстои да бъде решено и 

с какъв срок ще разполагат 

собствениците на имоти, 

за да приведат домовете 

си съгласно новите изисква-

ния на бъдещия нормативен 

акт. Заложено е кметът на 

Столичната община или 

упълномощени от него лица 

да извършват контрол за 

спазване на разпоредбите. 

При проверките от тяхна 

страна може да се изис-

кват определени докумен-

ти, да се привличат допъл-

нителни експерти, както 

и да се съставят актове. 

За нарушения ще се налага 

глоба от 200 до 500 лв., а на 

едноличните търговци или 

юридическите лица – иму-

ществена санкция от 500 

до 2000 лв.

Стандарти за оформле-

ние на фасадите в Зона 1

Според проекта визия-

та на фасадите в централ-

ната част на града трябва 

да се съхрани автентична. 

Обхванати са зданията, 

разположени по ул. „Граф Иг-

натиев”, „Ген. Паренсов”, „6 

септември”, „Г. С. Раковски”, 

„Солунска” и ул. „Шишман”, 

като е направено подробно 

изследване на съществува-

щото положение. Установе-

но е, че досега сградите не 

са били разглеждани като 

ансамбли. 

Същевременно имайки 

предвид, че градската среда 

се развива като жив орга-

низъм, трябва да се вземат 

под внимание и постепенни-

те локални трансформации, 

които тя претърпява. Нови 

търговски обекти, санира-

не, смяна на дограма, пре-

устройство на помещения 

- тези изменения са част 

от жизнения цикъл на всяка 

сграда, но често водят до 

нарушаване на хармонията 

като цяло. Преобладаваща-

та част от фасадите са 

компрометирани от „визу-

ално замърсяване“. По тях 

са поставяни без регламен-

тация различни кабели, кли-

матици, сателитни чинии, 

реклами, решетки и щори. 

Освен това при обновява-

не на имоти са използвани 

различни прозорци, поради 

Проектодокументът е предложен за обществени консултации
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което е заложено тяхно-

то уеднаквяване по вид и 

членение. В централната 

градска част след приема-

не на стандартите ще бъде 

забранено поставянето на 

климатици, сателитни чи-

нии, кабели или реклами, а 

също така няма да може да 

се монтират ролетни щори 

или решетки по прозорците. 

Поставените към момен-

та елементи при бъдещи 

ремонти трябва да бъдат 

преместени към вътрешни-

те дворове на зданията.

Изследвани са 191 сгради 

и е установено, че над 

120 от тях трябва да 

бъдат ремонтирани.

В предложените доку-

менти са разписани етапи-

те, които трябва да бъдат 

изпълнени при обновяване 

на зданията. Първоначално 

да се извърши почистване 

на фасадите и премест-

ване на съществуващите 

елементи по тях. Вторият 

етап включва подмяна на 

дограмите, уеднаквяване 

и възстановяване на деко-

ративните елементи и съ-

ществуващите парапети.

В центъра се предвижда 

фасадите да бъдат бояди-

сани в бежов, жълт, оран-

жев, червен, син или зелен 

цвят. Партерните етажи 

ще бъдат в един цвят, а ос-

таналата част - в същия, 

но с друг нюанс. Установе-

но е, че в преобладаващата 

си част приземията са за-

ети от търговски обекти, 

витрините на които се 

различават по оформление 

– като цветове, разполо-

жение на реклами и други. 

По този начин цялостната 

визия е изменена спрямо 

първоначалния вид. Прави-

лата, които ще важат, ще 

поставят конкретни па-

раметри как да изглеждат 

витрините. Те ще включат 

и точно определени разме-

ри и разположение на инфор-

мационните табели и ре-

клами, които в момента са 

по козирките или стърчат 

от фасадите. Предвижда 

се този тип елементи да 

са решени спрямо специфи-

ката на конкретната фа-

сада. Също така е указано 

къде може да се разполагат 

летните градини към тър-

говските обекти и каква да 

е тяхната визия.

На територията на СО 

да се използва шрифтът 

„София Санс”.

Това е шрифтова фа-

милия, съдържаща общо 

25 начертания. Наборът 

от сходни знаци включва 

стандартни главни и малки 

букви и капителки, всички 

необходими пунктуацион-

ни и математически зна-

ци, стрелки, валута и др. 

Специфично в характера 

е, че е подчинен на техни-

ческия стил от началото 

на ХХ век, но в съчетание 

с хуманистичен привкус. 

Стандартът за шрифт на 

територията на Столич-

ната община ще се прилага 

занапред в обозначенията, 

като улични табели и таки-

ва за градския транспорт 

и др. По отношение на 

вида на спирките са опре-

делени два различни типа 

съоръжения. На тези в цен-

тралните градски части 

и знаковите обществени 

места дизайнът е по-пред-

ставителен и се отличава 

с повърхностно боядисване 

на поцинкованите метални 

елементи, с осветление на 

навесите и на рекламните 

пана. Прозирните елементи 

са от ламинирано стъкло. 

Павилионите са съоръжени 

с отоплителна и климатич-

на инсталация - тип тер-

мопомпа. Будките трябва 

да съдържат едно работно 

място, едно за разполагане 

на реклама, площи за изла-

гане на стоките. 

За всички останали час-

ти на столицата се пред-

лагат типови съоръжения. 

Те са предимно за места 

със занижен контрол. Не 

присъстват елементите 

„рекламен знак” и „пави-

лион” и не са захранени с 

електричество. Използва-

ните материали са ванда-

лоустойчиви. И двата типа 

съоръжения трябва да раз-

полагат със спирконавес 

с пейка, както и защита 

от климатични условия – 

с едно или две странични 

пана. За тях са зададени 

размери и местоположение 

на графичните елементи, 

като име на спирката, кар-

та и описание на маршру-

тите на градския транс-

порт и кошче за отпадъци. 

Информацията трябва да е 

поднесена на български и 

английски език. 
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В. „Строител“ е връзката между членовете на КСБ, държавните институции и обществото

Иван Горанов, управляващ партньор на „Смарт Консултантс“:

Ренета Николова

Г-н Горанов, разкаже-

те ни повече за себе си. 

Как избрахте професия-

та си и коя е фирмата, 

която представлявате?

Завършил съм специал-

ност „Право” в Софийския 

университет „Св. Кли-

мент Охридски“, както и 

магистратура по „Меж-

дународни отношения”. 

Животът ми се разви по 

такъв начин, че ме отведе 

до попрището на строи-

телството. През периода 

2002 - 2003 г., още докато 

учех, започна развитието 

на сектора. Тогава мои 

приятели изграждаха сгра-

да в Банско, която трябва-

ше да се продаде. Аз имах 

контакти в Лондон и оти-

дох на изложение в англий-

ската столица, където 

видях, че има интерес към 

българските имоти. Това 

е времето, когато започ-

наха сделките у нас с ку-

пувачи от Острова. Така 

от 2003 г. се занимавам с 

недвижими имоти. Стро-

ителството на сгради в 

страната продължи със 

сериозни темпове и с 

моя съдружник създадо-

хме агенция за недвижими 

имоти. 

През 2013 г. решихме, 

че е време да направим 

следваща крачка за раз-

витието на компанията 

– започнахме да инвес-

тираме в обекти, които 

след това продавахме. И 

до днес продължаваме да 

се занимаваме с менидж-

мънт, продажби и управле-

ние на проекти чрез група-

та „Смарт Консултантс”, 

част от която е строи-

телната компания „Смарт 

Дивелъпмънт Тийм”. При 

реализацията на нашите 

инвестиции използваме и 

външни строителни фир-

ми. Работим с много бъл-

гарски компании. Избира-

ме изпълнителите според 

обема на проекта. 

Как кризата около 

разпространението на 

COVID-19 се отрази на 

пазара на недвижимите 

имоти? 

Ключово е да направим 

внимателен анализ и да 

не се спекулира с думата 

криза. Когато общество-

то чуе „криза”, веднага 

има един негативен от-

звук в пространството. 

Най-важното за сектор 

„Строителство”, в който 

недвижимите имоти вли-

зат като подсектор, е, че 

благодарение на добрата 

политика на правител-

ството браншът не спря 

своята работа и успя да 

се съхрани. Около 250 хи-

ляди са пряко ангажирани-

те в строителството, а 

заедно със семействата 

и близките им говорим за 

близо 1,5 млн. души. 

Въпреки трудностите 

в началото на извънредно-

то положение и наложени-

те различни ограничител-

ни мерки, които повлияха 

отрицателно на логисти-

ката, доставката на ма-

териали и придвижването 

на работниците, отрасъ-

лът остана почти неза-

сегнат. Това изключител-

но много допринесе да се 

направи диференциация от 

кризата през 2008 - 2010 г. 

Тогава сектор „Строител-

ство“ пострада сериозно и 

му бяха необходими доста 

години, за да се възстано-

ви от последиците. Сега 

не се наблюдават същите 

тенденции. По време на 

предишната криза имаше 

сериозен отлив от клиен-

ти на недвижимости, до-

като в момента наблюда-

ваме само забавяне. 

В извънредното поло-

жение отчетохме замръз-

ване на имотния пазар, 

защото хората бяха по до-

мовете си, нямаха възмож-

ност да пътуват и да кон-

тактуват. А покупката на 

недвижимост е свързана 

с това да отидеш на мяс-

то, да видиш и да усетиш 

атмосферата. Вече хора-

та не купуват недвижим 

имот, а по-скоро начин на 

живот. Оглежда се заоби-

калящата среда, важни са 

близостта до училище или 

детска градина, доколко е 

развита инфраструктура-

та, осигурена ли е достъп-

ност за хора с увреждания. 

