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Кризата с COVID-19 няма да наложи  промяна в изпълнението на инвестиционната  програма на общината, 
увери строителите кметът Йорданка Фандъкова

Росица Георгиева
Ренета Николова

Областното представителство 

(ОП) на КСБ в София и кметът на 

Столичната община (СО) Йорданка 

Фандъкова проведоха работна среща. 

Инициативата бе на софийското пред-

ставителство на Камарата и неговия 

председател инж. Любомир Качамаков, 

който е и вицепрезидент на Европей-

ската федерация на строителната 

индустрия (FIEC). От страна на Кама-

рата на строителите в дискусията се 

включиха и инж. Илиян Терзиев, пред-

седател на Управителния съвет, чле-

новете на УС Иван Иванов и инж. Иван 

Моллов, както и зам.-председателите 

на ОП София инж. Красимир Милушев 

и инж. Петьо Димитров. От СО в сре-

щата взеха участие и зам.-кметовете 

по „Финанси и здравеопазване“ Дончо 

Барбалов и по „Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джоргов. 

В началото на събитието двете 

страни изразиха удовлетворение от 

доброто партньорство между най-го-

лямата структура на КСБ – ОП София, 

и СО и заявиха своите намерения то да 

продължи и да се развива във важните 

за бранша, Столичната община и граж-

даните на София направления. 

Кметът Фандъкова благодари за 

ползотворното сътрудничество с КСБ 

и за проявения интерес към дейността 

на администрацията. „Ние сме вторият 

най-голям инвеститор след държавата. 

Вложенията, които правим, са сериозни, 

и отговорността на строителите за 

постигане на качествено изпълнение на 

обектите е голяма“, каза тя.

Инж. Любомир Качамаков посочи, че 

срещите между ОП София и Столична-

та община са станали традиционни и 

това е изключително важно за добрия 

диалог и решаването на редица акту-

ални въпроси.

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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Йорданка Фандъкова, кмет на София:

Въпреки кризата не допуснахме да 
има отражение върху основните 
инфраструктурни проекти в София

ИНТЕРВЮ  стр. 6-8
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Областните представителства 
на КСБ провеждат Общи събрания

ОП НА КСБ  стр. 10-11

    Честит празник на София!
Екипът на вестник „Строител“ 
пожелава на своите читатели 
Вярата, Надеждата  
и Любовта винаги да ги 
съпътстват, а Мъдростта да ги 
води в делата им!
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21 септември

Инж. Калин Пешов, 
зам.-председател на УС на КСБ

Управляващият орган на Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 2020“ („ОПРР 2014 - 2020“) и 

„Фонд мениджър на финансови инструменти в Бълга-

рия“ ЕАД са подписали споразумение за изменение №2 

към Финансовото споразумение за подкрепата чрез 

нисколихвено кредитиране по „ОПРР 2014-2020“, съоб-

щиха от МРРБ. С промяната се предоставя възмож-

ност за отпускане на кредити за оборотни средства 

от финансовите посредници – Фондове за градско 

развитие (ФГР) на частни инвеститори/предпри-

ятия/икономически оператори за реализацията на 

проекти. Те трябва да са свързани с направленията 

градски транспорт, зони с потенциал за икономиче-

ско развитие (индустриални зони), както и проекти 

за културна и спортна инфраструктура.

От МРРБ посочват още, че се въвежда и намаля-

ване на изискванията за собствено участие и обезпе-

чение по проектите както за посочените групи, така 

и за крайни получатели публични органи. „Чрез гаран-

ция, покрита със средства от „ОПРР 2014 – 2020“, се 

дава възможност да бъдат финансирани и проекти 

изцяло с пари, привлечени от Фондовете за градско 

развитие, като по този начин се осигурява увеличе-

ние на наличния ресурс за инвестиции и подобрена 

достъпност на ресурса за крайните получатели“, до-

пълват от ведомството.

Облекчените условия ще бъдат прилагани в срок 

до 31 декември 2021 г., или 9 месеца след датата на 

прекратяване на извънредното положение/извънредна 

епидемична обстановка в България.

Десислава Бакърджиева
 

Фонд на фондовете (ФнФ) и 

финансовият посредник „Витоша 

венчър партнърс“ са регистрирали 

съвместен фонд за ускоряване и на-

чално финансиране на стартиращи 

предприятия. Новото дружество 

„Витоша венчър партнърс – фонд I“ 

КД е учредено за срок от 10 години 

и разполага с капитал от 38 млн. лв. 

От тях 35,6 млн. лв. са публичен ре-

сурс, предоставен от ФнФ. Те са 

осигурени от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност 

2014 - 2020“ („ОПИК 2014 – 2020“). 

Останалите 2,4 млн. лв. са частно 

финансиране. 

До края на 2023 г. „Витоша вен-

чър партнърс – фонд I“ ще инвестира 

в 116 стартиращи компании в ранен 

етап от тяхното развитие. Малки и 

средни предприятия на етап ускоря-

ване могат да разчитат на финан-

сиране между 30 хил. и 100 хил. лв., а 

по-напредналите ще получат между 

30 хил. и 2 млн. лв. за разработване-

то на своя продукт или създаването 

на прототип.

Фондът ще работи за развитие 

на предприемаческата екосистема 

в България, като подкрепя проекти 

с технологична насоченост и висок 

потенциал за устойчив растеж. Той 

ще предоставя на предприятията 

достъп до начално финансиране, биз-

нес консултации, менторство, опе-

ративна и стратегическа подкрепа. 

Около половината от подкрепените 

компании ще участват в акселера-

торска програма, организирана от 

фонд мениджъра „Витоша венчър 

партнърс“. 

„Витоша венчър партнърс – 

фонд I“ е алтернативен инвестицио-

нен фонд – дружество за колективно 

инвестиране, което набира капитал 

от множество източници. Фондът 

ще се управлява от финансовия по-

средник „Витоша венчър партнърс”, 

избран чрез обществена поръчка. 

Оперативното споразумение между 

него и ФнФ е подписано на 5 юни т.г. 

В съответствие с инвестицион-

ната стратегия към финансовото 

споразумение между ФнФ и Управля-

ващия орган на „ОПИК 2014 – 2020“ 

чрез алтернативни инвестиционни 

фондове се реализират пет инстру-

мента за дялови и квазидялови инвес-

тиции. Заедно с новия фонд активни 

вече са четири такива фонда. Пети-

ят е в процес на възлагане. Общият 

публичен ресурс, заделен за тази цел, 

е 294 млн. лв. Към него фондовете 

добавят и частни средства. 

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен:

Мирослав Еленков

„Нужен е фокус върху 

сградния фонд, който тряб-

ва да „прахосва“ по-малко, 

да бъде по-устойчив. Зна-

ем, че строителството 

може да се превърне от 

въглероден източник във 

въглероден депонент, ако 

се впрегне изкуственият 

интелект“. Това посочи 

председателят на ЕК Урсу-

ла фон дер Лайен по време 

на годишната си реч пред 

Европейския парламент.

Основните приорите-

ти на Комисията, които тя 

очерта, са намаляване на 

въглеродните емисии на ЕС 

с 55% до 2030 г., приемане 

на европейски аналог на 

американския закон „Маг-

нитски“ и създаване на ев-

ропейски здравен съюз. 

 „Поне 30% от програ-

мата NextGeneration EU 

трябва да отидат за зе-

лено финансиране и то да 

бъде изведено до нов хори-

зонт“, каза Фон дер Лайен. 

По думите й NextGeneration 

EU ще инвестира и в клю-

чови европейски проекти 

за водородна енергия. Фон 

дер Лайен даде пример за 

действащ амбициозен про-

ект за замяна на въглища-

та с водород в производ-

ство на стомана. 

Председателят на ЕК 

потвърди ангажимента 

на институцията към 

обвързването на евро-

фондовете от следващия 

многогодишен бюджет на 

ЕС с върховенството на 

закона и към въвеждането 

на европейска минимална 

работна заплата. „Коми-

сията придава голямо зна-

чение на върховенството 

на закона. Затова ще га-

рантираме защитата на 

парите от бюджета и от 

NextGenerationEU от вся-

какви измами, корупция и 

конфликт на интереси. На-

рушения на върховенство-

то на закона няма да бъдат 

толерирани“, декларира 

Фон дер Лайен.



3СЕДМИЦАТАпетък, 18 септември 2020 Ñòðîèòåë

„Радваме се, че можем 

да продължим добрия ди-

алог между СО и КСБ. За 

нас е много важно да се 

запознаем с напредъка в 

изпълнението на инвес-

тиционната програма 

на СО, както и какво се 

планира в сектор „Строи-

телство“ – това е основ-

ната тема на срещата. 

Втората тема е свърза-

на с дигитализацията. 

За КСБ и ОП София това 

е приоритет. Искаме да 

заявим своето желание да 

се включим в дейността 

на Консултативния съвет 

за дигитализация, който 

предстои да бъде консти-

туиран към направление 

„Дигитализация, иновации 

и икономическо развитие“ 

на общината“, посочи 

инж. Качамаков.

Йорданка Фандъкова 

представи работата на 

администрацията по вре-

ме на извънредното поло-

жение и обясни, че с малко 

намаление на разходната 

част на финансовата 

рамка е гарантирана дей-

ността на общината. „В 

изпълнението на инвес-

тиционната ни програма 

няма да се наложи промя-

на“, беше категорична тя. 

Пред строителите кме-

тът на София представи 

проектите от образо-

вателната, социалната, 

градската и пътната ин-

фраструктура, които се 

изпълняват през 2020 г., 

и набеляза приоритетите 

на СО за следващите го-

дини. „Активно започваме 

да работим по проектите 

във ВиК сектора. Подгот-

вят се първите процедури 

за избор на изпълнители 

на обектите в това на-

правление“, информира 

Фандъкова. 

По отношение на нор-

мативната база кметът 

на София съобщи, че Сто-

личната община е под-

готвила промени в ЗУТ, 

Наредба 2 за въвеждане 

в експлоатация на стро-

ежите в Република Бъл-

гария и минимални гаран-

ционни срокове, както и в 

Наредбата за условията и 

реда за задължителното 

застраховане в проекти-

рането и строителство-

то. Целта на последните 

е да се гарантира соли-

дарна отговорност на 

всички участници в стро-

ителния процес. Предста-

вителите на КСБ изра-

зиха подкрепата си към 

справедливото разпре-

деляне на отговорност-

та, тъй като в момента 

независимо от вината 

всички негативи се по-

насят от строителите. 

Двете страни се догово-

риха да се проведат сре-

щи с главния архитект на 

София Здравко Здравков и 

зам.-кмета по „Дигитали-

зация, иновации и иконо-

мическо развитие“ Генчо 

Керезов, на които да бъ-

дат обсъдени норматив-

ните промени и Пътната 

карта към Стратегията 

за дигитализация на СО. 

Инж. Любомир Кача-

маков не пропусна да по-

стави проблемите, които 

срещат строителите по 

отношение на Закона за 

защита от шума в окол-

ната среда и Наредба №1 

за обществения ред на 

територията на Столич-

ната община. Председа-

телят на УС на КСБ инж. 

Терзиев допълни, че стро-

ителите не искат да при-

тесняват гражданите, а 

да се разпишат тексто-

вете в закона ясно и да се 

дефинира понятието шум. 

Инж.  Или ян  Терзи-

ев постави и въпроса 

за публично-частните 

партньорства при стро-

ителството на различни 

обекти на територията 

на СО. В тази връзка кме-

тът Фандъкова посочи, че 

чрез ПЧП могат да се из-

градят паркинги в града. 

„Имаме подготвена про-

цедура за реализиране на 

такива съоръжения, коя-

то ще се разгледа в СОС. 

Става дума за срочно въз-

мездно право на строеж, 

като вече имаме и първи-

те заявки за реализиране 

на такива обекти, които 

също ще се обсъдят на 

сесия на градския парла-

мент“, обясни Йорданка 

Фандъкова. 

На срещата бе комен-

тирана и темата за це-

нообразуването на СМР. 

Инж. Любомир Качамаков 

посочи възможностите, 

които дава прилагането 

на BIM технологиите. 

„Когато проектантът 

представи един проект 

в цялост, с всички ета-

пи, тогава Вие като въз-

ложител ще получите 

добра цена за изпълне-

нието. Цифровизацията 

и BIM са много полезни, 

защото показват каква 

е реалната стойност на 

даден обект, как може да 

се изгради, какви са не-

обходимите дейности за 

поддръжката му“, обясни 

още той. 

В края на срещата бе 

коментирана и предсто-

ящата седма изложба на 

КСБ и в. „Строител” по 

повод Деня на строите-

ля, която се организира 

със съдействието на СО. 

60 пана на реализирани 

през годината обекти ще 

бъдат експонирани на мо-

ста до НДК. Тази година 

изложбата ще бъде от 22 

до 31 октомври под мото-

то „Виж София - строим 

заедно за хората“.

 от стр. 1

Снимка Румен Добрев

В навечерието на празника на София кметът Йорданка Фандъкова получи поздравления от КСБ 

и пожелания за нови успехи



4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 18 септември 2020

Недоизградената сграда ще бъде съборена без промяна по условията на договора с избрания консорциум
Елица Илчева

Недостроената сграда в ка-

рето на Медицинска академия, 

чиято конструкция се предвиж-

даше да бъде реконструирана за 

нуждите на Национална многоп-

рофилна детска болница, ще бъде 

разрушена, а на нейно място ще 

бъде изградена изцяло нова. Това 

ще стане в рамките на сключе-

ния договор с Консорциум ДЗЗД 

„Детско здраве“, съставен от 

„Главболгарстрой” АД, „ГБС-

Пловдив АД” и „Главболгарстрой 

Интернешънал” АД, без да бъдат 

променяни заложените срокове и 

бюджет. Новината съобщи ми-

нистърът на здравеопазването 

проф. Костадин Ангелов след об-

ществено обсъждане на проекта 

в понеделник. 

„Имам уверението на изпъл-

нителя – „Главболгарстрой“ АД, 

че разрушаването на съществу-

ващата конструкция ще бъде из-

пълнено в срок от приблизително 

шест месеца. Премахването ще 

стане по най-безопасния начин, 

така че да не бъдат нанесени 

щети на съседните лечебни за-

ведения, а живущите в района да 

не търпят вреди“, каза министъ-

рът. 

Цената на проекта се за-

пазва на 78 млн. лв. без ДДС, а 

сроковете остават 42 месеца. 

Освен това стана ясно, че дър-

жавата няма никакво намерение 

да се бави с рестарт на целия 

проект, както настояваха някои 

НПО и архитекти. „Никой не е 

съгласен да се отлага проектът 

във времето“, бе категоричен 

проф. Ангелов.

Работата по изграждането 

на педиатрията ще се следи от 

Обществен съвет, който ще 

дава становища за проектира-

нето, строителството и меди-

цинските нужди. „Съветът ще 

бъде консултативен орган към 

министъра на здравеопазване-

то, а не структура на бюджетна 

издръжка, каквито предложения 

постъпиха във ведомството. В 

състава му ще влязат предста-

вители на всички заинтересова-

ни страни“, уточни проф. Коста-

дин Ангелов. 

„Наша обща отговорност е 

да създадем такава болница, в 

която децата на България да по-

лучават качествена, навременна 

и комплексна медицинска грижа, 

родителите да бъдем спокойни, 

че те са в ръцете на най-под-

готвените професионалисти в 

сферата на детското здравео-

пазване и че за диагностиката, 

лечението и възстановяване-

то им се работи по европейски 

стандарти. Не искам български-

те деца да се лекуват в чужбина 

– имаме апаратура, имаме спе-

циалисти, но нямаме всичко това 

на едно място“, подчерта минис-

търът на здравеопазването. 

По време на обсъждането 

беше показана и разработената 

от „Главболгарстрой“ АД кон-

цепция и визия за бъдещата пе-

диатрия. Пред журналисти изп. 

директор на дружеството Мая 

Пенчева каза, че до една година 

може да започне изграждането 

на новата сграда. 

Десислава 
Бакърджиева

Д о в ъ р ш и т е л н и т е 

строително-монтажни 

дейности по обновяване-

то на гара Казичене са на 

финален етап, съобщиха 

от Национална компания 

„Железопътна инфра -

структура“. Тя е разполо-

жена на жп линията София 

– Пловдив, която е една 

от най-натоварените в 

страната. Модерниза-

цията включва цялостна 

реконструкция на здание-

то и помощните техно-

логични сгради чрез нова 

отоплителна, климатична, 

осветителна и информа-

ционна инсталация. 

Това е третата ключо-

ва софийска гара, част от 

проекта „Реконструкция 

на гарови комплекси По-

дуяне, Искър и Казичене“, 

който се съфинансира със 

средства от Оператив-

на програма „Транспорт и 

транспортна инфраструк-

тура 2014 – 2020“. Стой-

ността на договора за 

строителство на обекта 

е 1 115 653, 37 лв. без ДДС. 

След ремонта той ще от-

говаря на всички европей-

ски изисквания от най-но-

во поколение.

Десислава 
Бакърджиева

Преди началото на 

първия учебен ден „ЧЕЗ 

Разпределение България” 

е извършило извънредни 

обходи и огледи на съоръ-

женията от електрора-

зпределителната мрежа, 

които захранват образо-

вателните заведения. От 

дружеството съобщават, 

че са проверени съоръже-

нията около всички учи-

лища и детски градини, 

които се намират на об-

служваната от компания-

та територия в Западна 

България, като конста-

тираните забележки са 

отстранени незабавно. 

Кампанията е имала за 

цел да потвърди, че съо-

ръженията по електрора-

зпределителната мрежа 

са в перфектно техни-

ческо състояние и пълна 

техническа безопасност. 

„Дружеството държи да се 

увери, че са взети всички 

превантивни мерки, за да 

се отстранят евентуални 

опасности за децата“, ко-

ментират от ЧЕЗ и доба-

вят, че сигнали при забеля-

зани нередности могат да 

бъдат подавани на дено-

нощната информационна 

линия 0700 10 010, на имейл 

адрес klienti@cez-rp.bg и в 

центровете за обслужване 

на клиенти.

Снимка Румен Добрев
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До началото на сеп-

тември т.г. по Нацио-

налната програма за 

енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради (НПЕЕМЖС) 

са обновени 1902 блока в 

страната. Остава да се 

санират още 120 здания на 

територията на 15 общи-

ни. Това е съобщил минис-

търът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Петя Аврамова в 

писмен отговор на въпрос 

от народен представи-

тел за НПЕЕМЖС. Тя е по-

сочила, че от старта на 

програмата са подадени 

5358 искания за целево фи-

нансиране към „Българска 

банка за развитие“ АД, а 

сключените договори за 

целево финансиране са 

2022. 

В документа Аврамо-

ва подчертава, че МРРБ 

работи по завършване 

на първия етап от про-

грамата и разработване 

на втори. „На следващия 

етап се обмисля соб-

ствениците на жилища 

да имат по-голям контрол 

върху дейностите по об-

новяване на сградите, 

както и ясен ангажимент 

и отговорност при орга-

низацията на процеса“, 

пояснява министърът и 

уточнява, че при по-на-

татъшна реализация на 

НПЕЕМЖС ще се цели 

още преход към ресурсно 

ефективна, кръгова и нис-

ковъглеродна икономика за 

разширяване прилагането 

на финансови инструмен-

ти, които ще мобилизират 

пари от частния сектор 

за инвестиции и ще дадат 

възможност за допълване 

и взаимодействие между 

различни източници на 

финансиране.

В отговора на  ми-

нистъра е записано още, 

че МРРБ съвместно с 

Агенцията за устойчи-

во енергийно развитие е 

разработило Дългосрочна 

стратегия за саниране на 

сградния фонд в България 

в съответствие с евро-

пейските изисквания. В 

рамките на стратегията 

е създадена и пътна кар-

та за поетапно обновява-

не на зданията до 2050 г., 

като са отчетени спе-

цифичните особености в 

страната и са анализира-

ни слабостите и пречки-

те по време на процесите 

от предишни и действащи 

програми и инициативи. В 

стратегията са форму-

лирани политики и мерки 

за тяхното преодолява-

не, за да могат да бъдат 

ускорени обновителните 

процеси. 

В  стратегията се 

предлага създаването на 

различни програми и ме-

ханизми с диференциран 

интензитет на помощта, 

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

172 детски градини, 

училища и университети 

са модернизирани досега 

с безвъзмездна финансо-

ва помощ от ОП „Регио-

ни в растеж 2014 - 2020“, 

съобщиха от Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството. Предвижда се по 

„ОПРР 2014 - 2020“ общо да 

бъдат обновени 449 обек-

та на образователната 

инфраструктура – 307 учи-

лища, 124 детски градини, 

13 висши учебни заведения 

и 5 обединени детски ком-

плекса в 81 града. В тях 

ще бъдат вложени 610,8 

млн. лв. От инвестиции-

те в материална база ще 

бъдат облагодетелствани 

251 910 ученици.

По данни на МРРБ от 

реновираните до момента 

172 сгради 47 са училища и 

35 са детски градини. Те 

са в 39-те големи общини 

в страната и са финанси-

рани по Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“. По ос-

таналите приоритетни 

оси са изпълнени строи-

телни дейности, с които 

са подобрени условията в 9 

университета, 63 училища 

и 18 детски градини.

В 39-те големи общини 

по проекти за повишаване 

на енергийната ефектив-

ност (ЕЕ) са обновени 20 

обществени и 75 жилищ-

ни сгради. Инвестиции за 

ЕЕ по „ОПРР 2014 - 2020“ 

са направени и в още 505 

обекта в страната - от 

тях 330 са жилищни, оби-

тавани от над 4020 дома-

кинства. 

По приключилите до 

края на август проекти за 

реконструкция или модер-

низация на републиканска 

пътна инфраструктура 

по програмата са реха-

билитирани над 145 км 

пътища. Изградени са 

нови или са подобрени над 

30 км линии на общест-

вения транспорт. Почти 

975 хил. жители се радват 

на облагородени площи в 

градските райони или ре-

монтирани 93 булеварда, 

улици и пешеходни зони, 

13 площада, 4 надлеза, 24 

парка и градини и 8 меж-

дублокови пространства 

и детски площадки. Над 

2000 лица ползват 183 об-

новени социални жилища и 

2 модернизирани обекта за 

социални услуги.

С ъ с  с р е д с т в а  о т 

„ОПРР 2014 – 2020“ цен-

тровете за спешна меди-

цинска помощ в страната 

вече разполагат със 152 

съвременни линейки. Под-

крепени са също 44 обек-

та на социалната инфра-

структура в процеса на 

деинституционализация, 

предназначени за грижи за 

деца или образование на 

общо над 3034 лица.

обвързан с нивото на об-

новяване и очакваните 

енергийни спестявания. 

„Така се цели решаването 

на различна проблемати-

ка и нужда“, посочва Петя 

Аврамова и обяснява, че с 

разработването на раз-

лични програми, например 

отделни за еднофамилни и 

за многофамилни обекти 

или свързани с конструк-

тивната устойчивост на 

сградата преди въвеждане 

на мерки за ЕЕ, ще се по-

стигнат по-добри резул-

тати.

В отговора на депу-

татския въпрос тя под-

чертава още, че се работи 

за приемане и популяризи-

ране на пътна карта за 

постепенно намаляване 

на грантовия компонент 

в сегмента на многофа-

милните жилищни сгради 

в съответствие с провеж-

даните социални полити-

ки. Предвижда се социално 

слабите собственици да 

получават 100% безвъз-

мездна финансова помощ 

за тяхното самоучастие 

при санирането. По думи-

те на министър Аврамова 

дискусията за самоучас-

тието на собствениците 

при реализирането на про-

грамата остава отворе-

на. „Предстоят разговори 

за намиране на баланси-

рано решение по отноше-

ние финансирането и ус-

пешното приключване на 

 НПЕЕМЖС“, обобщава тя.

В отговора си Петя 

Аврамова обръща внима-

ние, че по поръчка на МРРБ 

през януари т.г. е изгот-

вен анализ на жилищния 

сграден фонд. Той е пока-

зал, че само 7% от жилищ-

ната площ в страната са 

в съответствие с актуал-

ните нормативни изисква-

ния за ЕЕ. „Към настоящия 

момент в преобладаваща-

та си част жилищният 

фонд е енергийно неефек-

тивен и за него следва да 

се разработят мерки и 

политики за обновяване“, 

заявява министърът.
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В момента довършваме новата 
тригодишна програма за строителство 
на детски градини и ясли в столицата

Йорданка Фандъкова, кмет на София:

 Ренета Николова

Г-жо Фандъкова, как Сто-

личната община излиза от кри-

зата, предизвикана от корона-

вируса и обявеното във връзка 

с нея извънредно положение в 

страната? Какви са най-сери-

озните последици? 

Предизвикателството за ра-

бота в условията на пандемия е 

сериозно и изисква силна моби-

лизация и дисциплина във всяка 

една сфера. Общо 20,5 млн. лв. е 

спадът на приходите в бюджета 

на общината към края на август. 

Това е съществен спад, който се 

отразява на работата ни и на 

възможностите ни за инвести-

ции. Успяхме да предвидим тази 

финансова ситуация още през 

април. Тогава с първата акту-

ализация намалихме бюджета с 

23 млн. лв. Добрите прогнози и 

навременни действия тогава в 

момента ни предпазиха от това 

да изразходваме пари, които ня-

маме. 

Насочихме специални усилия 

към грижата за най-уязвимите 

- възрастните хора със социал-

ни нужди. Предвидихме мерки за 

подпомагане на малкия и средния 

бизнес. Това са мерките за осво-

бождаване от такса тротоарно 

право, намаление на наеми на 

общински имоти, издаване на га-

ранции по кредити на самостоя-

телно заети лица, малки и средни 

предприятия, които са засегнати 

от кризата. Около 2000 са заяв-

ленията от малкия бизнес, на кой-

то помагаме и сме дали гаранции 

по кредити на малки предприятия 

за над 2,5 млн. лв. Инвестираме 

и 400 хил. лв. допълнително в 

подкрепа на творците, които са 

сред най-засегнатите.

Каква е актуалната ситуа-

ция с общинския бюджет? Ще 

се наложи ли промяна? Ще има 

ли отражение върху изпълнение-

то на заложените инфраструк-

турни проекти? Съществува 

ли опасност от забавяне или 

отлагане на някои от тях по 

финансови причини?

Както споменах, през проле-

тта на тази година направихме 

актуализация на бюджета на 

Столичната община, като на-

малихме с 23 млн. лв. приходната 

и разходната част. Така реаги-

рахме превантивно на очаквания 

спад в приходите и прогнозата 

ни се оказа коректна. Данните 

за изпълнението на бюджета 

към края на август показват 

20,5 млн. лв. по-малко приходи в 

сравнение със същия период на 

миналата година. 

Интересно е разпределение-

то на приходите по видове до 

края на август 2020 г. Наблюдава 

се добра събираемост при при-

ходите от данъци - те са 256,5 

млн. лв., което е с 10 млн. лв. пове-

че от миналата година. Очаквано 

имаме 5,2 млн. лв. повече от да-

нък МПС, тъй като сега замърся-

ващите и мощни автомобили пла-

щат повече. 6,9 млн. лв. повече са 

постъпили от данък възмездно 

придобиване, който също беше 

повишен от тази година.