Всички тези условия са от 

решаващо значение при из-

бора на имот. 

Месеците април и май 

бяха по-слаби и това е 

разбираемо. Данните към 

момента показват, че 

сделките спрямо 2019 г. 

са намалели, но не повече 

от 1%. Това е според да-

нните на Агенцията по 

вписванията. През юни са 

изповядани 18 955 сделки, 

което спрямо същия пе-

риод на 2019 г. е спад с 

1%. Но трябва да се има 

предвид, че за да се стиг-

не до покупко-продажба, 

е необходимо известно 

време – първо се подписва 

предварителен договор, 

а сделката се изповядва 

след определен период. 

Статистика сочи, че 

няма сериозни сътресения, 

което е от голямо значе-

ние, но по-важно е какво 

ще се случи през втората 

половина на годината. В 

момента се търсят ат-

рактивни предложения на 

пазара. Много хора искат 

да купят имот на изгодна 

цена. Има и такива, които 

желаят да направят вло-

жение, тъй като се при-

тесняват от предстоя-

ща финансова криза. Друг 

мотив на потребителите 

е, че при влизане в ERM II 

зоната обикновено имо-

тите поскъпват. Подоб-

ни случи са наблюдавани 

в доста държави, когато 

са влизали в европейското 

финансово семейство. За-

това сега е моментът да 

се инвестира в недвижим 

имот. 

Втората половина от 

годината едва ли ще се ха-

рактеризира със същест-

вени промени в резултат 

на COVID-19 кризата. Па-

зарът и хората свикнаха с 

пандемията - видяхме, че 

може да работим дистан-

ционно, да спазваме соци-

ална дистанция, да носим 

маски, и вече се съобразя-

ваме със ситуацията. За-

напред това ще е начинът 

ни на живот.

Може да обобщим, че 

през изминалите месеци 

купувачите се въздържаха 

от придобиване на недви-

жимост, защото чакаха 

да премине епидемичната 

обстановка, да има коре-

кция на цените надолу или 

пренасищане на пазара на 

имоти. Специално в София 

това няма как да се случи, 

тъй като и в момента има 

недостиг на качествени 

жилища. 

Има ли разлика при 

търсенето на недвижи-

мости в София и на ва-

канционни имоти в стра-

ната?

Пандемията накара 

много сънародници да се 

насочат към Българското 

Черноморие. В сегмента 

на ваканционните имо-

ти основните купувачи 

са българите, защото 

пътуването в чужбина е 

трудно, има много огра-

ничения или изисквания 

за PCR тест, a в някои 

страни и задължителна 

карантина. В последните 

2 - 3 години руснаците 

започнаха да напускат 

Българското Черномо-

рие. Главно защото тази 

държава е подложена на 

финансови санкции, це-

ната на петрола и на га-

зта пада - отрасли, кои-

то формират руската 

икономика. Всичко това 

се отразява негативно 

на доходите на хората и 

логично руснаците се от-

теглят от нашия пазар. 

Забелязва се и дифе-

ренциация в сегментация-

та. Преди се търсеха мал-

ки апартаменти, а сега 

– все повече къщи в затво-

рени комплекси, където са 

осигурени всички удоб-

ства. Купувачите са пре-

димно семейства, които 

прекарват по-дълъг период 

в тези имоти. В момента 

има засилен интерес на 

юг от Бургас – към Созо-

пол, Лозенец, Синеморец. 

Определени селища, кои-

то се развиват на север, 

също разполагат с добри 

оферти и са любопитни за 

Снимки в. „Строител“
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потребителите.

Кои са водещите дес-

тинации на имотния па-

зар?

Засега София остава 

номер едно. В последните 

години Пловдив също се 

развива добре, тъй като 

там се завършиха много 

качествени проекти или 

предстои да излязат нови. 

В Града под тепетата се 

обособиха индустриални 

зони, в които работят 

хора от региона на Плов-

див, а те имат нужда от 

жилища. Развиват се и 

офис сградите. 

В Бургас също се на-

блюдава повишено тър-

сене на имоти. Там се 

оформя нова зона край 

Морската гара и има ня-

колко предстоящи проек-

та. Поморие също разви-

ва нови зони. Докато във 

Варна се наблюдава пре-

ориентация - местните 

жители се насочват към 

покупка на жилище извън 

централната част на 

града. 

Навсякъде, където се 

разширява и модернизира 

инфраструктурата, се из-

пълняват и нови проекти. 

Когато дадена територия 

се обезпечи транспортно, 

например ако в София се 

отвори нов булевард или се 

построи спирка на метро-

то, веднага започва раз-

витие на имотния пазар в 

конкретния район. Хората 

търсят удобство – жела-

ят да се придвижват бър-

зо. В столицата това се 

случва в периметъра око-

ло ул. „Филип Кутев” и бул. 

„Черни връх”, където има 

сериозна концентрация 

на офис сгради и жилищ-

ни обекти. Районът ще 

продължи да просперира 

и да бъде привлекателен. 

Зоните около „София Ринг 

Мол“ и р-н „Витоша” също 

са много перспективни, а 

когато се завърши Софий-

ският околовръстен път, 

такава ще бъде и мест-

ността Камбаните, как-

то и с. Лозен. Столицата 

ще се разгръща и още по 

на изток, като се задават 

добри възможности и за 

северната част на града, 

за кв. „Овча купел”. Воде-

що за инвеститорите е 

да има изградена инфра-

структура.

Какъв е Вашият съ-

вет към инвеститори-

те?

Бих ги посъветвал да 

работят за изграждане на 

по-добра връзка инвести-

тор – общество. В момен-

та липсва удачно предста-

вяне на новите проекти. 

Забелязва се едно неразби-

ране от гражданите, кое-

то създава напрежение. 

Например когато на даден 

частен парцел, където 

гражданите си паркират 

свободно автомобилите, 

изниква нова сграда, се 

поражда усещане, че се 

прави нещо „под масата”, 

скрито от обществе-

ността. Затова съм убе-

ден, че бъдещето е в съз-

даването на нов способ за 

представяне на новите 

проекти, в пряката връзка 

между инвеститора и хо-

рата. Много често пред-

приемачът е принуден да 

обезпечава инфраструкту-

рата, което е задължение 

на съответната община, 

а в същото време остава 

неразбран защо реализира 

своя проект. 

Настоящата практи-

ка е да се прави общест-

вено обсъждане, за което 

се съобщава с обява на 

информационната стена 

в общината. Но това са 

остарели подходи, които 

не водят до нищо добро, 

и така се губи връзката 

между инвеститора и об-

ществото. В опит да се 

политизира секторът, 

което винаги ме е плаши-

ло и затова съм се опит-

вал да се дистанцирам, се 

създава образът на стро-

ителя, на инвеститора, 

който е в негативна свет-

лина. За тях се говори по 

следния начин: „идват тук 

едни хора, които чукат, 

тропат, цапат и разру-

шават“, а е точно обра-

тното. Предприемачите 

и строителите са тези, 

които създават градове-

те, които се опитват да 

направят по-добра среда-

та. 

Моят съвет към коле-

гите е да обръщаме по-

вече внимание на добри-

те практики. Има много 

компании, които създават 

прекрасни неща, а на пре-

ден план се изкарват само 

лошите примери. Често се 

събират група граждани и 

започват да протестират 

срещу инвестиционен про-

ект. Тези хора се опитват 

да диктуват обществе-

ното мнение, а в същото 

време те не са направили 

нищо ценно, не са допри-

несли за подобряване на 

средата, в която живеят. 

Да се работи под натиск 

е неправилно. Има органи-

зации, които притискат 

главните архитекти и 

кметовете на общините, 

и те взимат определени 

решения именно заради 

този натиск. 

Имате ли свои кон-

кретни предложения, 

които бихте искали да 

споделите?

Разбира се. Хубаво е, 

например, че в София се 

обособяват бус ленти. 

Но трябва да се види не-

обходимостта от тях, да 

се замери трафикът. През 

зимния сезон велоалеите 

стават неизползваеми. 

Тази по ул. „Георги С. Ра-

ковски“ се използва от 

няколко души на ден, а се 

създава проблем с тра-

фика. Или бус лентата по 

бул. „България” може да се 

комбинира с трамвайно-

то трасе и да се въведе 

добрата практика от бул. 

„Константин Величков”. 

Защото сега автобусът 

се движи до средата в 

дясната лента, след това 

пресича целия булевард, 

за да направи ляв завой, и 

така се стига до огромни 

задръствания. Хората са 

принудени да стоят часо-

ве в трафика - това гене-

рира кражба на работно 

време, замърсява се въз-

духът и не води до нищо 

добро. Подобни решения 

отблъскват инвеститори-

те. Нека всички да мислим 

за бъдещето на града ни, 

като се поставяме и от 

другата страна.

 

А какво бихте посъ-

ветвали гражданите, ре-

шили да сключат сделка 

с имот?

Аз винаги съм казвал, 

че те трябва да бъдат 

взискателни, да изискват 

качество и да поставят 

всички в конкурентна сре-

да. Наличието на много 

проекти дава по-добър из-

бор и възможност, а това 

коригира и цената. В кон-

курентната среда няма 

спекуланти. 

Надявам се 2020 г. да 

внесе баланс и успокояване 

на имотния пазар, което 

ще доведе до намаляване 

на спекулативните цени. 