Изоставане има при данъ-

ка за таксиметровите превози 

- постъпленията са 973 хил. лв. 

по-малко спрямо миналата годи-

на. Разликата се дължи основно 

на това, че голяма част от так-

симетровите водачи се възполз-

ваха от възможността да подно-

вяват своите разрешителни на 

тримесечна база. Така те пла-

щат данък за по-малък срок от 

време - съобразно срока на раз-

решителното. Преди това так-

симетровите водачи работеха с 

6-месечни разрешителни, а сега 

заради коронакризата и свитото 

потребление на техните услуги 

повечето са минали на 3-месечни. 

Обяснимо е и изоставането при 

туристическия данък. Приходите 

са със 775 хил. лв. по-малко, което 

е сериозно намаление – 50% по-

малко спрямо миналата година. 

Това се дължи очаквано на по-

малкия брой нощувки и на пробле-

мите на туристическия сектор 

заради COVID кризата.

При неданъчните приходи кар-

тината също е интересна. Очак-

вано имаме 5 млн. лв. по-малко 

приходи от таксата за детски 

ясли и градини. През месеците на 

карантината те бяха затворе-

ни, а след това посещаемостта 

е доста по-малка от обикновено. 

Има по-малко приходи и от 

технически услуги. От строи-

телни разрешителни приходите 

са в размер на 5,1 млн. лв., дока-

то през миналата година до края 

на август бяха 8,6 млн. лв. Това 

намаление също е в рамките на 

очакваното заради кризата. Мо-

ята оценка е, че тези приходи 

няма как да бъдат наваксани до 

края на годината.

Значително отстъпление 

имаме при приходите от продаж-

ба на земя - 7 млн. лв. по-малко 

спрямо 2019 г. С 4,6 млн. лв. по-

малко са приходите и от про-

дажба на сгради. На практика 

приватизационният процес беше 

сериозно забавен през тази го-

дина.

Като обобщение може да се 

каже, че в сравнение със същия 

период на миналата година има-

ме 10 млн. лв. повече приходи от 

данъци, 30 млн. лв. по-малко от 

такси и други неданъчни приходи 

(това се дължи предимно на спа-

да при детските градини, техни-

ческите услуги и продажбите.)

В момента подготвяме до-

пълнителен анализ и корекция в 

бюджета на общината, като на-

шият стремеж е да имаме балан-

сиран бюджет, който да покрие 

необходимите общински дейнос-

ти. През следващите седмици ще 

внесем коригиран вариант, който 

се надявам да е последен за тази 

година и ще отрази промените в 

„По повод празника на София пожелавам на всички софиянци да са здрави и да имат 
онази сила и мъдрост, с които ще пазят вярата и любовта за добро.“
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приходите на общината в резул-

тат на кризата с коронавируса, 

както и областите, в които може 

да се направи икономия на сред-

ства с цел баланс на бюджета. 

Не допуснахме да има отраже-

ние върху основните инфраструк-

турни проекти в София. Знаете, 

че приоритетите на общината 

са ясни - това са екология, ин-

фраструктура, основните транс-

портни артерии, развитието на 

метрото, строителство на дет-

ски градини и училища. Вижда се, 

че там, където имаме ключови и 

важни обекти, общината успява 

да осигури необходимото финан-

сиране въпреки кризата, която 

както вече казах, се отразява и 

на приходите в общината.

Активният строителен се-

зон на територията на Столич-

ната община e в разгара си. Кои 

са големите проекти, които се 

изпълняват в столицата? И 

стартът на кои предстои?

На 12 септември пуснахме 

движението по обновения учас-

тък от бул. „България“ от бул. „То-

дор Каблешков“ до Околовръстния 

път. Поставена е метална мре-

жа с цел здравина на пътната 

основа. Продължава работата 

по обновяване на тротоарите и 

изграждане на велоалея на тях. 

Приключи  ремонтът на 

бул. „Искърско шосе“ от ул. „Туше 

Делииванов“ до ул. „Илия Бешков“, 

както и ремонтът на бул. „Асен 

Йорданов“ от бул. „Цветан Лаза-

ров” до ул. „Димитър Списаревс-

ки”. Изпълнени са нови пътни 

платна, тротоари и велотрасе, 

подменени са бордюрите, обно-

вено е уличното осветление. В 

ход е реконструкцията на трам-

вайния път от обръщалото при 

ул. „Иван Димитров – Куклата” 

по бул. „Шипченски проход” и 

бул. „Асен Йорданов” до бул. „Цве-

тан Лазаров”, както и на пътни-

те платна по бул. „Асен Йорда-

нов” от бул. „Шипченски проход” 

до бул. „Цветан Лазаров”. 

Тази година направихме мно-

го важния за връзка с жк „Люлин“ 

пробив на бул. „Петър Дертли-

ев“, който осигури ново трасе 

от София към Западната дъга 

на Околовръстния път и магис-

трала „Струма“. Изпълнен е път 

с дължина около 600 м с 4 ленти 

за движение и широки тротоари. 

Изградени са нови канализация, 

водопровод, тръбна мрежа, улич-

но осветление. 

Нова канализация и пътна на-

стилка изградихме и с ремонта 

на ул. „Николай Хрелков“ в кв. „Гор-

на баня“. 

Изпълнява се последният 

етап от бул. „Монтевидео“ от ул. 

„Академик Константин Пашев” до 

ул. „763”, който е съобразен със 

строителството на метростан-

цията. Изградени са нова канали-

зация, водопровод, улично освет-

ление. Обособява се и велотрасе. 

Изгражда се нова улица в 

с. Иваняне, както и продължават 

дейностите по строителство-

то на пътната връзка между 

Студентски град, кв. „Малинова 

долина” и ул. „3-та“ в район „Сту-

дентски“.

Ремонтиран е един мост в ра-

йон „Банкя”, а предстои ремонт 

на моста по пътя за с. Клисура. 

Провеждаме процедурата за 

избор на изпълнител за рекон-

струкция на бул. „Първа българ-

ска армия“ от ул. „Мара Бунева” до 

бул. „Илиенци”. Предвид дължина-

та на участъка, който е над 2 км, 

и сложността на реконструкция-

та строителните дейности ще 

се извършат поетапно. Ще се 

изпълни цялостно обновяване на 

инженерната инфраструктура и 

пътната конструкция. 

Провежда се и процедура за 

избор на изпълнител на рекон-

струкцията на трамвайния път 

по бул. „Цар Борис III“. По ул. „Ала-

бин“ ще се ремонтират и пътни-

те платна, и тротоарите. По бул. 

„Македония“ се предвижда линеен 

парк. Ще се ремонтират и перо-

ните на трамвайните спирки. 

Столичани вече могат да се 

възползват от въвеждането в 

експлоатация на първия етап 

от третата линия на столич-

ното метро. Какви ще са еко-

логичните ползи за столицата? 

Как върви изпълнението на вто-

рия етап от този голям проект 

(частта до кв. „Горна баня“)?

Пуснахме първите 8 км от 

третата линия на метрото на 

София, с което вече градът ни 

има метромрежа от 48 км и 43 

метростанции. С новите стан-

ции метрото ще превозва още 

около 50 000 пътници дневно, а 

времето за пътуване от „Красно 

село” до центъра е около 7 мину-

ти. 

В началото на 2021 г. се пла-

нира да заработят и останалите 

4 станции в „Овча купел”. Стро-

ителството им приключи и от 

септември започват настрой-

ките и единичните изпитания на 

системите за управление и без-

опасност. Линията през „Овча 

купел” има връзка с жп линията 

София - Перник. На последната 

станция на Околовръстния път 

при „Горна баня” е построена жп 

спирка, която има връзка с ме-

трото с директен пешеходен 

тунел. До станциите в „Овча ку-

пел“ са изградени и три паркинга 

за около 650 - 700 места. 

С изпълнението на Линия 3 се 

постига намаление на трафика 

по трасето до 25%, както и на 

броя на автомобилите в движе-  стр. 8

ние около - 14 хил. автомобила 

дневно, а спестените вредни 

емисии са над 11 хил. тона го-

дишно.

А след това накъде ще тръг-

не подземната железница? 

С пускането на участъка 

през „Овча купел“ до „Горна баня“ 

метрото ще бъде 52 км. Това е 

сериозен успех и промяна за гра-

да ни, защото само преди 10 - 11 

години метрото на София беше 

9 км. Моята лична цел е както и 

досега да не допусна строител-

ството на метрото на София да 

спре. Приоритет е в следващата 

година да започнем строител-

ството на новите 3 км от бул. 

„Вл. Вазов“ до „Левски Г“, което е 

на стойност 200 млн. лв. Пред-

стои да пуснем и процедурите за 

избор на изпълнител на 6 км от 

Военна академия през „Гео Милев“ 

и „Слатина“ до „Арена Армеец“ 

при „Цариградско шосе“. Моята 

задача е София да се пребори за 

съфинансиране и през следващия 

програмен период. Догодина ще 

продължим доставките на нови 

влакове от „Сименс“ за третата 

линия и модернизацията на ста-

ри влакове, с която удължаваме 

експлоатацията им с още 10 - 15 

години.

Обновяването на градския 

транспорт е друг приоритет 

на администрацията. Какво 

предстои по отношение на 

масовия градски транспорт и 

превозните средства, които 

обслужват първа и втора линия 

на метрото? 

Продължаваме с модернизи-

рането на градския транспорт и 

тази година. Пускаме още 5 обно-

вени автобуса за Витоша, които 

отговарят на Евро 6. 

През следващата година плани-

раме доставката на нови 30 съчле-

нени тролейбуса и още 30 електро-

буса. Очаква се първите от тях да 

пристигнат през май 2021 г.

Общината получи допълни-

телни средства от държавата 

за изграждане на образователна 

инфраструктура (детски гради-

ни). Може ли да разкажете по-

вече за проектите, които ще 

бъдат реализирани с това фи-

нансиране?

В момента се изграждат 9 

детски градини за 34 нови гру-

пи, завършени са 4. Подготвяме 

тригодишна програма, в която 

ще бъдат посочени конкретни-

те обекти, за които ще бъдат 

използвани тези допълнително 

отпуснати средства, които са в 

размер на 65 млн. лева. Обектите 

се готвят на базата на анализ в 

дирекциите на общината и на 

база предложения от районните 

администрации, които познават 

съответните райони, общинска-

та собственост там, нуждата 

от детски ясли и градини и могат 

да направят мотивирано предло-

жение за включване на такива 

обекти в програмата. Моята цел 

е до 3 години да осигурим места 

за всички деца над 3-годишна 

възраст и да разширим чувстви-

Новата метростанция „Красно село“ от третия лъч

На 26 август т.г. бяха пуснати в експлоатация първите 8 км от третата линия на метрото
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Йорданка Фандъкова, кмет на София:

телно възможностите за прием 

в яслите. В момента довършваме 

новата тригодишна програма за 

строителство на детски градини 

и ясли в София. С предвидените 

дотук сгради ще успеем да раз-

крием над 180 нови групи, а бла-

годарение на промените и да ги 

увеличим.

Преди пандемията СО внесе 

предложения за промени в нор-

мативната база. Какво се случи 

с тях? Има ли общината и други 

идеи, които да направят законо-

дателството по-ефективно?

Промените в Наредбата на 

МРРБ с изисквания за сградите 

за образование, които предло-

жих, са факт. Вече ще можем да 

използваме пълноценно същест-

вуващите терени на детски 

градини за изграждане на раз-

ширения, както и да строим гра-

дини в терени с по-малка площ 

и неправилна форма. Това беше 

целта на искането ни за намаля-

ване на отстоянията. В София, 

където свободни големи терени 

почти няма, трябва да може да 

се използват ефективно както 

по-големите дворове на градини-

те, така и по-малките общински 

терени. Намалените отстояния 

ще се допускат с мотивирано ре-

шение на общинските съвети, за 

което вярвам, че в София ще има 

обща политическа воля.

Втората промяна в Наред-

бата дава възможност детски 

градини и ясли да се изграждат 

на първите етажи на съществу-

ващи и новопроектирани сгради, 

които имат друго предназначе-

ние. При тях се гарантира както 

отделен вход за децата, така и 

всички изисквания за добра и си-

гурна среда.

Регламентира се броят на 

детските площадки – по една са-

мостоятелна за всяка група.

По мое настояване за по-голя-

ма сигурност на децата се уве-

личава височината на оградите 

– досега те бяха максимум 1,6 м, 

а сега изискването е 1,6 м да е 

минималната височина на огра-

дата. 

С новите текстове се уед-

наквяват и други изисквания, 

които досега не бяха в синхрон в 

различните наредби. Очакват се 

и промените на Министерство-

то на здравеопазването.

Освен това бяха направени 

предложения към Министерство-

то на културата за промени в За-

кона за културното наследство, 

чрез които да се създаде рабо-

тещ механизъм за налагане на 

законна ипотека върху сгради, на 

които принудително се изпълня-

ват от държавата или общината 

мерки по укрепване, реставрация 

и консервация, когато такива не 

са изпълнени доброволно от соб-

ствениците им в определения 

срок.

В Министерството на ре-

гионалното развитие и благо-

устройството са изпратени 

подготвените от експерти на 

Столичната община предложе-

ния за изменение и допълнение на 

Наредбата от декември 2017 г. 

за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортна-

та система на урбанизираните 

територии. Целта на промени-

те е преустановяването на не-

коректни практики, при които 

чрез използването на непрецизни 

нормативни текстове се заоби-

калят въведените основни зако-

нови принципи за осигуряването 

на необходимия брой паркоместа 

в сградите, чрез което се създа-

ва както неблагоприятна градска 

среда, така и неудобства за соб-

ствениците и ползвателите на 

съответните обекти. 