В някои столични райони 

цените нараснаха необос-

новано - „Младост”, „Бани-

шора” или „Лозенец”. Там 

офертите спекулативно 

се държат високи, но си-

туацията около COVID-19 

ще отрезви пазара.

За нас е важно да се 

обнови жилищният фонд 

в София. Да, има доста-

тъчно апартаменти. Най-

важният въпрос е дали 

фондът отговаря на из-

искванията, на потребно-

стите на хората днес.

Какво е мнението Ви 

за Закона за защита от 

шума в околната среда, 

с който се ограничава 

възможността на стро-

ителите да работят в 

определени часове? 

Изключително важно 

е да се обърне внимание 

и на Закона за защита от 

шума в околната среда, и 

на наредбата за общест-

вения ред на територията 

на Столичната община. В 

тях е формулирано много 

общо какво е „шум”. Може 

да се диференцират дей-

ностите, които пораждат 

шум, като трябва да се 

разграничат тези, които 

не пречат на обществе-

ността. Трябва да може да 

се работи между 14 и 16 ч. 

Строителството е сек-

торът, който ще изведе 

икономиката от кризата 

и този път. Но това няма 

как да стане, ако държа-

вата, администрацията и 

общината не оказват не-

обходимото съдействие 

на бранша. 

Имахме обещания, че 

разпоредбите относно 

шума ще се преразгледат, 

но досега нищо не се е 

случило. Ние не искаме да 

притесняваме хората, но 

има дейности, които не 

може да се прекъсват. Ос-

вен това някои работници 

пътуват от други градо-

ве. Реално активните хора 

не са вкъщи от 14 до 16 ч. 

По-логично е от понедел-

ник до петък да се работи 

в този часови диапазон, 

а да се приключва в 18 ч. 

Това е важна тема, която 

остава нерешена. 

 

Следите ли в. „Стро-

ител”?

В. „Строител” е важен, 

защото той е обединя-

ващият елемент, който 

осъществява връзката 

между строителите, дър-

жавните институции 

и обществото. Когато 

тези три страни дейст-

ват заедно и хармонично, 

всички ще са доволни от 

създаваните продукти. 

Чрез вестника се изграж-

да среда, в която могат да 

се разменят мисли и идеи, 

да се отправят послания и 

различните страни да си 

бъдат коректив. Колкото 

повече се вслушваме един 

в друг, толкова повече мо-

жем градивно да развива-

ме сектора. 

Използвам случая да 

поздравя медията за ак-

тивността й във Фейс-

бук, защото давате въз-

можност на младите да 

следят новините Ви 24/7. 

Изключително ценно е, 

че отразявате случва-

щото се обективно. При 

Вас има професионализъм, 

благодарение на който ви-

наги представяте реална 

и достоверна информация. 

Нещо, от което в обще-

ството ни определено има 

дефицит.



Ренета Николова 

Г-н Христов, изминаха 

повече от два месеца след 

отмяна на извънредното 

положение в страната. 

Как община Шумен се въз-

становява от тежката 

ситуация през този пери-

од? Какво е финансовото 

състояние към края на 

първото шестмесечие на 

годината?

Наложените ограни-

чения заради пандемията 

поставиха на изпитание 

общинските бюджети. 

Към средата на април из-

оставането в приходната 

част на бюджета беше 

над 4 млн. лв. Постепенно 

нещата започват да се 

нормализират и в момента 

недостигът вече е около 

1,7 млн. лв. благодарение на 

добрата събираемост на 

местните данъци, която 

е 53,43% за полугодието, а 

такса битови отпадъци – 

65,44%. Приходите от на-

еми са значително по-малко 

и това е разбираемо. Още 

повече че местната адми-

нистрация предприе мерки 

за подпомагане на бизнеса. 

Близо 35 хил. лв. са възста-

новени на търговци, чиято 

дейност беше нарушена 

заради извънредното поло-

жение. 

След анализ на ситуа-

цията до края на лятото, 

ако се налага, ще направим 

актуализация на бюджета 

през септември. Пандемия-

та обаче отключи нещо 

много ценно. Тя мобилизи-

ра бизнеса, общината и 

гражданите да се справим 

заедно в трудните месеци. 

Първата у нас дарителска 

кампания срещу COVID-19 

„Помогни сега“ старти-

ра в Шумен. Бяха събрани 

350 000 лв. за закупуване 

на апаратура в болницата, 

за изграждане на COVID 

отделение, за снабдяване 

на детските и социалните 

заведения с консумативи и 

дезинфектанти. Това беше 

огромна помощ, без която 

едва ли бихме се справили с 

извънредните разходи.

В ръководената от 

Вас община функциони-

ра „Индустриален парк 

Шумен“. Как се стигна 

до създаването му, как 

местната управа се 

включи в реализирането 

на проекта по отношение 

на осигуряване на терена 

и изграждането на необ-

ходимата инфраструкту-

ра? Какъв е профилът на 

фирмите, които опери-

рат в него? 

Идеята е отпреди по-

вече от 10 г., когато парт-

ньорствата между мест-

ните власти и частния 

бизнес у нас бяха все още 

нещо необичайно. Пора-

ди тази причина не е било 

никак лесно да се убедят 

съветниците и общест-

веността в ползата от 

изграждането на новата 

индустриална зона и учас-

тието на общината в уч-

редяването на акционерно 

дружество съвместно с 

частния инвеститор. В 

крайна сметка обаче пред-

ложението е гласувано 

единодушно от Общинския 

съвет. 

Въпреки трудностите 

през годините днес пар-

кът е пример за успешно 

сътрудничество между 

община и частен инвести-

тор. „Индустриален парк 

Шумен“ е разположен върху 

2400 дка, които са разделе-

ни на четири зони. Подзона 

А вече е запълнена и в мо-

мента се предлагат тере-

ни от подзона С. Изградена 

е цялата необходима ин-

фраструктура с удобства 

за инвестиране във всички 

области на индустриал-

ното производство – пъ-

тища, електрозахранване, 

водопровод и канализация, 

газ, телекомуникации и оп-

тична връзка. Това спес-

тява на предприемачите 

много време за провеждане 

на съответните съгласува-

телни и присъединителни 

процедури. Дейността на 

новите фирми е насочена 

към строителството, хра-

нителната, химическата 

и текстилната промиш-

леност, електрониката, 

транспорта и др.

Какво отражение 

оказва наличието на 

индустриален парк на 

развитието на ико-

номиката на региона 

като привлечени ин-

вестиции, брой съз-

дадени работни места и 

т.н? 

През последните години 

интересът към индустри-

алния парк се увеличи и към 

момента имаме сключени 

22 сделки за терени. Изгра-

дени са пет завода, шести-

ят се строи. Открити са 

над 1000 работни места. 

Заетите са хора от Шумен 

и района, както и от близ-

ките областни центрове. 

Тук бих искал да отбеле-

жа и доброто ни партньор-

ство с Българската аген-
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Любомир Христов, кмет на Шумен:

Една от целите ни е да превърнем Шумен в индустриален център на Североизточна България

„Индустриален парк Шумен“ 

АД – зона С „ВИАС“ ЕООД

„Индустриален парк Шумен“ АД – зона А „ЕНПАЙ Трансформър 

Компонентс България“

Кръгово кръстовище на ул. „Марица“ и ул. „Софийско шосе“

Улица „Преслав“, преасфалтирана със собствени средства, 

с нови тротоари и места за отдих



ция за инвестиции, която 

отличи община Шумен като 

инвеститор на годината за 

2017-а. 

Ускореното индустри-

ално развитие създава 

условия за повишаване на 

доходите на населението, 

което от своя страна води 

до подем в търговията и ус-

лугите, в жилищното и про-

мишленото строителство. 

През 2019 г. безработица-

та в Шумен беше под 3%. 

За съжаление заради панде-

мията статистиката се 

промени, но се надявам, че 

това е временно. Още по-

вече че към края на юни по 

данни на Бюрата по труда 

се отчита, че 1823-ма души 

са намерили работа. 

Инвеститорите про-

явяват интерес не само 

към „Индустриален парк 

Шумен“. През 2019 г. „САРК 

България“ АД – инвеститор 

клас А, вложи 17 млн. лв. в 

изграждането на завод за 

електрически кабели за 

автомобилната промишле-

ност и специални провод-

ници за авиационната и от-

бранителната индустрия. 

Добрият инвестиционен 

климат стимулира и ут-

върдените производители 

в района да продължат да 

правят нови вложения. Това 

беше и една от целите през 

първия ми мандат като 

кмет – да създадем условия 

за бизнеса, обслужване в 

съкратени срокове и нама-

ляване на бюрокрацията.

По-малкото постъпле-

ния в бюджета как ще по-

влияят на капиталовата 

програма за 2020 г.? Ще 

има ли проекти, изпълне-

нието на които ще бъде 

отложено?

Към момента всички 

предвидени дейности, ма-

кар и с известно закъсне-

ние за някои от тях, се реа-

лизират, но по приоритети 

и степенуване на неот-

ложните ни ангажименти. 

Ще дам пример. Започнах-

ме подмяната на част от 

уличното осветление в 

града изцяло със собст-

вени средства за близо 

2,5 млн. лв. През миналата 

година успяхме да заделим 

1,5 млн. лв., но през тази 

поради недостиг на пари 

изпълнението на проекта 

се забавя. Въпреки това ще 

направим всичко възможно 

да го реализираме в рам-

ките на три години, как-

то сме планирали. В него 

са включени основни улици 

и булеварди, кръстовища, 

входове и изходи на града. 

Освен 6300 стари освети-

телни тела по проекта се 

подменят и ел. таблата, 

като новите са с възмож-

ност за дистанционно уп-

равление и контрол на сис-

темата. 

Какви проекти с ев-

ропейско, национално и 

общинско финансиране 

реализира община Шумен 

в момента? Стартът на 

кои обекти предстои до 

края на 2020 г.? 

С европейски средства 

– над 13 млн. лв., завърши-

хме реновирането на че-

тири училища в Шумен по 

проекта за подобряване 

на образователната ин-

фраструктура по Опера-

тивна програма „Региони в 

растеж 2014 – 2020“. През 

тази учебна година близо 

4000 деца и преподаватели 

се обучават и работят в 

модерна и много по-прият-

на среда. 

Изградихме и Център 

за събиране и съхраняване 

на опасни битови отпадъ-

ци от населението. Капаци-

тетът на депото е 35 000 

тона и обслужва както об-

щина Шумен, така и оста-

налите седем общини от 

РСУО. Инвестицията е за 

близо 1 850 000 лв., осигу-

рени в рамките на Българо-

швейцарската програма 

за сътрудничество. Със 

средства, предоставени 

от държавата, завършихме 

реконструкцията на Дома 

за стари хора, обновихме 

района около МБАЛ и парка 

пред Съдебната палата за 

общо 2,5 млн. лв. С общин-

ско финансиране асфалти-

рахме изцяло или по-големи 

участъци на 20 улици, под-

новихме над 6000 кв. м тро-

тоарни настилки в различ-

ни райони на града. 

Преди месец започна 

изпълнението на проекта 

за строителство на нови 

социални жилища в квар-

тал „Тракия“ по ОП „Регио-

ни в растеж 2014 – 2020“ за 

около 3 млн. лв. До края на 

годината очаквам да при-

ключим с всички предва-

рителни процедури и през 

следващата да започне 

ремонтът на Летния те-

атър и на Младежкия дом. 

Освен това в момента 

подготвяме обществена 

поръчка за тренировъчно 

игрище към стадиона, кой-

то смятаме да изградим 

на мястото на стария. 

Държавата ни отпусна 3 

млн. лв., за да стартираме 

процедурата.

Какви са резултатите 

от Националната програма 

за енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради (НПЕЕМЖС) 

на територията на Шу-

мен? Считате ли, че е ва-

жно тя да продължи? Какво 

е значението й за местни-

те власти?

27 жилищни блока и ко-

операции в Шумен са обно-

вени по НПЕЕМЖС на обща 

стойност над 25 млн. лв. За 

съжаление се включихме в 

програмата със закъснение, 

тъй като в града се водеше 

активна кампания против 

нея. И въпреки кратките 

срокове, с които разпола-

гахме, когато поехме упра-

влението на общината, 

успяхме да подготвим доку-

ментацията и да осигурим 

средствата за реновиране 

на сградите. Впоследствие 

вече интересът се увеличи, 

защото хората видяха, че 

идеята е добра. 

Желанието ни е На-

ционалната програма за 

енергийна ефективност 

да продължи независимо 

от формата, може би с 

някакъв процент съфинан-

сиране. Впрочем ползата 

е двустранна – за хората 

и за бизнеса. По санира-

нето работиха в по-го-

лямата си част местни 

строителни фирми, т.е.  

НПЕЕМЖС помага на ком-

паниите, които създават 

работни места, подкрепя 

и гражданите – домовете 

им стават по-красиви, по-

уютни. Навсякъде в стра-

ната санираните сгради 

променят облика на градо-

вете ни.

Какъв е броят на изда-

дените строителни разре-

шения за първите 6 месе-

ца на 2020 г. и към какъв 

тип проекти проявяват 

интерес инвеститорите? 

Ако смисълът на въпро-

са Ви е дали е спряла или 

намаляла дейността на 

фирмите от бранша, мисля, 

че не е. Поне това виждам в 

Шумен. 190 са разрешител-

ните, които общината е 

издала от началото до сре-

дата на годината. От тях 

става ясно, че се запазва 

балансът между жилищно-

то и промишленото строи-

телство така, както е било 

и през последните няколко 

години. 

Как работите с Об-

ластното представител-

ство на КСБ в Шумен? 

Строителството връ-

ща отново водещата си 

роля в икономиката на 

Шумен. Наясно сме, че от 

съвместната ни работа с 

ОП на КСБ – Шумен, до го-

ляма степен зависи как ще 

изглежда градът днес и ка-

къв ще бъде утре. Затова 

заедно обсъждаме важни 

въпроси, свързани с нашата 

инвестиционна политика.

Каква е Вашата ви-

зия за развитието на об-

щина Шумен до края на 

настоящия управленски 

мандат? Кои са големи-

те обекти, които бихте 

желали да се реализират 

на територията на общи-

ната? 

Да продължим индус-

триалното развитие на 

града с привличането на 

инвестиции, чрез които се 

създава по-висока добавена 

стойност, а това от своя 

страна да задържи младите 

хора тук, да им даде по-до-

бра реализация, по-високи 

доходи и по-добри условия 

за живот. Една от целите, 

които сме си поставили 

като екип, е превръщането 

на Шумен в индустриален 

център на Североизточна 

България. Заедно с икономи-

ческото му възраждане оба-

че усилията ни са насочени 

към повишаване на качест-

вото на живот. Затова ще 

продължим да обновяваме и 

модернизираме градската, 

образователната, социал-

ната, културната и спорт-

ната инфраструктура. 

Оптимист съм, че през 

този мандат ще успеем да 

изградим новия стадион. Ра-

ботим съвместно с водно-

то дружество и искрено се 

надявам, че ще бъдат завър-

шени пречиствателната 

странция за питейна вода, 

довеждащият водопровод 

и проблемите с водата 

ще бъдат трайно решени 

с включването на Шумен в 

Системата „Дунав“.

В .  „ С т р о и т е л ”  и 

НСОРБ реализират съв-

местна рубрика „Кмето-

вете говорят”. Какво е 

Вашето мнение за тази 

инициатива и за ролята 

на изданието на КСБ? 

Смятам, че е полезна, 

защото се дава възмож-

ност за споделяне на раз-

лични практики, за сверя-

ване на часовниците на 

кметовете и на фирмите, 

които работят в тази об-

ласт с местните админи-

страции. Вестник „Стро-

ител“ има ключова роля за 

връзката между строите-

лите, държавата и обще-

ството.
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СУ „Панайот Волов”

Парково пространство с фонтан пред Съдебната палата

СУ „Трайко Симеонов“

Дом за възрастни хора „Д-р Стефан Смядовски”

Входът за Шумен от Пети километър

Бул. „Симеон Велики“ 69

Бул. „Славянски“ 7
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НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!

В Търговище укрепват Хаджи Ангеловата къща, във Видин - турското кале в района на „Баба Вида“

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

С целеви 62 800 лв. от 

бюджетната програма 

„Опазване на недвижимо-

то културно наследство“ 

на Министерството на 

културата (МК) започва 

ремонт на Хаджи Ангело-

вата къща в Търговище. 

Средствата са доста-

тъчни само за първи етап 

от дейностите по рес-

таврация и консервация 

на обекта. В него е пред-

ставена етнографската 

експозиция на Регионал-

ния исторически музей в 

областния град. 

Зданието е недвижима 

културна ценност с нацио-

нално значение. Построе-

но е през 1863 г. От някол-

ко години ръководството 

на музея с подкрепата на 

община Търговище търси 

средства за опазването 

й. Ще се започне с подмя-

на на покрива, където са 

най-големите поражения 

от времето. Неговата 

конструкция е силно ком-

прометирана и е причина 

за сериозните течове от 

покрива и по корнизите - 

потенциална заплаха не 

само за фасадите, но и за 

устойчивостта на сграда-

та, както и за състояние-

то на експонираните дви-

жими културни ценности. 

Къщата ще остане затво-

рена до края на август.

МК е одобрило и фи-

нансово искане в размер 

на 33 600 лв. и на област-

ната администрация Ви-

дин. То е за изготвяне на 

проектна документация 

за консервация, реставра-

ция и аварийно укрепване 

на крепостни стени на 

турското кале в района 

на старинната крепост 

„Баба Вида“. Обектът има 

културна и историческа 

значимост, но е в лошо 

състояние и спешно се 

нуждае от дейности за 

неговото запазване. Това 

е първата стъпка, за да 

бъде осигурено финансира-

не и последващи мерки по 

възстановяване, опазване 

и безопасната му експлоа-

тация. Срокът за изпълне-

ние на проекта е 7 месеца.

Пpaвитeлcтвoтo oдoбpи 

пpoмeни пo бюджeтa нa Mи-

ниcтepcтвoтo нa млaдeжтa 

и cпopтa зa 2020 г. във вpъзкa 

c yвeличaвaнe нa кaпитaлa нa 

„Aкaдeмикa 2011“ EAД. С реше-

нието на кабинета ce ocигypявaт 

5 млн. лв. за 5 000 000 пoимeнни aк-

ции c нoминaлнa cтoйнocт 1 лeв.