Отчуждаването на частни-

те имоти е едно от нещата, 

които забавят стартирането 

на големите общински проекти. 

Какви средства са предвидени 

за тези дейности и към кои ра-

йони на София са насочени уси-

лията?

В Капиталовата програма на 

Столичната община за 2020 г. са 

предвидени 17 млн. лв. за отчуж-

даване на терени, необходими за 

изпълнението на големите инфра-

структурни обекти. До момента 

от тях са разплатени 8 млн. лв. 

Терените, за които са използвани 

тези средства за отчуждаване, 

се намират в кварталите „Мана-

стирски ливади“, „Сухата река“, 

„Кръстова вада“, за изграждане 

и разширение на булевардите 

„Филип Кутев“, „Рожен“, „Ломско 

шосе“, за ВиК Връбница и др. 

Приоритетно се работи по 

обезпечаване на радиалните 

връзки на Софийския околовръс-

тен път към висок клас улична 

мрежа, като основните позиции 

са: пробив бул. „П. Дертлиев“; 

локални платна в обхвата на Се-

верната скоростна тангента 

при пътен възел при бул. „Рожен“ 

и пробив бул. „Рожен“; изгражда-

не на Източна тангента – първи 

етап; разширение и изграждане 

на „Ломско шосе“ от ул. „Лазари-

ца“ до Околовръстен път.

Провеждат се процедури и 

за отчуждителни мероприятия 

по главни градски булеварди или 

вътрешноквартална улична мре-

жа, като: бул. „Филип Кутев“ от 

бул. „Черни връх“ до бул. „Симе-

оновско шосе“; бул. „Тодор Каб-

лешков“ в участъка от ул. „Луи 

Айер“ до ул. „Ем. Станев“ – район 

„Триадица“, и в участъка от бул. 

„България“ до ул. „Стефан Тошев“ 

– район „Витоша“; разширение на 

ул. „Димитър Пешев“ от бул. „Ца-

риградско шосе“ до ул. „Обиколна“ 

- район „Младост“; надлез Бакъре-

на фабрика и ул. „Адам Мицкевич“ 

в участъка от бул. „Сливница“ - 

район „Връбница“.

За обезпечаване провеждане 

на инженерна инфраструктура и 

вътрешноквартална ВиК мрежа 

се работи по обекти в следните 

райони – „Връбница“, „Витоша“, 

„Триадица“, „Подуяне“, „Младост“, 

„Сердика“.

Обектите на образовател-

ната инфраструктура, за които 

се провеждат процедури по от-

чуждаване на имоти, са съсре-

доточени в райони „Връбница“, 

„Искър“, „Витоша“, „Триадица“ и 

„Лозенец“.

В края на настоящия про-

грамен период сме и на дневен 

ред вече са проектите за новия 

програмен период. Какви са пла-

новете на СО, кои ще са приори-

тетните обекти, за които ще 

се търси финансиране в периода 

2021 - 2027? 

В момента Столичната об-

щина подготвя План за интег-

рирано развитие на общината 

(ПИРО), в който ще бъдат вклю-

чени приоритетните проекти. 

ПИРО е един от основните 

документи за стратегическо 

планиране и се разработва във 

връзка с последните изменения 

на Закона за регионалното раз-

витие. Изготвя се за срок от 7 

години (за периода 2021 - 2027 г.) 

и в него се определят средно-

срочните цели и приоритети за 

устойчиво развитие на община-

та и връзките й с други общини. 

Вече е факт стратегията 

на СО за дигитализация, кои са 

най-важните моменти, които 

са заложени в нея и които ще са 

от значение за бизнеса и граж-

даните?

Стратегията за дигитална 

трансформация на София дефи-

нира план за действие и мерки, 

които да развият възможности-

те за електронни услуги за граж-

даните и бизнеса, подобряването 

на качеството на живот и укреп-

ването на бизнес екосистемата 

в София. Основният ни фокус са 

развиване на иновативни реше-

ния за дигиталната трансформа-

ция на град София, създаване на 

нови пазари за дигитални услуги 

на местно, национално и между-

народно ниво, както и да се уле-

сни достъпът до тези пазари. 

Стратегията включва и подкре-

па за системата за иновации с 

цел създаване и прилагане на нови 

дигитални услуги и решения. Цел-

та е даване на възможност на 

колкото се може повече компа-

нии от ИКТ бизнеса в София да 

вземат участие в дигиталната 

трансформация на града чрез 

създаването и предлагането на 

иновативни продукти и елек-

тронни услуги. 

Стратегията като инстру-

мент за информирано вземане на 

решения и създаване на политики 

ще допринесе за вземане на по-

информирани и правилни решения. 

Разчитаме, че разширяването на 

дейността на общината в тази 

сфера ще доведе до привличане на 

иновативни стартъпи и развити 

международни фирми.

Чрез създаването на направ-

ление „Дигитализация, иновации 

и икономическо развитие“ в СО в 

началото на 2020 г. се осъщест-

ви една от основните препоръки 

от Стратегията, а именно съз-

даване на екип в Столичната 

община, който да отговаря за 

координирането на дигитални 

проекти в града. 

Дигитализацията позволява 

предоставянето на електронни 

услуги за бизнеса и гражданите, 

които да спестят на хората вре-

мето и трудностите от физиче-

ското обикаляне по институции 

и гишета. Тя позволява админи-

стративни и бизнес процеси в 

институции и фирми да бъдат 

автоматизирани. 

Краткосрочната задача, коя-

то съм поставила на новия за-

местник-кмет по дигитализация, 

е да се завърши в срок система-

та за електронен прием в първи 

клас до следващата пролет, да 

се изготви план за действие към 

Стратегията за дигитализация 

на София и да бъде сформиран 

консултативен съвет. 

Имате дългогодишно рабо-

тещо взаимодействие с КСБ. 

Какви са направленията за раз-

витие на сътрудничеството?

Сътрудничеството ни тра-

диционно е свързано с работата 

в града. Заедно сме обсъждали 

професионални въпроси, касаещи 

подобряване на строителната 

работа и организация на дей-

ностите на обектите в София с 

цел качествено изпълнение. Мно-

го е важна организацията при 

изпълнение, за да не затруднява-

ме ежедневните придвижвания в 

града.

Предстои традиционна-

та годишна изложба на КСБ и 

в. „Строител” по повод Деня на 

строителя, която се реализира 

със съдействието на СО, ще 

имаме ли много нови обекти, 

които да покажем на жителите 

и гостите на столицата? 

Най-големият и стратеги-

чески обект е третият лъч на 

метрото – първите 8 км с 8 ме-

тростанции, които са с различни 

архитектура и обемно-простран-

ствени решения. Тази подземна 

инфраструктура е изцяло нова за 

града. Свикнахме с новите дет-

ски градини, които строим всяка 

година, но те също са впечатля-

ващи. Това лято отвори врати 

първият общински аквапарк с 

пет външни басейна, който се 

посещава от десетки граждани 

ежедневно. 

Убедена съм, че с опи та на Ва-

шата медия и професионалния Ви 

поглед ще бъде подбран критично 

всеки обект и както винаги из-

ложбата ще бъде интересна. 

В навечерието на празника 

на София какво си пожелава кме-

тът на Столичната община?

По традиция на 17 септември 

фокусът са вярата, надеждата, 

любовта и мъдростта. Поже-

лавам на всички софиянци да са 

здрави и да имат онази сила и 

мъдрост, с които ще пазят вяра-

та и любовта за добро.

Завършване на последния участък от разширението на бул. „Монтевидео“, 

който прави връзка с новата метростанция №16 в район „Овча купел“

 от стр. 7

Обновеният бул. „България“
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Превод Радостина Иванова

The COVID-19 crisis won’t change the implementation of the municipality’s investment program, 
Mayor Yordanka Fandakova reassured constructors

BCC’s Regional Office 

(RO) in Sofia and the Mayor 

of Sofia Municipality (SM) 

Yordanka Fandakova carried 

out a work meeting. The ini-

tiative was undertaken by the 

chamber’s Sofia office and 

its Chairman Eng. Lyubomir 

Kachamakov, also Vice-

President of the European 

Construction Industry Feder-

ation (FIEC). On the part of 

the Construction Chamber, 

the discussion was joined by 

Eng. Iliyan Terziev, Chairman 

of the Management Board, 

the members of the MB Ivan 

Ivanov and Eng. Ivan Mollov, 

as well as Deputy Chairmen 

of RO Sofia Eng. Krasimir Mi-

lushev and Eng. Petyo Dim-

itrov. On the behalf of SM, 

the meeting was attended 

by Deputy Mayors in charge 

of Finance and Healthcare – 

Doncho Barbalov and of Pub-

lic Construction – Eng. Angel 

Dzhorgov.

At the beginning of the 

event both sides expressed 

their satisfaction with the 

good collaboration between 

BCC’s largest structure – RO 

Sofia, and Sofia Municipality, 

and declared their intentions 

for it to continue in the direc-

tions which are important to 

the industry, Sofia Municipal-

ity and the citizens.

Mayor Fandakova ex-

pressed gratitude for the 

fruitful cooperation with BCC 

and for the interest in the 

administration’s activities. 

„We are the second largest 

investor after the state. The 

investments we place are se-

rious and the responsibility of 

constructors in achieving the 

quality implementation of the 

projects is great”, she said.

Eng. Lyubomir Kacham-

akov pointed out that the 

meetings between RO Sofia 

and Sofia Municipality have 

become regular and that that 

is exceptionally important for 

the good dialogue and solu-

tion of a number of present 

issues.

Yordanka Fandakova, Mayor of Sofia:

Mrs. Fandakova, how for the 

Sofia Municipality is going on 

the process of coming out of 

the crisis caused by the coro-

navirus and the declared in this 

connection state of emergency? 

What are the most serious con-

sequences? 

The challenge related to work 

in the conditions of pandemic is 

grave and requires strong mobili-

sation and discipline in each of the 

spheres. The total decrease in the 

municipality’s budget by the end of 

August amounted to BGN 20,5 Mil-

lion. This is a considerable reduc-

tion, which affects our work and our 

opportunities for investments. We 

managed yet in April to envisage 

this financial situation. At the time, 

with the first update, we reduced 

the budget by BGN 23 Million. The 

good forecasting and the timely ac-

tions at that particular time protect-

ed us from spending money that we 

do not have at disposal. 

We focused our special efforts 

on caring for most vulnerable peo-

ple – the elderly ones with social 

needs. We have envisaged meas-

ures to support the small-size and 

medium-size businesses. These 

were the measures for exemption 

from the sidewalk fee, reduction of 

rents on municipal properties, issu-

ance of loan guarantees to self-

employed persons, small and me-

dium-sized enterprises that were 

affected by the crises. About 2000 

is the number of applications from 

the small businesses, where we 

provide with assistance and the to-

tal amount of guarantees on loans 

given to small enterprises exceeds 

BGN 2,5 Million. Another BGN 400 

Thousand we invest in additional 

support to artists who are among 

the most affected.

What is the current situation 

with the municipality budget?

We are currently carrying out 

an additional analysis and adjust-

ment in the municipal budget, while 

aiming to ensure a well-balanced 

budget, able to cover the neces-

sary municipal activities. Within 

the coming weeks we are going to 

submit an adjusted version, which 

I hope will be the last one for this 

year and will reflect, on the one 

hand – the caused by the corona-

virus crisis changes in the munici-

pality’s  revenues,  and on the other 

hand – the areas, where savings 

could be made in order to balance 

the budget. 

We did not allow any impact on 

the main infrastructure projects in 

Sofia to be caused by the crisis. 

As you know, the priorities of our 

municipality are clearly defined – 

they cover ecology, infrastructure, 

the main transport arteries, the de-

velopment of the metropolitan rail-

way, the construction of kindergar-

tens and schools. It is obvious that 

where we have key and important 

sites, the municipality manages 

to provide the necessary funding 

despite the crisis, which as I have 

already mentioned, affects the rev-

enues in the municipality as well.

The traditional annual exhibi-

tion on the occasion of the Build-

er’s Day is coming up, which is 

organised by the BCC and the 

„Stroitel” Newspaper and is re-

alised with the support of the 

Municipality. Shall we have many 

new projects to show to the resi-

dents and guests of the capital? 

The largest  and the most 

strategic site is the third line of 

the subway – the first 8 km with 

8 metro stations, all with different 

architecture and volumetric-spatial 

design. This underground infra-

structure is completely new for 

the city. We became accustomed 

to the new kindergartens we build 

every year, but we should say they 

are also impressive. This summer 

the first municipal aqua park with 

five outdoor pools opened its doors 

and it is daily visited by dozens of 

citizens. 

 I am convinced that based on 

the experience of your media and 

your professional vision, each ob-

ject will be critically selected and 

as always, the exhibition will be in-

teresting. 

On the eve of the Day of Sofia, 

what does the Mayor of Sofia Mu-

nicipality wish for?

Traditionally on 17th Septem-

ber, the focus is on faith, hope, love 

and wisdom. I wish all the citizens 

of Sofia to be healthy and to have 

the strength and the wisdom that 

will help them to keep the faith and 

love for the good.

In the first half of 2020 

the world economy experi-

enced a number of nega-

t ive consequences from 

COVID-19 pandemic, and our 

country made no exception. 

Most sectors suffered, some 

even had to be restructured 

in order to ensure continua-

tion of their operation during 

the ongoing epidemiological 

situation. A crisis was also 

expected in the real estate 

sector, but according to the 

analysis undertaken by the 

leading companies in this 

field, despite all the difficul-

ties and challenges, such 

was not reported. The State 

of emergency had a nega-

tive impact on the market, 

but market remained stable, 

notwithstanding the adverse 

conditions. 