„Сpeдcтвaта щe бъдaт из-

пoлзвaни oт дружеството зa 

oбopyдвaнe нa спopтнa зaлa 

„Apeнa Бypгac“, кoeтo щe дaдe 

възмoжнocт зa фyнкциoниpaнeтo 

й пo пpeднaзнaчeниe и paзвитиe 

нa peгиoнa чpeз cъздaвaнe нa 

ycлoвия зa пpoвeждaнe нa мeж-

дyнapoдни, нaциoнaлни, мecтни 

cпopтни, кyлтypни и coциaлни cъ-

бития“, ce кaзвa в cъoбщeниe нa 

Mиниcтepcкия cъвeт.

Ръководството на „Академи-

ка 2011“ ЕАД е провело серия от 

консултации с представители 

на различни спортни федерации. 

Целта е уредите да бъдат от 

най-висок клас за лека атлетика, 

спортна и художествена гимнас-

тика, волейбол, баскетбол, бокс 

и борба. До края на годината 

оборудването трябва да бъде 

монтирано както в основната, 

така и в тренировъчната зала. 

Предвидено е закупуването на 

електрически табла, монитори, 

осветление и софтуер за упра-

влението им. Част от сред-

ствата ще бъдат използвани 

за обзавеждане на съблекални за 

състезатели и съдии, гримьорни, 

офиси, ложи, конферентни зали 

и пресцентър. За доставката и 

монтажа ще бъде проведена нова 

открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка. 

В своя доклад министърът 

на младежта и спорта Красен 

Кралев акцентира, че след ця-

лостното завършване на „Арена 

Бургас“ спортното съоръжение 

ще бъде единствено по рода си в 

този регион. До момента прави-

телството е инвестирало малко 

над 57 млн. лв.  Очаква се „Арена 

Бургас“ да бъде открита до края 

на 2020 г. 

В Луковит е пред 

стартиране  проек -

тът за обновяването 

на градската градина, 

съобщават от общин-

ската администрация. 

Строителната площад-

ка е открита, реално-

то изпълнение започва 

в средата на август. 

Реновирането на град-

ския парк се реализира 

по Програмата за развитие на селските райони. Стойността на 

проекта е над 765 хил. лв., от които европейските средства са бли-

зо 651 хил. лв., а останалите - национално съфинансиране. Крайният 

срок за изпълнение е 5 юни 2022 г.

При модернизацията ще бъде запазена основната композиционна 

концепция и едновременно с това ще се добавят нови функционал-

ни зони, които да социализират парковата среда и да я приведат 

в съответствие със съвременните тенденции за градски дизайн.

Ще бъдат организирани нови пространства за отдих край река-

та, ще се изградят площадка за игра и зона за спорт на открито, 

край алеите ще се оформят петна с нова растителност, ботани-

чески кът и алпинеум, където да се провеждат учебни часове по 

ботаника. Предвижда се подмяна на парковата настилка, бордюри, 

осветление, ВиК системи. Ще има чешма и фонтан.

Община Тунджа започ-

на изграждането на нова 

улица в с. Роза в рамките 

на проект, изпълняван по 

Програмата за развитие 

на селските райони. С над 

530 000 лв. без ДДС ще 

се направи ново платно с 

площ 5151 кв. м и 2085 кв. м 

тротоарни настилки. Сро-

кът за реализация е 6 ме-

сеца.

Общата стойност на 

европейската инвести-

ция е близо 1,2 млн. лв. без 

ДДС, като ще се рехабили-

тират още 5761 кв. м ули-

ца и 2357 кв. м тротоари в 

с. Бояджик, а също и близо 

6000 кв. м шосе и 1500 кв. м 

настилки за пешеходци в 

с. Веселиново. Срокът за 

завършване на тези два 

обекта е 8 месеца.

Един от кварталите 

на Лом – „Младост“, ще 

бъде облагороден по про-

ект на общината. Финан-

сирането от 10 000 лв. е 

по Националната кампа-

ния „Чиста околна среда“ 

на Предприятието за уп-

равление на дейностите 

по опазване на околната 

среда. Предвижда се ос-

новно почистване от 

нерегламентирани сме-

тища, подравняване на 

терена, монтиране на 

тротоарни плочки, из-

граждане на детска пло-

щадка, поставяне на уре-

ди за фитнес на открито, 

пейки и градински съдове 

за отпадъци. 

Кметствата Трайково 

и Ковачица също получа-

ват по 10 000 лв. В Трайко-

во предстои създаването 

на зелена зона с детска 

площадка, фитнес на от-

крито, доставка и монтаж 

на пейки, маси, кошчета и 

засаждане на декоративни 

дървета. В Ковачица ще 

бъде изградено спортно 

игрище, а също и фитнес 

на открито.
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Стартира и довършването на „Христо Ботев“
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Обществената поръч-

ка за строителството 

на стадион „Локомотив“ 

няма да бъде разглеждана 

на предварителен контрол 

от Агенцията за общест-

вени поръчки, съобщи зам.-

кметът по строителство 

Пламен Райчев. Така до 

дни тя ще бъде обявена на 

инженеринг – с включено 

проектиране и строител-

но-монтажни дейности, 

като в обхвата й влиза 

построяването на три 

трибуни – южна, „Бесика“ и 

„Спортклуб“. 

С министерско поста-

новление правителство-

то отпусна 12 млн. лева с 

ДДС за строителството 

на обекта.

Междувременно общинa 

Плoвдив oбяви и cтapта нa 

peкoнcтpyкцията нa cт. 

„Xpиcтo Бoтeв”. Общaтa 

cтoйнocт нa cтpoитeл-

нo-peмoнтнитe дeйнocти 

там щe бъдe 53 млн. лeвa 

c ДДC. Ha пъpвия eтaп c 

oтпycнaтитe дoceгa 25 

млн. щe бъдaт зaвъpшe-

ни тpибyнитe и тepeнът, 

за да се вземе лицeнз зa 

мaчoвe oт вътpeшнoтo 

пъpвeнcтвo. Пpи пocлeд-

вaщo финaнcиpaнe – oт 

дъpжaвния бюджeт или 

eвpoфoндoвe, стадионът 

щe бъдe зaвъpшeн изцялo c 

пpилeжaщитe cъopъжeния 

и щe бъдe лицeнзиpaн зa 

мaчoвe oт eвpoтypниpитe.

„Знaeм зa oбщecтвe-

ния интepec към дoвъpш-

вaнeтo нa cтaдиoнa нa 

„Бoтeв“, кaктo и чe нa 

мнoзинa им ce иcкaшe 

тoвa дa ce cлyчи дopи пo-

paнo. Hиe oбaчe положихме 

усилия вcичкo дa e мaкcи-

мaлнo дoбpe нaпpaвeнo, 

дa нямa гpeшки, a и дa нe 

cтaвaмe пocлe клиeнти 

www.roland-terex.com

ISO 9001:2015 certified by

www roland terex com

ИНОВАТИВНИ
СТРОИТЕЛНИ 
МАШИНИ

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

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

Близо 1 млн. лв. инвестира община Пловдив за ре-

монт на улици и междублокови пространства в район 

„Западен“. Това съобщи зам.-кметът по строителство 

Пламен Райчев, който заедно с кмета на района Дими-

тър Колев инспектира финалните дейности по рекон-

струкцията на улиците „Белица“, „Юндола“ и „Орфей“.

Предстои да подготвим проектите за реконструк-

ция на още  две ключови улици - „Свобода“ и „Рая“, кое-

то ще облекчи значително трафика в района“, комен-

тира Димитър Колев.

„Наред с големите проекти, които стартират 

в града, работим усилено по вътрешноквартални-

те мрежи. По договора за текущ ремонт на община 

Пловдив от началото на годината до сега основно са 

ремонтирани 30 улици, в това число и много междубло-

кови пространства“, информира още Райчев.

Замразен е строежът 

на детска градина „Ша-

реният замък“ в квартал 

„Зона Б“ във Велико Търно-

во, съобщи кметът инж. 

д-р Даниел Панов по време 

на редовно заседание на 

местния парламент. При-

чината е тежкото време 

на COVID кризата и липса-

та на яснота как общината 

ще завърши финансово го-

дината. „Строителството 

е прекратено до отпускане 

на следващия транш от 

правителството в размер 

на около 700 000 лв. Веро-

ятно догодина ще бъде фи-

нализиран обектът“, заяви 

градоначалникът. Панов 

съобщи също, че улица „Ди-

митър Рашев“, на която ще 

се намира главният вход на 

„Шареният замък“, ще бъде 

изцяло асфалтирана. За 

целта в момента се под-

готвя проект, който ще 

бъде внесен в Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството. „Зона Б“ е един-

ственият квартал в града, 

в който няма детска гра-

дина. Учебното заведение 

за най-малките трябва да 

приеме 120 деца. 

 Модерната градина и 

дворът й са разположени 

на 4,6 дка  и с многобройни 

удобства, сред които плу-

вен басейн и няколко физкул-

турни салона. В откритата 

част ще бъдат монтирани 

пет детски площадки по 

Започва цялостният ремонт на 

Руския пазар в Стара Загора. Той ще 

бъде с разгъната застроена площ до 

2000 кв. м, с иновативна визия, енер-

гоефективни материали, модерна вен-

тилация и климатизация, съобщиха от 

общината. 

Проектът предвижда изграждане 

на покрита площ за 135 търговски 

щанда с възможност за обособяване 

на зони с различна тематичност на 

предлаганите стоки и изделия. Обосо-

бено е прилежащо площадно простран-

ство с декоративна настилка, паркинги 

за около 100 автомобила, пейки, перголи, 

фонтани, водни ефекти, художествени 

елементи, осветителни тела. 

Проектирана е четирилентова улица 

„Кап. Петко Войвода“ с тротоари, в об-

хват от кръговото кръстовище при бул. 

„Цар Симеон Велики“ до пресечката с бул. 

„Славянски“, където ще бъде изградено 

ново кръгово кръстовище.

Финансирането на мащабните 

действия ще бъде с дългосрочен дълг от 

Фонд за устойчиви градове, а инвестици-

ята е 6 млн. лв.

нa Пpoкypaтypaтa. Oщe 

вeднъж блaгoдapя нa пpa-

витeлcтвoтo, чe вмecтo 

дa зaкyпи нoв caмoлeт, 

тo oтпycнa cpeдcтвa зa 

cпopтнa инфpacтpyктypa, 

зaщoтo бeз тяx нямaшe дa 

мoжeм дa нaпpaвим двaтa 

cтaдиoнa – нa „Бoтeв“ 

и нa „Лoкoмoтив“, зaяви 

кмeтът на града Здравко 

Димитров.

100 кв. м, като към всяка от 

тях ще има обособен вход 

от сградата. Предвидени 

са още умален амфитеа-

тър, място за ролеви игри, 

кътове с беседки и т.н. 
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Чрез сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg можете да изпратите 
Вашето запитване и да бъдете консултирани от Тихомир Станев. 

Следете и новата ни рубрика с полезни съвети и примери от практиката.

Тихомир Станев

В настоящата статия 

от рубриката „Нашият 

консултант“ ще разгледа-

ме 9 изключения, които за-

страхователите са пред-

видили в общите условия 

по издаването бонда. 

Важно!  Застра хо -

вателят, когато прави 

оценката на риска, преми-

нава през два мини ета-

па. Единият е, че прави 

собствено проучване за 

всяка компания, когато 

изготвя анализ на нейния 

риск за бъдещото изпъл-

нение на договора. Също 

така извършва справка 

в Търговския регистър, в 

Агенцията по вписвания, 

НАП и други институции. 

Целта е да се устано-

ви колко е стабилно дру-

жеството във финансово 

отношение, с какъв опит 

разполага, какво е теку-

щото му състояние, за да 

може да му се даде поло-

жителна оценка и да има 

съответния лимит за из-

даването на бонда. 

Темите, на които ще се 

спрем по отношение на из-

ключенията за покритие по 

бонда, са следните 9:

1. Изпълнителят да 

има просрочени парични 

задължения или да е искал 

разсрочване на такива 

задължения

Финансовото състоя-

ние на изпълнителя трябва 

да е стабилно, за да може 

да изпълнява поетите ан-

гажименти по договорите 

за обществените поръчки 

(ОП). За застрахователя е 

важно той да няма просро-

чени парични задължения, 

както и наложени запори 

на банковите сметки от 

публични изпълнители. 

Също така е вид изклю-

чение, ако изпълнителят е 

искал разсрочване на та-

кива просрочени парични 

задължения. 

Разликата между от-

срочването и разсрочва-

нето е в периодичност-

та на плащанията. При 

отсрочването се отлага 

срокът за плащане на ця-

лото публично задължение, 

като се определя нов кра-

ен срок за плащането му. 

При разсрочване задълже-

нието се плаща на части - 

чрез погасителни вноски с 

определен краен срок (па-

деж), за което се одобрява 

погасителен план.

2. Отговорното лице 

да е направило пълен или 

частичен отказ от из-

пълнение на задължения 

по свързан с гаранцията 

договор

Това изключение ви-

зира изпълнителят да из-

ползва принципа на „Отме-

тнина“, който е заложен в 

Търговския закон (ТЗ) с 

разпоредбата на чл. 308. 

Отметнината пред-

ставлява средство за ос-

вобождаване от договора. 

Това освобождаване става 

с уговаряне на клауза, по 

силата на която едната 

страна се задължава да 

даде или да направи нещо, 

за да може да се откаже 

от договора, като изгуби 

даденото или обещаното. 

Страните могат да уго-

ворят отметнината под 

срок или условие, а също 

така да бъде предвидено, 

че правото на отмятане 

да се счита за упражнено, 

ако страната не изпълни в 

определен срок. 

Важно! Отметнината 

няма обезпечителна функ-

ция. Напротив, чрез нея 

страната се освобожда-

ва от договора. Тя не га-

рантира изпълнението на 

договора, а е начин той да 

не бъде изпълнен, без да се 

достигне до неблагопри-

ятните за неизпълнилата 

страна последици от неиз-

пълнението.

3. Изпълнителят да е 

направил предложение за 

прехвърляне на собстве-

ност срещу дълг

Това изключение ви-

зира прехвърлянето на 

имот срещу поемане на 

задължение за гледане и 

издръжка. При този до-

говор едната страна – 

прехвърлител, прехвърля 

собствеността на имота 

си – приобретател, срещу 

поемане на задължение от 

страна на последния да 

гледа и издържа прехвър-

лителя си. 

По силата на дого-

вора за прехвърляне на 

имот срещу задължение 

за издръжка и гледане се 

прехвърля правото на соб-

ственост върху прите-

жаван от прехвърлителя 

имот на друго лице, което 

се задължава да издържа и 

гледа прехвърлителя обик-

новено до смъртта му.

4. Обективни или су-

бективни пречки за из-

пълнение на задължение 

на изпълнителя, свързани 

с гаранцията

Още при попълването 

на Въпросника за сключва-

не на бонд гаранция изпъл-

нителят трябва да посочи 

пречки и/или обстоятел-

ства, ако има такива, кои-

то биха възпрепятствали 

изпълнението на договора. 

Всяка фирма, която изпъл-

нява ОП, знае как се движи 

с всеки един от своите 

проекти и трябва да е на-

ясно с евентуални бъдещи 

пречки за реализирането 

на нов проект, за който 

иска да ползва бонд от за-

страхователя.

5. Финансови загуби и 

задължения на застрахо-

вания, възникнали преди 

сключване на застрахо-

вателната полица

При подаването на до-

кументите за оценка на 

компанията за ползване 

на бонд гаранции застра-

хователят прави оценка 

на финансовото състоя-

ние на дружеството. За 

целта той изисква освен 

попълнен въпросник-пред-

ложение, но и ОПР, и ба-

ланс на фирмата заедно 

с други документи, за да 

може да направи скорин-

га, т.е. оценката на фи-

нансовата стабилност. 

На този етап често за-

страхователят има кон-

кретни въпроси за някои 

задължения, налични във 

финансово-счетоводната 

документация, и изисква 

пояснения и становище за 

тях от ползвателя на бон-

да. След събраната инфор-

мация застрахователят 

може и да откаже издава-

нето на бонд поради нали-

чието на по-висок риск от 

допустимия за него.

Внимание! За разли-

ка от други изключения, 

които са били във фокуса 

на статиите в рубрика-

та „Нашият консултант“, 

следващите 5 изключения, 

които застрахователите 

са предвидили в Общите 

условия на бонд гаранци-

ите си, са за след като 

застраховката е влязла в 

сила. 

6. Незаконни действия 

от страна на изпълнител 

или възложител 

Тук се визират наруше-

ние на разпоредбите наТЗ, 

Закона за задълженията и 

договорите, Кодекса за 

застраховането или друг 

действащ нормативен 

акт.

Това  е  общоприет 

принцип за всички биз-

неси и граждани на едно 

общество. Всяка бизнес 

дейност без значение 

предмета на нейното при-

ложение е подчинена на 

определена правна рамка, 

някакъв нормативен акт, 

който й дава съответни-

те права и задължения. 

Законите трябва да се 

спазват, защото всяка 

застраховка, каквато е и 

бонд гаранцията, е подчи-

нена на правото.

7 .  И з м а м н и ч е с к и 

действия, умисъл или 

груба небрежност на из-

пълнителя или на възло-

жителя, целящи неосно-

вателно обогатяване от 

застраховката

Какво представлява 

неоснователно обогатя-

ване?

Неоснователното обо-

гатяване възниква при 

правоотношение, свър-

зано с разместване на 

имуществени блага без 

правно основание. Случа-

ите са:

• благото е получено 

без правно основание;

• благото е получено 

на неосъществено или от-

паднало основание;

• по погрешка е изпъл-

нено чуждо задължение;

• обогатяването е на-

стъпило без основание за 

сметка на другиго.

Правото допуска едно 

лице да се обогати за 

сметка на друго, но само 

при настъпването на оп-

ределени факти, например 

сключване на договор или 

по волята на лицето, напр. 

при плащането на чуждо 

задължение. Тези „опреде-

лени факти” или „волята 

на лицето” правото на-

рича обобщено с думата 

„основание”. Когато липс-

ва основание за дадено 

плащане, т.е. имаме иму-

ществено „разместване”, 

е налице неоснователно 

обогатяване.

При бонд гаранциите 

неоснователното обога-

тяване ще е едно недопус-

тимо увеличение на иму-

ществото, спестяване на 

разходи или намаляването 

им за изпълнителя или въз-

ложителя за сметка на за-

страхователя.

8. Глоби и други адми-

нистративни наказания

По принцип това са 

взаимоотношения, които 

не са заложени в бонд га-

ранциите. Нека да разгле-

даме какво се има предвид 

под глоби и администра-

тивни наказания.

Административно-

то нарушение е деяние 

(действие или бездейст-

вие) ,  което нарушава 

установения ред на дър-

жавното управление, из-

вършено е виновно и е 

обявено за наказуемо с ад-

министративно наказание. 