A joint study by Bulgarian 

Properties and Raiffeisen-

bank shows that the resi-

dential properties segment 

in the country is recovering 

comparatively steadily fol-

lowing the period of social 

isolation, when very few deals 

had been finalised by signing 

 „On the occasion of the Day of Sofia I wish to 
all citizens of Sofia to be healthy and to have the 
strength and the wisdom that will help them to 
keep the faith and love for the good.“

of contracts, when the banks 

had been revising their risk 

policies, and people had been 

withholding their expenses 

due to fears of spreading of 

the pandemic and insecurity 

about their own economic 

future. The expectations of 

the experts are the property 

prices to continue to rise this 

year, but at a slower pace.
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Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

Александър Ваклин беше избран за член на ОблС на структурата

Росица Георгиева

Областното предста-

вителство на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (ОП на КСБ) – София, 

проведе Общо годишно 

отчетно събрание. На 

него присъстваха пред-

седателят на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев и изп. 

директор на Камарата Ва-

лентин Николов. 

Дневният ред започна 

с приемането на отчет 

за дейността на предсе-

дателя на ОП София инж. 

Любомир Качамаков, кой-

то е и вицепрезидент на 

Европейската федерация 

на строителната индус-

трия (FIEC), за периода 1 

септември – 31 декември 

2019 г. Гласувани бяха и 

отчети за дейността на 

Областния съвет (ОблС) 

на структурата и за из-

пълнение на плана за при-

ходите и разходите за 

същия период. Присъства-

щите приеха доклад и на 

Контролния съвет (КС) на 

ОП за дейността на пред-

седателя на ОблС и за дей-

ността на ОблС. 

В равносметката си за 

разглеждания период инж. 

Качамаков включи прове-

дената през септември 

2019 г. среща между ръко-

водството на КСБ и кме-

та на Столичната община 

(СО) Йорданка Фандъкова, 

в която той е взел учас-

тие. Председателят на 

ОП София припомни, че се 

е включил и в отчетно-

изборните събрания на 

структурите на Камара-

та в Плевен, Благоевград, 

Бургас, Велико Търново и 

Перник. 

„През октомври по по-

вод Деня на строителя 

присъствах на откриване-

то на съвместната излож-

ба на КСБ, в. „Строител” и 

Столичната община. По-

късно през месеца бях до-

макин на тържеството на 

ОП на КСБ – София, по слу-

чай Димитровден. На него 

бяха връчени отличията 

в ежегодния конкурс „Най-

добър строител”, който 

структурата проведе 

сред своите членове”, 

отчете инж. Любомир Ка-

чамаков. Той каза още, че 

през ноември 2019 г. е взел 

участие в рубриката „Код 

Строител“. „В ефира на 

БНР разказах за ежегодния 

конкурс „Най-добър строи-

тел” на ОП София, за ци-

фровизацията и въвежда-

нето на BIM технологиите 

в сектора, за международ-

ната дейност на Камара-

та, както и за направле-

нията, по които работя 

във FIEC. В предаването 

представих дейността на 

официалното издание на 

КСБ - в. „Строител”, на СД 

на което съм член. През 

същия месец се включих в 

работната среща между 

ръководствата на КСБ и 

Френската федерация по 

сградно строителство 

(FFB), на която двете 

браншови организации об-

мениха добри практики”, 

каза той. Инж. Качамаков 

информира, че е присъст-

вал на Българо-китайския 

инфраструктурен форум, 

а също и на съвместната 

проява на CHINCA и КСБ 

за обсъждане на възмож-

ностите за инвестиции в 

инфраструктура у нас. 

„Също през ноември бях 

част от инициираната от 

Университета по архи-

тектура, строителство 

и геодезия кръгла маса, на 

която беше дискутирано 

създаването на дигита-

лен хъб в строителство-

то и строителната индус-

трия”, каза още той. Инж. 

Качамаков заяви, че през 

декември 2019 г. е участ-

вал в Общото събрание и 

конгрес на Европейската 

федерация на строител-

ната индустрия в Париж. 

Общото събрание на 

ОП София одобри и план за 

дейността на софийска-

та структура за 2021 г., 

както и план-сметката за 

следващата година. През 

2021 г. Областният съвет 

на ОП София ще работи 

активно за въвеждане на 

цифровизацията на стро-

ителния процес в норма-

тивните документи на 

възложителите, за да може 

фирмите да са подготве-

ни за тези промени. Ще се 

предприемат стъпки за 

отпадането на забраните 

за строителните компа-

нии, въведени от Закона за 

защита от шума в околна-

та среда, и за промени и 

прецизиране на наредба-

та на СО, регламентира-

ща материята. ОП София 

ще продължи и доброто си 

сътрудничество с област-

ната и общинската адми-

нистрация за намаляване 

на административната 

тежест в процедурите 

по вадене на документи 

за строителство. Пред-

стои подготовката на 

конкретни предложения и 

инициативи за изменения 

в Закона за устройство на 

територията и Закона за 

обществените поръчки. 

Структурата планира да 

организира и обучителни 

форуми, на които ще се 

представят нови техно-

логии и системи в строи-

телството, прилагани на 

Запад, които все още не 

са познати на българския 

пазар. 

Сред приоритетите 

за 2021 г. ще е и засилване 

на ролята на Комисията 

по етика към структура-

та, усъвършенстване на 

условията и изискванията 

по внос на работна ръка 

от чужбина. Предстои 

подобряването на комуни-

кацията между членовете 

на организацията чрез ди-

гитални инструменти и 

приложения. 

По време на Общо-

то събрание Александър 

Ваклин от строително 

инвестиционно друже-

ство „Ваклин Груп” ООД 

беше одобрен за член на 

Областния съвет на ОП 

на КСБ – София. Той за-

ема мястото на Ивайло 

Петров, който беше из-

бран за член на УС на Ка-

марата. 

Снимки Румен Добрев
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Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ - Сливен

В залата на ОП на КСБ 

– Сливен, се проведе Общо 

отчетно събрание при 

спазване на всички епиде-

миологични мерки. На него 

присъстваха представи-

тели на фирми от Сливен и 

Нова Загора. Дневният ред 

включи приемане на: от-

чет за дейността на Об-

ластния съвет (ОблС) на 

ОП Сливен от 01.09.2019 г. 

до 31.12.2019 г.; дейността 

на председателя; отчет за 

изпълнение на плана за при-

ходи и разходи; доклад на 

Контролния съвет (КС) на 

ОП Сливен за дейността 

на ОблС за същия период; 

решение за освобождаване 

от отговорност на ОблС; 

работния план за дейност-

та на ОП Сливен за 2021 г. 

и на план-сметката за след-

ващата година.

В началото председа-

телят на ОП Сливен Георги 

Стоянов запозна присъст-

ващите със състоянието 

на отрасъла в областта, 

както и със свършеното 

от ОблС за отчетния пе-

риод. „Смело мога да зая-

вя, че строителни фирми 

в област Сливен без рабо-

та няма. Както във всички 

сектори, така и в нашия 

се наблюдава недостиг на 

работна ръка, особено на 

квалифицирани кадри“, зая-

ви той и добави, че за из-

миналото кратко време са 

проведени три съвместни 

заседания на Областния и 

Контролния съвет.

„Присъствахме на тър-

жественото откриване на 

новата учебна година на 

СПГСГ „Арх. Георги Козаров“. 

По покана на кмета на об-

щина Сливен Стефан Радев 

взехме участие в Икономи-

ческия форум „Бъдещето на 

Европа – заетост, растеж 

и инвестиране – заедно мо-

жем повече“, който се със-

тоя на 11 септември“, от-

чете Стоянов. Той поясни, 

че събитието се е провело 

в рамките на международна 

среща, организирана от об-

щина Сливен за побратимя-

ване с градовете Бидгошч 

(Полша) и Ниш (Сърбия) по 

проект „Обединяване на Ев-

ропа – сигурност, солидар-

ност и стабилност за всич-

ки“, реализиран по програма 

„Европа за гражданите“. 

Георги Стоянов разказа, че 

на мероприятието са пред-

ставени възможностите 

за инвестиции в Сливен и 

региона, както и в Бидгошч 

и Ниш. Представителите 

на българския, полския и 

сръбския бизнес са обме-

нили добри практики и са 

се запознали за пръв път 

с каталога „Инвестицион-

на дестинация Сливен & 

Ямбол“. Стоянов подчерта, 

че на форума е присъствал 

и изп. директор на „Фонд 

за органите на местното 

самоуправление в България 

- ФЛАГ“ Надя Данкинова.

„ОП на КСБ в Сливен 

посрещна двама министри 

– на регионалното разви-

тие и благоустройството 

Петя Аврамова и на земе-

делието, храните и горите 

Десислава Танева. Те дой-

доха на място, за да раз-

говарят с представители 

на строителните фирми в 

региона, като основна тема 

бе изграждането на обща 

икономическа зона между 

Сливен и Ямбол. На среща-

та присъстваха и кметът 

Стефан Радев, зам.-кметът 

по „Финанси и общинска 

икономика“ Румен Иванов, 

областният управител на 

Сливен Чавдар Божурски, 

изп. директор на Област-

ното пътно управление 

инж. Митко Иванов, упра-

вителят на „ВиК-Сливен“ 

ЕООД инж. Севдалин Рашев 

и гости от различни бран-

шови организации“, изтъкна 

Георги Стоянов.

Той отчете още, че на 

заседание на ОблС и КС на 

ОП Сливен е обсъдена ини-

циативата на общината 

за изграждане на площадка 

за събиране, обработване и 

рециклиране на строител-

ни отпадъци. В него са се 

включили кметът Стефан 

Радев, както и зам.-кме-

тът по „Инфраструктура 

и строителство“ инж. Лю-

бомир Захариев. „Заседа-

ние се състоя и във връзка 

с подписания договор за 

проект за доизграждане и 

рехабилитация на ВиК мре-

жата, на което присъства 

инж. Севдалин Рашев, упра-

вител на ВиК – Сливен. Про-

ектът е на стойност 133,3 

млн. лв., като 95,6 млн. лв. 

от тях са осигурени от ОП 

„Околна среда 2014 - 2020“, 

добави председателят на 

ОП Сливен. Областният и 

Контролният съвет са раз-

гледали и инициативата за 

възстановяване на Голяма-

та базилика в Плиска.

В равносметката си 

Стоянов включи и тър-

жественото честване на 

професионалния празник 

на строителите – Дими-

тровден, като отбеляза, 

че гости на събитието са 

били кметът Стефан Ра-

дев и зам.-кметовете по 

„Устройство на терито-

рията и строителство“, по 

„Финанси и общинска ико-

номика“ и по „Икономическо 

развитие“. Присъствали са 

и членове от регионалния 

клуб на строителите вете-

рани. 

Георги Стоянов комен-

тира още, че през периода 

в ОП Сливен са проведени 

презентации на фирми заед-

но с Камарата на инженери-

те по геодезия, КИИП и КАБ. 

Той отбеляза, че съвместно 

със „Строителна квалифи-

кация” ЕАД са организирани 

курсове за фирмите членове 

на ОП Сливен за „Длъжност-

ни лица по ЗБУТ”, „Контрол 

върху качеството на изпъл-

нение на строителството 

и за съответствие на вла-

ганите в строежите стро-

ителни продукти със съ-

ществените изисквания за 

безопасност”, „Координатор 

по безопасност и здраве в 

строителството“ и „Стро-

ителен техник“, водени от 

доц. д-р. инж. Венци Стоя-

нов, декан на Строителния 

факултет на ВСУ „Любен 

Каравелов“. На тях са при-

съствали 221 строители от 

Сливен и Нова Загора, които 

са получили сертификати.

„Във връзка с кандидат-

студентската кампания на 

ВСУ „Любен Каравелов“ екс-

пертът на ОП Сливен орга-

низира презентация на доц. 

д-р. инж. Венци Стоянов, 

която се състоя в  СПГСГ 

„Арх. Георги Козаров“. Из-

вършен е и ремонтът на 

сградата на ОП Сливен. 

През отчетния период фир-

мите са запознавани и с ак-

туалната дейност на КСБ“, 

завърши председателят 

Стоянов. 

След това присъства-

щите в залата приеха с 

пълно единодушие всички 

точки по дневния ред.

Снимки авторът

Снимки авторът

Строителите обсъдиха проблемите в бранша 

Петър Терзиев, 
ОП на КСБ – 
Стара Загора 

На 14 септември се 

проведе редовно Отчет-

но-изборно събрание на 

Областното представи-

телство (ОП) на Камарата 

на строителите в Стара 

Загора. То се състоя в кон-

ферентната зала на хо-

тел-ресторант „Зеленият 

хълм“. На него присъстваха 

представители на 20 фирми 

членове. Гост на събитие-

то беше инж. Иван Моллов, 

член на Изпълнителното 

бюро и Управителния съвет 

на КСБ. 

В началото предсе-

дателят на ОП на КСБ – 

Стара Загора, инж. Пламен 

Михалев направи отчет на 

дейността на местната 

структура на Камарата от 

01.09.2019 г. до 31.12.2019 г. 

Той подчерта, че 263 стро-

ителни фирми са вписани 

в ЦПРС, като от тях 148 

са членове. За отчетения 

период ОП Стара Загора 

е провело обучителен курс 

за строителни техници, 

тържество по случай Деня 

на строителя, както и От-

четно-изборно събрание. 

Учреден е и Регионален клуб 

на строителите ветерани. 

Последва отчет на 

дейността на Контролния 

съвет на ОП Стара Загора, 

който бе представен от 

председателя на КС инж. 

Диана Мандажиева. 

По време на заседа-

нието бе зададен въпрос 

относно  незаконните 

строителни бригади. Инж. 

Михалев отговори, че е 

проведена среща с кмета 

на община Старта Загора 

Живко Тодоров и с директо-

ра на „Инспекция по труда“ 

– Стара Загора. „Всеки, кой-

то иска да подаде сигнал за 

незаконно строителство, 

трябва да се обади в ОП на 

КСБ – Стара Загора. Съот-

ветно Областното пред-

ставителство го насочва 

към „Инспекция по труда“, 

без да споменава данните 

на подаващия сигнала. „Ин-

спекция по труда“ – Стара 

Загора, е поела ангажимент 

в най-кратък срок да извър-

ши проверка на място. Към 

момента строителна поли-

ция на местно ниво не може 

да бъде създадена поради 

липсата на законодател-

ство и нормативна уред-

ба“, заяви председателят 

на структурата. 

Инж. Иван Моллов до-

пълни, че засега това е 

единственият вариант 

относно незаконното стро-

ителство – да се подават 

сигнали към „Инспекция на 

труда“. „В КСБ са обсъждани 

и други варианти в рамките 

на нашите пълномощия, съ-

гласно Закона за Камарата 

на строителите. Например 

да бъдат дадени правомо-

щия на Комисията по про-

фесионална етика към КСБ 

за санкциониране на колеги, 

които злоупотребяват с 

регистрацията си в ЦПРС и 

подписват фиктивни доку-

менти. Има разлика между 

работа в сивия сектор и из-

вършването на строителна 

дейност без наличието на 

регистрация за съответ-

ната категория строежи в 

ЦПРС“, добави инж. Моллов 

и допълни, че Камарата е 

предприела мерки относно 

строителни фирми, които 

осъществяват дейност, 

без да са вписани в ЦПРС. 

Той припомни законодател-

ните промените, съгласно 

които всички обекти над 

100 кв. м се изпълняват за-

дължително от строител-

ни фирми, вписани в ЦПРС. 

„И от тази промяна, иници-

ирана от КСБ, определено 

има положителен резул-

тат“, категоричен бе той. 

Инж. Пламен Михалев 

поясни, че изискванията за 

получаване на съответна 

група и категория са зави-

шени и тепърва предстои 

да има нови, по-строги. За 

пример бе дадено въведено-

то ограничение един техни-

чески ръководител да бъде 

в трудово-правни отноше-

ния максимум с 3 фирми, 

като преди това не е имало 

никакви ограничения. 

На събранието стана 

ясно, че в три Областни 

представителства на КСБ 

– Стара Загора, Габрово 

и Благоевград, предстои 

да бъде създаден експери-

ментално информационен 

център за строителните 

фирми, като това ще про-

дължи в рамките на шест 

месеца. Ако резултатите 

бъдат положителни, то 

тази инициатива на КСБ 

ще бъде разширена и по-

стоянна. Инж. Иван Моллов 

заяви, че целта на този про-

ект е комуникацията между 

Камарата и строителните 

компании да бъде активна и 

в двете посоки. Причината 

е, че малките фирми нямат 

ресурс, за да се възползват 

от възможностите за ин-

вестиции, които предлагат 

еврофондовете. Създаване-

то на информационен цен-

тър ще им помогне в тази 

насока. 

Теодора Вълчева, пред-

ставител на фирма член на 

ОП, направи предложение 

да се направи запитване 

към община Стара Загора 

дали има възможност да 

предоставя на Областно-

то представителство сво-

евременно информация за 

всеки съставен протокол 

за откриване на строител-

на площадка и определяне 

на строителна линия. По-

ставен бе и въпросът, че 

цените за депониране на 

строителните отпадъци 

на регионалното депо за 

отпадъци са твърде висо-

ки. В тази връзка също бе 

направено предложение за 

среща с кмета на община 

Стара Загора, на която да 

се поиска намаляване на 

цената. Инж. Пламен Ми-

халев добави, че трябва да 

се направи запитване и към 

фирми, които имат лиценз 

за обработване на строи-

телните отпадъци.

След края на Общото 

събрание на ОП Стара Заго-

ра обсъждането на пробле-

мите пред бранша премина 

в неформална обстановка 

на коктейл, организиран от 

Областното представи-

телство.
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Министър Росен Желязков в УНСС: 

Страницата 
подготви 
Георги Сотиров

С официална церемо-

ния Висшето строително 

училище „Любен Караве-

лов“ откри новата учебна 

година. Предвид епидеми-

ологичната обстановка в 

страната тържеството 

се проведе в двора на кам-

пуса. На импровизираната 

трибуна наред с академич-

ното ръководство – ректо-

ра на ВСУ проф. д.а.н. арх. 

Борислав Борисов, зам.-

ректора доц. д-р инж. Ани-

та Хандрулева, деканите 

на Архитектурния факул-

тет доц. д-р арх. Алексан-

дра Иванова и на Строи-

телния факултет доц. д-р 

инж. Венцислав Стоянов, 

беше и председателят на 

УС на Камарата на стро-

ителите в България инж. 

Илиян Терзиев, който е въз-

питаник на висшето учи-

лище и член на Съвета на 

настоятелите на ВСУ. На 

събитието присъстваха 

още инж. Николай Станков, 

съветник на министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството, проф. 

д-р Костадин Костадинов, 

съветник на министъра на 

образованието и науката, 

д-р инж. Иван Каралеев, 

председател на УС на Ка-

марата на инженерите в 

инвестиционното проек-

тиране, проф. арх. Тодор 

Булев, председател на УС 

на Съюза на архитектите 

в България, Ангел Стефа-

нов, кмет на столичния 

район „Овча купел“, както и 

студенти и граждани.

В приветствието си 

проф. Борислав Борисов 

подчерта, че училището 

продължава своите над 

80-годишни традиции в 

подготовката на строи-

телни кадри. „През 2020 г. 

се отбелязаха 100 г. от 

учредяването на уникал-

ната Трудова повинност 

при  управлението на 

министър-председате-

ля Александър Стамбо-

лийски. Опи тът на тази 

структура впоследствие 

се ползва от различни дър-

жави. У нас първо се съз-

дава школа за подготовка 

на трудови офицери, която 

след това се развива до 

висше училище и формира 

кадрите, изградили всичко 

онова, което днес виждаме 

в страната“, заяви ректо-

рът.

По думите му рей-

тинговата система на 

всички университети по 

отношение реализация-

та на кадрите с висше 

образование поставя ВСУ 

„Л. Каравелов“ на едно от 

най-престижните места 

в България. „Не е случайно, 

че водещите строителни 

компании са собственост 

или са управлявани от въз-

питаници на ВСУ“, изтъкна 

проф. Борисов.

Инж. Николай Станков 

прочете поздравителен ад-

рес от името на министъ-

ра на регионалното разви-

тие и благоустройството 

Петя Аврамова. „Страната 

ни се нуждае от висококва-

лифицирани и трудолюбиви 

кадри в областта на архи-

тектурата и строител-

ството, за да продължи 

да развива своя модерен 

облик, към който всички 

ние се стремим. Работете 

всеотдайно, бъдете дръзки 

и упорити в търсенето на 

нови знания, като преодо-

лявате смело предизвика-

телствата пред Вас“, се 

казва в адреса.

Инж. Илиян Терзиев 

също поздрави студенти-

те и академичното ръко-

„Призовавам студен-

тите да не подценяват 

развитието на транс-

порта като сектор. В 

следващите десетиле-

тия дигитализацията и 

декарбонизацията като 

ключови политики в ЕС 

ще се фокусират основно 

в транспортната свър-

заност. От друга страна 

информационните техно-

логии са част от нашия 

начин на живот, незави-

симо от това дали го же-

лаем толкова ярко или не“. 

Това заяви министърът 

на транспорта, информа-

ционните технологии и 

съобщенията Росен Же-

лязков при откриването на 

юбилейната стотна учеб-

на година в Университета 

за национално и световно 

стопанство (УНСС). Гости 

на събитието бяха и упра-

вителят на БНБ Димитър 

Радев, председателят на 

БАН акад. Юлин Ревал-

ски, ректорът на СУ „Св. 

Климент Охридски“ проф. 

Атанас Герджиков, акаде-

мици и студенти. 

На церемонията минис-

тър Росен Желязков и рек-

торът на университета 

проф. Димитър Димитров 

валидираха специално по-

щенско филателно издание 

„100 години УНСС“. След 

това проф. Димитров връ-

чи почетен плакет на ми-

нистър Желязков.

И във Висшето транс-

портно училище „Тодор 

Каблешков” официално 

беше открита учебната 

2020/2021 г. В двора на 

университета се събра-

ха студенти, преподава-

тели и гости, сред които 

бяха д-р Петър Николов, 

зам.-министър на образо-

ванието и науката, инж. 

Борислав Аврамов, и.д. гл. 

ревизор по безопасността 

на транспорта на НК „Же-

лезопътна инфраструкту-

ра“, както и членовете на 

Съвета на настоятели-

те на ВТУ проф. Христо 

Христов, Георги Минчев и 

Иван Иванов.

Тържеството започна 

с посрещане на знамето 

на университета и из-

слушване на химните на 

Република България и на 

студентската общност 

от цял свят. След това 

ректорът на ВТУ проф. 

д-р инж.-икон. Даниела 

Тодорова приветства но-

воприетите студенти. 

„Скъпи млади колеги, нека 

успешно да извървим пътя, 

който ни очертава новата 

учебна година. Да я изжи-

веем така, че когато тя 

приключи, да погледнем 

назад с удовлетворение 

от добре свършената 

работа и с надежда към 

предстоящите предизви-

кателства”, каза тя.

Същия ден официално 

бяха открити две ремон-

тирани лаборатории за 

специалностите „Метал-

ни конструкции на подем-

но-транспортни машини“ и 

„Системи за управление на 

железопътни строителни 

машини“ и една нова за 

„Технически средства за 

управление в осигурител-

ните системи”.

Пандемичната обстановка не попречи да се прове-

де XI Международна научна конференция „Проектиране 

и строителство на сгради и съоръжения“, но за да се 

отговори на настоящата ситуация, тя събра учас-

тниците онлайн. Организатор на събитието беше 

Научно-техническият съюз по строителство в Бъл-

гария (НТССБ) в партньорството на Федерацията 

на научно-техническите съюзи, КСБ, КИИП, Фондация 

„Еврика“ и ВСУ „Черноризец Храбър“. 

Събитието откри доц. д-р инж. Лъчезар Хрис-

чев, председател на НТССБ. „За първи път българ-

ска конференция, посветена на строителната наука, 

ще изпрати част от докладите си за публикуване в 

световноизвестни бази данни. За колегите, които 

желаят да се развиват в научното поприще, това е 

много важно, защото техните разработки ще бъдат 

достъпни в цял свят“, каза той.

Приветствие към участниците поднесе и зам.-

председателят на НТССБ. акад. Ячко Иванов.

„Традиционно на конференцията се изявиха млади 

учени, докторанти и студенти от УАСГ, ВСУ „Любен 

Каравелов“, ВТУ „Тодор Каблешков“, ВСУ „Черноризец 

Храбър“. Това е бъдещето на строителната наука и 

практика“, подчерта за в. „Строител“ доц. д-р инж. 

Венцеслав Стоянов, преподавател от ВСУ „Любен 

Каравелов“ и зам.-председател на Организационния 

комитет на форума.

водство по случай начало-

то на учебната година. „За 

първи път прекрачих прага 

на ВСУ през 1975 г. и ус-

пешно се дипломирах през 

1979 г.“, каза той. „Учете 

се, вървете напред с огро-

мното предимство, което 

Ви дава този университет 

– подготовката, която 

ще получите тук, е много 

по-висока, задълбочена и 

отговорна, отколкото в 

сродните училища. Учете 

сериозно, строителният 

бранш Ви очаква“, завърши 

инж. Терзиев.

След тържествената 

част беше открит и мо-

дернизираният спортен 

комплекс на ВСУ, който по 

думите на проф. Борисов е 

изключително съоръжение, 

което може да се сравня-

ва единствено с базата 

на Националната спортна 

академия. Той припомни, че 

с помощта на фирми, чле-

нове на КСБ е ремонтирана 

и голямата зала на учили-

щето, и фоайето на Рек-

тората.

Снимки авторът

Снимка авторът
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ СЕДМАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2020

За спонсориране изработването на паната предлагаме 
поставяне на лого върху 60 бр. пана – 

3000 лв. без ДДС
Срок – 30 септември 2020 г.

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 22 до 31 октомври 2020 г. 

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

®
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Ренета Николова

Г-н Балтаков, в на-

чалото на годината бя-

хте избран за генерален 

директор на Българско-

то национално радио. 

Поздравления и пожела-

ния за успех от нашия 

екип. В какво състоя-

ние поехте БНР и с как-

ви предизвикателства 

се сблъскахте?

Въпросът Ви е аб-

солютно уместен от 

гледна точка на факта, 

че само преди един ме-

сец аз навърших първата 

половин година от моя 

мандат. Влязох в радио-

то на 27 януари, а на 27 

юли приключи първият 

шестмесечен период и 

току-що внесох доклада 

си за първото полугодие 

в Съвета за електронни 

медии. Там единият от 

въпросите, които засег-

нах, е точно състояние-

то, в което намерих БНР, 

и какви бяха три от при-

оритетите ми като ръ-

ководител за тези първи 

месеци. 

Първата задача, коя-

то си поставих, е да се 

установи една култура на 

свобода и липса на страх 

в системата на Българ-

ското национално радио. 

За мен е изключител-

но важно всеки един от 

1300-та ни служители да 

започне да работи сво-

бодно. Свобода не само 

като право, но и като 

отговорност. Вярвам, че 

за тези 6 месеца хората 

започнаха да усещат, че 

самите те са свободни 

да творят. За мен като 

творец и ръководител 

човек не може да развие 

потенциала си, ако не е 

свободен духовно. 