Деянията, които съста-

вляват административни 

нарушения, и предвидени-

те за тях наказания се оп-

ределят със закон или указ.

За всяко администра-

тивно нарушение се прила-

га нормативният акт, кой-

то е бил в сила по време 

на извършването му. Ако 

до влизане в сила на на-

казателното постановле-

ние последват различни 

нормативни разпоредби, 

прилага се онази от тях, 

която е по-благоприятна 

за нарушителя.

9. Пропуснати ползи

В Закона за задължени-

ята и договорите в чл. 82 

се казва, че обезщетение-

то обхваща претърпяната 

загуба и пропуснатата 

полза, доколкото те са 

пряка и непосредствена 

последица от неизпълне-

нието и са могли да бъдат 

предвидени при пораждане 

на задължението. Но ако 

длъжникът е бил недобро-

съвестен, той отговаря за 

всички преки и непосред-

ствени вреди.

З а с т р а хо в а т ел я т 

изрично е пояснил, че за-

страховката на гаранции 

не покрива обезщетение 

за претърпяна загуба и 

пропусната полза за въз-

ложителя от недобросъ-

вестния изпълнител на 

проекта по договора. 

Заключение

Разгледаните 9 изклю-

чения са антипод на по-

критията по бонд гаран-

циите. Колкото е важно 

да се знае какво точно 

покрива един бонд и какви 

ползи носи на изпълнителя 

по ОП, толкова е важно да 

се знае и какво точно не 

се покрива по бонда. 

Изключенията очерта-

ват една рамка от усло-

вия, в която за застрахо-

вателите рискът е много 

голям или дори 100%. На 

база на тях те знаят как-

во могат да покрият като 

риск и лимити за всяко 

едно дружество.

П.П. Ако имате нужда 
от оферта, казус или про-
блем с гаранциите, пише-
те ни на stroitel.bonds@
ttins.eu или се обадете на 
0882 400 071, за да го об-
съдим с препоръка и ста-
новище.
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Протокол № 1368/02.07.2020 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1374/16.07.2020 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1377/30.07.2020 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1378/30.07.2020 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Вестник „Строител“ публикува списъка на стро-
ителите с взетите решения от Комисията за во-
денето, поддържането и ползването на ЦПРС за 

първоначално вписване в ЦПРС, разширяване на 
обхвата на вписване, свиване на обхвата и зали-
чаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание на 
разширения Управителен съвет на Камарата на стро-
ителите в България, проведено на 19.03.2015 г.