Втората задача, коя-

то си поставих, е да 

разбера наистина в как-

во финансово състояние 

поемам БНР и какви са 

възможностите ми като 

ръководител в рамките 

на бюджет, на който 

аз по никакъв начин не 

съм въздействал. Поех 

радиото с дефицит от 

5,5 млн. лв., което не е 

малко за една органи-

зация, чийто бюджет е 

около 50 млн. лв. Повече 

от 10% е дефицитът на 

БНР. Хубавото е, че ус-

пяхме да намерим начин 

да намалим текущия де-

фицит с 2 млн. лв, което 

за мен е някаква форма 

на добро управление на 

екипа, който създадох 

през изминалите няколко 

месеца. Сега остава да 

видим по какъв начин да 

управляваме останалите 

3,5 млн. лв. дефицит, за 

да може никога БНР да не 

просрочва своите задъл-

жения, а същевременно 

работещите в радиото 

да получават и заплати-

те си, и бонусите, които 

заслужават. Постепенно 

ще преминаваме и към 

увеличение на заплаща-

нето на труда на журна-

листите, но това е дъл-

госрочен процес. 

Третото, което исках 

да установя в радиото, 

е тази предвидимост. 

Искам хората да знаят, 

че решенията, които 

вземам, са прозрачни и 

предвидими, за да могат 

и те самите да мислят в 

дългосрочен план.

Ако трябва да обоб-

щя: трите неща, които 

си поставих за цел и ми-

сля, че вече се усещат, 

са – премахване на стра-

ха из коридорите на БНР, 

и то не само в София, но 

и в цялата система, ус-

тановяване на прозрачна 

финансова дисциплина и 

предвидимост на реше-

нията. Надявам се, че до 

края на годината ще ус-

пеем да оправим и финан-

сирането на радиото.

Какви са  Вашите 

приоритети като ге-

нерален директор на 

БНР? Каква е страте-

гическата Ви визия за 

неговото бъдеще?

За мен девизът на 

БНР е – „на всички, за 

всекиго“. Това е общест-

веното радио, което е на 

всички граждани. Всеки 

би трябвало да успее 

да намери това, което 

като слушател го инте-

ресува, независимо дали 

е на 5 или на 95 години. 

Разбира се, това озна-

чава промяна на начина, 

по който създаваме съ-

държанието, за да може 

то да отговаря на хора 

от различни възрастови 

групи, но в същото вре-

ме е важен и начинът, 

по който разпространя-

ваме това съдържание. 

Искам да имаме много 

по-активно дигитално 

присъствие. За мен е от 

изключителна важност 

БНР да бъде точно тол-

кова силно в дигитално-

то пространство, колко-

то е и в ефир, а дори и 

повече. Това не означава, 

че ние ще вземем съдър-

жание, което създаваме 

за ефир, и ще го публи-

куваме едно към едно в 

интернет. Идеята ми 

е да променя изцяло ра-

ботния процес, в който 

се създава продуктът за 

дигиталното простран-

ство – от момента, в 

който един журналист 

отива да отразява да-

дено събитие и самото 

мислене за това, как да 

присъства тази тема 

в интернет, било то в 

собствения ни сайт, в 

мобилните приложения 

или социалните мрежи. 

Имам изключително ко-

херентна  дигитална 

стратегия, която все 

още се разработва, и 

разбира се, в основата 

й са хората, с които ра-

ботя. Заради това по-

стоянно обучаваме ко-

легите, за да могат да 

разберат този нов про-

цес на работа и да бъдем 

радиото на всички и за 

всекиго.

Това е може би най-

важното от страте-

гическа гледна точка. 

Но нека не забравяме, 

че БНР освен комуника-

ционна медия е един от 

основните културни ин-

ститути на България. 

Ние в момента имаме и 

вярвам, че в бъдеще ще 

продължим да поддържа-

ме 6 музикални състава 

– Симфоничен оркестър, 

Смесен хор, Фолклорен 

оркестър, Биг бенд за 

джаз, Детски радио хор 

и Вокална група „Радио 

деца“. Ние не само из-

лъчваме култура, но ние 

създаваме такава. За 

мен е много важно ради-

ото да продължи да бъде 

притегателен център за 

хората, които се инте-

ресуват и имат нужда 

от култура.

Какво предстои на 

радиото до края на го-

дината?

До края на годината 

чисто от стратегиче-

ска гледна точка ми се 

иска да възвърнем нор-

малния ритъм на работа 

след 6-месечна панде-

мия. Първи септември 

беше първият ден, в кой-

то колегите, които бяха 

на дистанционна рабо-

та, започнаха да се връ-

щат към нормалния ри-

тъм и да са физически в 

централната сграда на 

БНР или някъде из реги-

оналните ни радиостан-

ции. Ние успяхме много 

добре да сработим тази 

дистанционна форма, 

но все пак сме радио и 

е необходим чисто фи-

зически контакт между 

колегите. 

В програмно отноше-

ние на 4 януари 2021 г. 

програмите „Хоризонт“ и 

„Христо Ботев“ навърш-

ват 50 г. Следващите 4 

месеца ще бъдат пери-

од на изключителна ра-

бота по отношение на 

обновяване на програм-

ните схеми и съдържа-

нието. Имаме идеята да 

поднесем нещо ново на 

слушателите. Хубаво е 

да се припомни какво са 

направили Веселин Дими-

тров и група ентусиас-

ти преди 50 г. Важно е 

да се помисли и какво ще 

предложат сегашните 

наследници, за да може 

то да продължи да бъде 

толкова стойностно.

Как се отрази епи-

демичната обстановка 

на дейността на БНР? 

Трудно ли се прави ра-

дио в създадената си-

туация?

Първоначално  ние 

малко изпреварихме съ-

битията и няколко дни 

преди да бъде обявено 

извънредното положе-

ние за цялата страна, 

БНР вече беше в такава 

обстановка. Избърза-

хме и дори успяхме да се 

снабдим с маски и дезин-

фектанти още в нача-

лото, преди да се усети 

недостиг на подобни ма-

териали. Нашите колеги 

не изпитаха липсата на 

защитни средства. Бъл-

гарското национално ра-

дио до този момент ня-

маше готови протоколи 

за дистанционна рабо-

та, но в кратки срокове 

направихме и това. Ус-

пяхме да създадем всич-

Генералният директор на БНР Андон Балтаков:

За мен сътрудничеството между БНР  
и в. „Строител“ е абсолютна синергия

Снимки Емил Христов
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ки необходими техниче-

ски условия хората да 

работят от домовете 

си. Същевременно слу-

шателите ни по никакъв 

начин не усетиха, че ние 

работим на различен ре-

жим. 

Някои от колегите ми 

от Европейския съюз се 

допитват до нас за на-

чина, по който ние сме 

успели не само да не съ-

кратим служители, но и 

да запазим начина си на 

функциониране. Пример-

но във Франция имаше 

регионални радиостан-

ции, които затвориха на-

пълно. В някои други дър-

жави програмните схеми 

бяха поразени и имаше 

негативни последици 

за самите журналисти-

чески екипи – намалени 

заплати, съкращения и 

други. В БНР това не се 

случи. Успяхме да удър-

жим COVID-19 кризата. 

Независимо дали се ра-

боти дистанционно или 

не, всички наши колеги 

и музикалните състави 

получават напълно въз-

награжденията си. От 

тази гледна точка на 

нас не ни се отрази пан-

демията.

Интересното е, че 

използвахме повече те-

лефона като метод да 

общуваме с нашите съ-

беседници и слушатели-

те, но вярвам, че съвсем 

скоро ще върнем ритъ-

ма, в който гостите ще 

присъстват и на терен 

в нашите студиа. Вяр-

вам, че в най-скоро вре-

ме ще започнем отново и 

изнесените предавания, 

защото за мен личният 

допир с хората, интер-

вюто, преките наблю-

дения на журналистите, 

допирът на музикалните 

състави с публиката - 

единствено това може 

да направи истинска 

връзката между Българ-

ското национално радио 

и нашата аудитория. 

Ако всичко върви нор-

мално, на 25 септември 

ще открием музикалния 

сезон на Симфоничния 

оркестър в зала „Бълга-

рия“, така че много бих 

искал това, което на-

блюдаваме като отшу-

мяване на пандемията в 

България, да се запази по 

този начин, за да може и 

БНР да продължи да ра-

боти нормално. Ние на-

учихме много за нас са-

мите и начина, по който 

работим, така че в един 

следващ момент, ако се 

наложи да повторим пан-

демичната обстановка, 

ще сме още по-готови.

Споменахте, че във 

Вашата концепция за 

развитие на БНР зала-

гате на дигиталното 

присъствие на радио-

то. Какви са плановете 

Ви в това направление?

Първото нещо, което 

ще направим, е да обно-

вим мобилното ни прило-

жение. Между 60% и 70% 

от трафика, който гене-

рираме към нашето съ-

държание, са от мобил-

ни устройства. Това е и 

причината да искаме да 

направим нашето съдър-

жание още по-достъпно 

в интернет. Едва след 

това ние можем да ми-

слим за тотална промя-

на в работата на журна-

листическите екипи, за 

да създават съдържание 

за дигиталните плат-

форми. 

Другото, което виж-

дам, е, че покрай здрав-

ната криза се увеличи 

търсенето на съдържа-

ние на английски език. 

Ще се фокусираме вър-

ху материалите ни на 

чужди езици, най-вече на 

английски, немски, руски 

и турски. В момента из-

бистряме в подробности 

каква да бъде нашата 

дигитална стратегия в 

тази посока. Много бих 

искал в най-скоро време 

да имаме звуково съдър-

жание, което да е дос-

тъпно при поискване, за 

да не се налага на слу-

шателите ни да стават 

рано, за да слушат люби-

мото си предаване, а да 

могат да слушат в удоб-

но за тях време. Искам 

да имаме най-различни 

форми, които да са от 

полза на потребители-

те ни.

Имате впечатля-

ваща работна карие-

ра. Преминал сте през 

а г е н ц и я  A s s o c i a t e d 

Press в Ню Йорк и CNN 

Digital. Кои добри прак-

тики от престоя си в 

чужбина ще приложите 

в Българското нацио-

нално радио?

Аз ги прилагам еже-

дневно. За мен най-ва-

жното е да скъся дис-

танцията с хората и 

процесите, които упра-

влявам. Искам служите-

лите ми да усетят, че 

бъдещето е в техните 

собствени  ръце .  От 

професионална  глед-

на точка според мен е 

много важно ръководи-

телите да започнат да 

носят отговорност. Аз 

съм работил в организа-

ции, в които има сроко-

ве, отговорност и про-

зрачност. За мен чисто 

от управленска гледна 

точка трябва да се ус-

танови този маниер на 

работа. Той след това 

като водопад ще стиг-

не до всеки един човек, 

за да може да разбере, 

че всяка една дейност е 

важна за изпълнението 

на стратегията на ге-

нералния директор. 

Искам хората да раз-

берат, че аз като ръко-

водител мога да задавам 

насоката, и моята рабо-

та е да ги убедя защо 

е важно те да бъдат 

привързани към стра-

тегията. Те трябва да 

усетят, че не са само 

болтчета в една голяма 

машина, а са част от 

творческа организация и 

бъдещето ни зависи от 

това какво прави все-

ки един от нас за тази 

организация. Знам, че 

това е различен модел 

на работа в България и е 

трудно. В момента под-

готвям и образователен 

курс за ръководители, за 

да започнем да работим 

с нови управленски прак-

тики. Желанието ми е 

да покажем, че е много 

по-важно да се научим 

да ръководим не чрез 

заповеди, а чрез убежде-

ния. Искам да бъдем по-

убедителни, да приема-

ме чуждото мнение, да 

умеем да правим стъпка 

назад, когато е необхо-

димо, и всичко това в 

името на общото благо. 

Хубаво е като ръководи-

тели да разберем, че не 

е лошо да бъдем по-гъв-

кави. 

Много се говори за 

състоянието на медий-

ната среда в България. 

Какво е Вашето мнение 

и какво е нужно, за да се 

подобри тя?

Ако говорим за БНР, 

колегите би трябвало 

да се чувстват свобод-

ни. Това го казвам абсо-

лютно отговорно. Ако 

трябва да дам генерална 

оценка за нивото на жур-

налистиката в България, 

не бих искал да прирав-

нявам качествени ме-

дии, които правят стой-

ностна журналистика по 

всички правила на игра-

та, с други медии, които 

са забравили да спазват 

елементарни изисквания 

в журналистиката. Но-

жицата е изключител-

но широко отворена и 

заради това ми е много 

трудно да поставя оцен-

ка. Ако кажа, че е незадо-

волително състоянието, 

това веднага ще рефлек-

тира върху организации, 

които правят стойност-

на журналистика. Ако 

поставя оценка „Добър”, 

ще излезе така, че хо-

рата, които използват 

ж у рн а ли с т и кат а  з а 

нещо друго - ги толе-

рираме. Самата гилдия 

може би трябва да се 

върне на студентската 

скамейка. Наблюдавам 

колеги, които са забра-

вили основни правила 

в журналистиката. А 

тя може да се използва 

като социологически 

инструмент, за да се 

разбере накъде отиват 

нещата в дадена сфера 

или в нашето общество 

като цяло. Трябва да има 

и приемственост. Ху-

баво е да учим младите 

колеги на занаята. Жур-

налистиката, колкото и 

да е изкуство, толкова 

е и занаят. Ние трябва 

да имаме по-друг поглед 

върху нещата. Един жур-

налист би трябвало да 

си задава много по-кар-

динални въпроси, откол-

кото един гражданин. 