ЕИК Строител

205860187 ИЛКО ГРУП ПВп

121098244 ЕС БИ ЕЛ ПВп

205337817 Л енд Р Билд ПВп

202845575 Ялъмови ПВп

204517157 АМД 2017 ПВп

204166530 Актив инвест груп ПВп

205520850 МАСТЪР ЕЛЕКТРИК 2019 ПВп

205903247 Гради инженеринг ПВп

204024755 ГАП МЕЗОН ПВп

206115342 Гранд Конструкшън Груп ПВп

206017535 Про Билдърс Тим ПВп

205991998 СТАР СТРОЙ ПВп

205671140 Неделчева Груп 89 ПВп

131038943 ЕЛЕКТРИКСИТИ ПВп

204547862 ТРАНССТРОЙ 17 ПВп

203664371 КЕРОС ПВп

205478223 А СТРОЙ 77 ПВп

202876300 Ха и Ка-Строй ПВп

203660202 НИКОКОП БГ ПВп

203424885 ШАНСТРОЙИНВЕСТ ПВп

203329298 ОНИКС - Х ПВп

206110701 БУЛ СИТИ ГРУП ПВп

204774041 Стройрезиденс ПВп

831235463 СПИД ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

123722913 СТРОИТЕЛ - ГК ПВп

205780061 Строй Хилс 777 ПВп

202997145 ИНКОЕТ ПВп

108685347 ТОМИНО ПВп

203543619 ТИЛСТРОЙ 2015 ПВп

999999167 ДЕХА ТЕК МАКИНА САНАЙИ ВЕ ТИ-

ДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ

ПВп

206124099 ПРОФИКОН ВН ПВп

202406884 ЕМ ДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПВп

205217821 МАК СИСТЕМ ПВп

203071321 Атанас Пламенов 2014 ПВп

204874789 Лазeр Метал ПВп

205853940 ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ ПБ ПВп

205636709 Бекяров Билд ПВп

205863087 ТИЛТБИЛД ПВп

201895810 АРАМОНА ПВп

204122886 АД ИНЖЕНЕРИНГ РОб

124693172 ДОБРУДЖА БИЛДИНГ РОб

108687889 ЕФЕС-АК РОб

201472746 Мега Електроникс АП РОб

200578682 ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ ДБ РОб

115090296 СОФСТРОЙ ИНВЕСТ РОб

206026510 Топ Строй Тодоринов РОб

206021028 РОЯЛ БИЛД ГРУП 2016 РОб

205316292 Формат строй РОб

812080574 КОМПЛЕКТСТРОЙ РОб

104586166 МЕТАЛСТРОЙ Стоянов и Георгиев РОб

103281518 НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ РОб

203468390 Прокюрмънт Пърформър СОб

109605838 ЕЛСТОРМ СОб

131137382 Аркоплан СОб

202456677 Пи Би Ай СОб

121063033 Нивел СОб

131112176 Капитол Груп СОб

102204561 Завод за стоманобетонови кон-

струкции Лозово

СОб

131046406 Строймир 2003 СОб

102695338 СТРОЙИНВЕСТ- ДИК СОб

201635570 НАЙС БИЛД СОб

121273028 КОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ СОб

119606803 ГРАДИ СОб

115753357 АКСЕЛ-6 СОб

108568283 МЕАЦА СОб

201570457 Белис 81 ПВп

204631513 РАЙ СТРОЙ ГРУП ПВп

123677852 НЕРОН ПВп

175087963 ЛИРАТО БИЛДИНГ ПВп

206130561 Сградостроене Евксиноград ПВп

123058088 АЛУМЕКС ПВп

202910397 ПАНАМЕРА 86 ПВп

204032766 КОСТАДИНОВ 4 ПВп

205074844 ЕКСПЕРТ ЕКИП ПВп

205593688 ИСИ БИЛД ПВп

204118400 ЕРМИТАЖ КЛАСИК ПВп

120617476 ЕЛИТ ГРУП ПВп

204484287 АРИКА ТРЕЙД ПВп

200152565 БИЛД - ЕХ ПВп

823073061 БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ ПВп

200713614 М СТРОЙ 58 ПВп

205960534 НИКОЛОВИ 2020 ПВп

206030027 ЛУКС СТРОЙ ЕУ ПВп

104613941 ПРОТЕКТОР ПВп

201023840 ЕКО ДОМ - 2010 ПВп

206144326 ННБ ПВп

131086870 ПЛАНЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

205370315 КАСС ГРУП ПВп

202215509 Етажна собственост ПВп

131471535 ДЖИ КОМЕРС - 05 ПВп

202707720 ДУНАВ БЕТОН ПВп

175267541 АНАСТИЛОСИ ПВп

175216002 ВАЛСТРОЙ 07 ПВп

202874623 БЕНДИДА  БИЛД ПВп

204664399 МИЛАНОВ БИЛДИНГ ГРУП ПВп

206129228 КОНСУЛТ СТРОЙ ИНВЕСТ-2011 ПВп

121002621 САПЕ-ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

115638223 БЛИЦ ПВп

202940450 ДЖИМАКС  ТЕХНОЛОДЖИС ПВп

200351866 АСТРА 53 ПВп

205230313 ВОЛТ КОНТРОЛ 1 ПВп

130495743 ЕСПЕХО ПВп

203843933 ЮЛИ 2015 ПВп

102726680 СИТИА ПВп

204752931 Сотиров инженеринг ПВп

206095320 Глобал Кънстръкшън РОб

200620658 ЕНЕРДЖА БИЛД РОб

125509369 Сахара РОб

118560438 ПРАКТИК РОб

103821003 Протект РОб

103916323 Дончев комерс 96 РОб

203457942 Данел Инвестмънт Груп РОб

202737005 АРХ СИТИСТРОЙ РОб

205098630 ОЛИМПИЯ ПАРК РОб

200070538 РУС-БУЛСТРОЙ РОб

205598030 ДЖИ ЕМ АЙ ТРЕЙД РОб

831237336 ФИМЕКС-94 РОб

203315576 КОМПЛЕКСНИ СТРОЕЖИ РОб

200310500 АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕКТРИК РОб

204512555 Р и С СТРОЙ РОб

832038935 ЕЛМА-Г СТАНИСЛАВ ПЕЕВ РОб

205515928 Ви Ви Ен Проджект РОб

825305050 АТАРО КЛИМА РОб

201007028 Ка Ем Джи Строй РОб

812015092 Кабано СОб

200082704 Булплан Диневи СОб

831743981 ОПТИМА ИНЖЕНЕРИНГ СОб

121498548 ТЕХНО МЕТАЛ СОб

103615505 Бепана СОб

203568451 ВИК Соло СОб

160126093 Ал - импорт СОб

205294337 МАКС ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

202984482 ТОП ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ПВп

206165270 ЕЛИТЕН ДОМ ПВп

200018954 БРИКС СТРОЙ ПВп

205320725 Делта Инвестмънт Билд ПВп

201484403 КОНИСТРА ПВп

205222747 СТРОЙ-БИЛДИНГ 77 ПВп

123155911 Ефир-Ремонт Верижни Машини ПВп

206102685 Марковстрой ПВп

200594067 АБВ БЪЛГАРИЯ ПВп

206006784 МИРА СТРОЙ 93 ПВп

205781672 ИЛИНА БИЛД ПВп

202575927 ГЕО КАД ВИЖЪН ПВп

204115272 АЛЕКСАНДЪР ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ПВп

206141650 МУЛТИ СТРОЙ КОМЕРС ПВп

204089817 КГ СТРОИТЕЛСТВО 68 ПВп

200893201 ЕНВАЙЪРМЕНТАЛ ЕНЕРДЖИ СЪР-

ВИСИС

ПВп

203179966 ГЛОБАЛСТРОЙ 69 ПВп

206139279 СТАРТ 96 СТРОЙ ПВп

126616737 АРИС ПВп

202478951 КИК - 2020 ПВп

205139803 АНИКА-СТРОЙ АР 2009 ПВп

205338890 ИЕ-строй БГ ПВп

175375741 СТРОНГ СИТИ ПВп

205577988 ДиЛ Инвест ПВп

203316272 ФЛАЙ НЕТ 1 ПВп

204883311 СФ Капитал ПВп

206154733 ДИОНИС СТРОЙ ПВп

203489502 МАРВИХ СТРОЙ ПВп

123145905 СУПЕР-ТРАНС-99 ПВп

126705239 М СТИЙЛ ПВп

206090889 АМН Металгруп ПВп

204691229 МУТАФЧИЕВ ГРУП ПВп

204373212 АСЕМБЪЛ ГРУП ПВп

148003427 ЕЛ-МЕР ПВп

201383991 Прайм сълюшънс БГ ПВп

115031967 ПЕНОН РОб

204747158 АутАрт РОб

201118509 Бобър 92 РОб

203408824 ФАКТОРИ 83 РОб

106583525 Ситистрой-2000 РОб

203400820 КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ КОНСУЛТ РОб

205094482 ЕЛПОРТ РОб

202199955 Тодис строй РОб

175177535 ИСЕ МОНТАЖЕН РОб

160126093 Ал - импорт РОб

175236859 ИША РОб

204621960 ИМЕА  ГРУП РОб

204754035 КЕСАР ГРУП 2 РОб

123738419 БРИГАДА РОб

200171722 ЕВРОСТРОЙ 08 РОб

123759274 ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ РОб

812015092 Кабано РОб

117623848 Ас-Строй РОб

130499567 СТОА СОб

125579887 Веста-17 СОб

203309751 ПИН-52 СОб

200765237 СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ БГ З

203974726 РК ГРУП З

204448309 ФАСАДИ БГ З

203860929 КРИС СЕРВИЗ 04 З

202665958 АТИВГРУП З

203052837 ЕВ ДИ ТРАНС З

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.

Легенда:  
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В следващия брой очаквайте

ТЕМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ МАРШРУТИ

Нов закон стимулира 
разгръщането на 
индустриалните зони в паркове 
за устойчиви инвестиции

Инж. Камелия Денчева, 
директор на ПГСАГ 

„Пеньо Пенев“ – Русе

Кан – перлата на 
Френската Ривиера

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 
статуетка на Уста Кольо 

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

ББАПБ „Медия 
на годината“ за 
2014 г. за принос 

в областта 
на пътната 
безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
в България  и на Висшия съдебен съвет за 
публикация в централния печат на правна те-
матика и за точно и обективно отразяване 
дейността на съдебната система

Наградата за 2014 г. на Национал-
ната асоциация на медиаторите 
и Съюза на юристите в България 
за специален принос и подкрепа за 

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 
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КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  
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Снежана Гечева, 
ОП на КСБ - 
Търговище 

Регионалният истори-

чески музей в Търговище 

спечели проект пред Ми-

нистерството на култу-

рата за финансиране на 

проучванията на ранно-

византийска и среднове-

ковна крепост „Мисионис“ 

през археологическо лято 

2020 г. За дейностите 

ведомството ще осигури 

19 990 лв. Автор на проек-

та е археологът Стефан 

Иванов, главен уредник и 

научен ръководител на из-

следванията.

Директорът на музея 

Магдалена Жечева съоб-

щи, че това е четвърти 

проект на учреждението в 

Търговище, който получава 

средства по програма на 

МК през тази година.

Финансирането на 

проучванията на „Мисио-

нис“ през 2020 г. възлиза 

на близо 70 000 лв. От тях 

40 000 лв. са от бюдже-

та на община Търговище, 

19 990 лв. - от Министер-

ството на културата, 

и 10 000 лв. - дарение от 

„Пътинженерингстрой-Т“ 

ЕАД - Търговище.

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ - 
Търговище 

Община Търговище 

удължава срока за подава-

не на оферти за участие в 

процедурата по отдаване 

на концесия на сградата 

на Земеделската банка по-

ради липса на кандидат за 

концесионер. Ценови пред-

ложения могат да бъдат 

внасяни до 30 октомври 

т.г.

В началото на 2020 г. 

Общинският съвет раз-

реши на местната ад-

министрация да отдаде 

Земеделската банка на 

инвеститор, който да въз-

станови архитектурния й 

облик срещу правото да 

развива стопанска дей-

ност в обекта. Предвижда 

се срокът на концесията 

да е 25 г. Заради инвес-

тицията за реставрация 

и консервация на обек-

та, оценена на близо 1,1 

млн. лв., бъдещият конце-

сионер ще бъде освободен 

от плащане на концесион-

на такса през първите 5 г.

Избраният инвести-

тор ще трябва да извърши 

основен ремонт на общо 

1386 кв. м на двата етажа 

на зданието, прилежащата 

градина, както и на покри-

ва и фасадата. Срещу за-

дължението да реставрира 

Земеделската банка той 

ще има право да провежда 

културни, развлекателни и 

официални мероприятия, 

както и свързани с тях 

дейности, като виенска 

сладкарница, обредна зала, 

детски кът и други, съгла-

сувани с община Търгови-

ще дейности.

Снимка авторът

Десислава Бакърджиева

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД успешно 

е защитило интегрираната си сис-

тема за управление на качеството за 

нов тригодишен период, съобщиха от 

компанията. Дружеството е получило 

сертификати, че прилага: ISO 9001:2015, 

който е най-широко разпространеният 

международен стандарт за управление 

на процесите; ISO 14001:2015, гаранти-

ращ, че „ЧЕЗ Трейд България“ е внедрила 

най-високи стандарти за управление 

на околната среда; както и сертифи-

кат за новия международен стандарт 

ISO 45001:2018 за Системи за управле-

ние на здравето и безопасността при 

работа. Той е напълно съвместим със 

стандартите ISO 9001 и ISO 14001 и 

дава възможност на всяка организация 

да управлява рисковете за здравето и 

безопасността при работа и да подо-

брява постиженията си в тази област.

В пълна интеграция с тези три сис-

теми е и сертификатът за енергиен ме-

ниджмънт ISO 50001:2018, по който „ЧЕЗ 

Трейд България“ ЕАД е сертифицирано 

през май т.г. 

„Интеграцията на най-високите 

международни стандарти за управление 

на качеството е още едно доказател-

ство, че „ЧЕЗ Трейд България“ е модерна 

и иновативна компания, която поставя 

в центъра на своята дейност грижата 

за клиентите, служителите и околната 

среда“, е казал Владимир Дичев, изп. ди-

ректор на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД.

Дружеството е 100% дъщерна ком-

пания на чешката CEZ a. s. и е първият 

лицензиран търговец на електрическа 

енергия за крайни клиенти в България 

от 2005 г. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е 

един от водещите доставчици на сво-

бодния пазар. За периода от 2006 г. до 

2019 г. компанията е реализирала общи 

доставки на 31,7 млрд. KWh на обща 

брутна стойност 3,14 млрд. лв.

Националната електрическа ком-

пания стартира ремонтни дейности 

във ВЕЦ „Момина клисура“ от 10 ав-

густ. Поради това ЧЕЗ Разпределение 

осигурява алтернативно захранване 

на всичките си клиенти, снабдявани 

от подстанцията в Ихтиман. От ком-

панията посочват, че при промяната 

на схемата на електроподаване са 

възможни кратковременни смущения 

на услугата за периода от 10 до 14 

август 2020 г. в Ихтиман и селата 

Боерица, Веринско, Живково, Полянци, 

Черньово, Венковец, Мирово и Стам-

болово.

По същото време ремонтни рабо-

ти в подстанция „Етрополе“ започва 

държавният Електроенергиен систе-

мен оператор. От ЧЕЗ Разпределение 

са взели необходимите мерки за осигу-

ряване на алтернативно електропода-

ване и в този регион. От дружество-

то уточняват, че и тук промяната в 

схемата на електрозахранване може 

да доведе до кратковременни смуще-

ния на услугата за периода от 10 до 

16 август 2020 г. в Етрополе и селата 

Бойковец, Лъга, Равнище, Своде, Вид-

раре, Калугерово, Правешка Лакавица, 

Средни рът, Ямна, Осиковица, Брусен, 

Джурово, Лопян, Малки Искър, Мана-

селска река и Осиковска Лакавица.
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С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела

Цена – 1800 лв./1 година

              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ  

НА НОВИНА В САЙТА

Обем до 2500 знака + 1 снимка

Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:

Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.

За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.

За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.

За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 250 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка 

на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка 

на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и 

тиражиране – 1000 лв. 

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

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