Заради това изпълнява-

ме тази професия. Някои 

са забравили дори да по-

строяват елементарен 

разказ. Тепърва новите 

поколения трябва да бъ-

дат обучени, особено 

сега с новите визуални, 

звукови и текстови ме-

тоди. 

Преди една година в 

ефира на Радио София 

стартира рубриката 

„Код Строител“ – съв-

местна продукция на 

БНР, в. „Строител“ и 

Камарата на строите-

лите в България. Какво 

е мнението Ви за нея?

Рубриката се разви 

много добре, още пове-

че че за първи път в ме-

дийното пространство 

се реализира творчески 

продукт, съвместна про-

дукция на най-голямата 

обществена медия -БНР, 

най -авторитетното 

професионално издание 

- вестник „Строител“, и 

най-голямата браншова 

организация - Камара-

та на строителите. За 

мен „Код Строител“ е 

изключително полезна 

рубрика, в която се дис-

кутират много актуал-

ни теми, свързани с пре-

дизвикателствата пред 

строителния бранш, а 

събеседниците са добри 

професионалисти и из-

вестни имена в сферата 

на строителната индус-

трия в България.

Строи тел с твото 

е основен отрасъл във 

всяка една икономика. 

Особено от макроико-

номическа гледна точ-

ка той е двигател за 

растежа на всяко едно 

стопанство. Има много 

съпътстващи функции 

и дейности, които са 

свързани с тази индус-

трия. Една сграда може 

да се изгради, а един 

път да се построи, но 

като се замислим колко 

много са допълнител-

ните дейности, които 

се извършват. За мен е 

изключително важно за 

сътрудничеството ни 

да намерим тази фор-

мула, чрез която бъл-

гарското общество да 

осъзнае важността на 

строителството като 

сектор. В тази сфера 

работят всякакви хора - 

от такива с ниско обра-

зование до служители с 

изключителни познания. 

Строителните инжене-

ри и архитектите пра-

вят изкуство. Те създа-

ват нещо стойностно, 

което ще остане и в 

бъдещето. Заедно с КСБ 

и в. „Строител“ ще тър-

сим най-добрия начин да 

създадем тази допълни-

телна стойност и да ин-

формираме обществото 

по отношение на инфра-

структурните проекти, 

които се случват в Бъл-

гария.

К а к  г л е д а т е  н а 

партньорството меж-

ду печатна и електрон-

на медия, които създа-

ват общ продукт?

За мен това е абсо-

лютна синергия. Ваши-

ят вестник достига 

целенасочено до една 

таргетирана аудито-

рия - строителни фир-

ми, институции, мест-

на власт, организации, 

имащи връзка със стро-

ителния сектор. Четат 

го професионалисти, 

които се интересуват 

от този бранш, и те 

усещат функциите на 

строителния сектор по 

особен начин, тъй като 

това е част от живота 

им. Слушателите на Бъл-

гарското национално ра-

дио от своя страна не са 

само строители. Имаме 

широка аудитория, коя-

то има разностранни 

интереси. Ние можем да 

внесем експертизата на 

строителите, с която 

вестникът като издание 

на Камарата разполага, 

като в същото време 

обясним на слушателите 

си какво означава това и 

защо е важно за техния 

живот. В това виждам 

доброто бъдещо сътруд-

ничество между вестник 

„Строител“ и БНР.

Проведохте среща с 

председателя на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев 

и изп. директор Вален-

тин Николов. Какви на-

правления на сътрудни-

чество си начертахте?

Както казах, за мен 

е много важно да видим 

как присъства темата 

строителство в БНР, 

както и проблемите, 

които обсъди хме  от 

чисто инфраструктурно 

естество. Коментирах-

ме, че тя може да при-

съства и в национален, 

и в регионален ефир. Ако 

има примерно пробле-

ми в Добрич или Полски 

Тръмбеш, със сигурност 

подобни ще са те и в 

Средец и гр. Гоце Дел-

чев. Считам, че можем, 

освен да представяме 

експертно мнение, да 

предоставяме възмож-

ност да се образова и 

информира обществото 

за нещата такива, ка-

квито са, а не каквито 

се оцветяват в редица 

случаи.

Какво си пожелава 

генералният директор 

на БНР за мандата?

Пожелавам си ста-

билно радио, което гледа 

в бъдещето, а не в ми-

налото.
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И през тази година цените на жилищата продължават да растат, но с по-бавни темпове
Десислава 
Бакърджиева

През първата половина 

на 2020 г. световната ико-

номика претърпя редица 

негативни последици от 

пандемията от COVID-19, 

като страната ни не на-

прави изключения. Повече-

то отрасли пострадаха, 

като някои дори се наложи 

да се преструктурират, за 

да продължат да функцио-

нират в условията на про-

дължаваща епидемиологич-

на обстановка. Очакваше 

се криза и в сектора на не-

движимите имоти, но ана-

лизи на водещи компании в 

сферата сочат, че въпреки 

всички трудности и пре-

дизвикателства такава 

няма. Извънредното поло-

жение е оказало своето 

отрицателно влияние на 

пазара, но независимо от 

неблагоприятните ефекти 

той е останал стабилен.

Съвместно проучване 

на Bulgarian Properties и 

Райфайзенбанк показва, че 

сегментът на жилищни-

те имоти в страната се 

възстановява сравнително 

устойчиво 

след времето на со-

циална изолация, когато 

са се изповядвали много 

малко сделки, банките са 

преразглеждали рисковите 

си политики, а хората са 

задържали разходите си 

поради опасения от раз-

витието на пандемията и 

икономическото си бъде-

ще. Експертите очакват 

цените на имотите да 

продължават да растат 

и през тази година, но с 

по-бавни темпове. Към 

второто тримесечие те 

са се увеличили със средно 

5,3% във всички областни 

градове. За сравнение ръс-

тът, отчетен през същия 

период на 2019 г., е 7,3% 

и 7% - през 2018 г. Спо-

ред професионалистите 

повишението на цените 

по-скоро се дължи на сил-

ното първо тримесечие, 

преди да се наложат огра-

ниченията. Те допълват, 

че тенденциите, които 

наблюдават в момента, 

са по-малко на брой нови 

проекти с по-малка площ, 

като намаляват и изда-

дените разрешителни за 

строеж, които са на нива-

та от 2016 - 2017 г.

В доклада е отчете-

но, че цените на жилища-

та в София растат с 5% 

спрямо 2019 г., а средната 

продажна стойност е 1176 

евро/кв. м. Най-скъпата ло-

кация в столицата е Док-

торски паметник (средно 

2464 евро/кв. м), а най-ев-

тино жилище може да бъде 

купено в кварталите „Обе-

ля“ и „Модерно предградие“ 

(800 - 850 евро/кв. м). В 

Бургас средната цена на 

имотите възлиза на 880 

евро/кв. м (или има ръст 

от 1,92% спрямо 2019 г.), 

във Варна – на 852 евро 

кв. м (+1,88%), и в Пловдив 

- 795 евро/кв. м (+3,85%). В 

страната най-евтини са 

жилищата в Кюстендил 

– 377 евро/кв. м, и Видин – 

330 евро/кв. м.

Съветите на анализа-

торите към продавачите 

са да обмислят цените, на 

които обявяват имотите 

си за продажба, да са го-

тови за преговори и да са 

по-гъвкави. Съответно 

на купувачите препоръч-

ват да оценяват реално 

своите възможности, за 

да могат да посрещнат 

тежестта на бъдещите 

задължения.

Изследване на Colliers 

International за 

цените на жилищата във 

висок и средно висок сег-

мент за първото полугодие 

също показва стабилност 

независимо от неблаго-

приятните ефекти от пан-

демията. Техните данни 

сочат, че средните стой-

ности при продажбите с 

включен ДДС и паркомясто 

са между 145 000 – 250 000 

евро за апартаменти и 

250 000 – 450 000 евро за 

къщи. При наемите също 

не е регистрирана промя-

на за разглеждания период. 

Те се задържат между 950 

– 1600 евро с ДДС на ме-

сец при апартаментите 

и започват от 2000 евро 

при къщите. „Разликата 

между офертната и покуп-

ната стойност варира в 

зависимост от това дали 

имотът е готов за използ-

ване, или е в строеж. Сред-

ната отстъпка е в размер 

на 3%“, поясняват от ком-

панията.

„Пандемията предиз-

виква и редица промени в 

поведението на участни-

ците на пазара. Една от 

тях е поемането на доми-

ниращата роля от стра-

на на купувачите спрямо 

продавачите. Фокусът на 

търсенето им се насочва 

към жилища в по-напреднал 

етап от строителството 

или завършени с разреше-

ние за ползване. Най-силен 

интерес се регистрира 

към апартаменти с 2 или 3 

спални, на партерни етажи 

с дворни пространства и 

вили близо до София“, до-

пълват специалистите. Те 

посочват като друга про-

мяна на пазара на жилища 

в разглеждания сегмент 

съществения спад на сдел-

ките с имоти, закупени с 

инвестиционна цел, които 

са 15% от всички, за разли-

ка от 2019 г., когато делът 

им е бил около 40%. 

При предлагането е 

регистриран ръст от 4% 

при завършените нови 

проекти, а при площите в 

проекти в етап на строеж 

– спад от 4%, спрямо вто-

рото полугодие на 2019 г. 

Експертите посочват 

още, че свободните жи-

лищни единици продължа-

ват да намаляват плавно 

от 5% на 4% през първата 

половина на 2020 г. 

Очакванията за пред-

стоящите месеци са пред-

лагането да се свие. „Нали-

це е вероятност част от 

продавачите да задържат 

продажбата на имотите 

си, докато отмине здрав-

ната криза. Възможно е 

някои от проектите с пла-

ниран старт на строител-

ството през 2020 г. да го 

отложат за следващата 

година. Част от предприе-

мачите ще бъдат склонни 

на по-голяма гъвкавост по 

отношение на схемите на 

плащане и размера на це-

нова отстъпка“, коменти-

рат още от компанията.

Въпреки че настроени-

ята на купувачите са към 

съществено понижение на 

цените (повече от 30%) 

вследствие идващата 

икономическа криза, то ре-

ален спад в цените няма. 

Това е един от изводите 

в доклада Arco Real Estate, 

който също е за шестме-

сечието на 2020 г. В него е 

установено, че интересът 

към завършени и обзаведе-

ни жилища се повишава, а 

в частите на столицата, 

в които преобладава ново 

строителство – като „Ма-

настирски ливади“ напри-

мер, сделките се сключват 

в етап на строеж заради 

по-добрите условия и по-

изгодните цени. Отчита 

се и сериозна промяна в 

профила на купувачите. 

Ако в първото тримесе-

чие на 2020 г. това са били 

хора, които придобиват 

собственост заради до-

брите условия на банките 

и ниските лихвени процен-

ти, то през второто три-

месечие главните дейст-

ващи лица са били такива 

с налични средства, които 

не ползват банков кредит, 

а искат да инвестират 

парите си и да защитят 

спестяванията си от по-

тенциална криза или ин-

флация.

„Пазарът се възстано-

ви в много голяма степен 

през юни, като сделки се 

сключваха с преговори по 

цените в размер от 5%, в 

някои случаи до 10% в зави-

симост от вида на имота 

и локацията. Според данни, 

публикувани от Агенцията 

по вписванията, броят на 

сключените сделки за по-

купко-продажба на недви-

жима собственост през 

първото шестмесечие на 

2020 г. е намалял от 92 506 

през същия период на ми-

налата година на 75 600 за 

тази, което е 18% за цяла-

та страна“, заявяват ана-

лизаторите и допълват, че 

за София има понижение на 

броя на сключените сделки 

от 13 311 за същия период 

на м.г. на 11 637 за тази. 

Така София бележи спад 

от 13% в реализираните 

покупко-продажби през 

първото шестмесечие на 

2020 г. 

От компанията посоч-

ват, че при банките не 

се наблюдава драстична 

промяна при ипотечното 

кредитиране. Лихвите се 

запазват на нивата от-

преди извънредното поло-

жение, като финансовите 

институции продължа-

ват да отпускат жилищ-

ни заеми и да сключват 

сделки, но със значително 

по-завишени критерии. 

„Обследват доходите на 

кандидатите внимателно, 

избягват финансиране на 

имоти на Акт 14 и в стро-

еж, освен ако строители-

те не са кредитирани от 

съответната банка. На-

блюдава се и ограничаване 

на процента на ипотечни-

те кредити – до 80% от 

стойността на имота, и 

се избягват сделки с така 

нареченото 100% финанси-

ране от банката“, поясня-

ват професионалистите.

По отношение на тър-

сенето също се отчитат 

различия спрямо миналата 

година. Ако през послед-

ните 6 месеца на 2019 г. 

превес е имал интересът 

към двустайни жилища, 

то през първата полови-

на на 2020 г. е забелязано 

повишаване на запитва-

нията за тристайни имо-

ти. Най-много са търсени 

двустайни до 90 000 евро и 

тристайни тухлени апар-

таменти с гараж или пар-

комясто за около 130 000 

евро. Интерес към из-

граждащи се жилища е ре-

гистриран само за такива 

на етап след груб строеж 

с очаквано разрешение за 

ползване до края на 2020 г. 

Отчетено е и завишено 

търсене на имоти и пар-

цели в околностите на 

София, като по време на 

извънредното положение 

голям интерес е имало и 

към къщи с дворове.

За сегмента на 

търговските и бизнес 

имоти

данните на Arco Real 

Estate сочат, че ситуа-

цията с COVID-19 не се е 

отразила съществено, 

но и при двата сектора 

се очакват сериозни раз-

мествания. „Пазарът на 

офис площи реагира силно 

на пандемията. Ръстът 

на търсене беше сведен 

почти до нула и всички 

решения на компаниите 

бяха отложени. Очакваме 

промени в поведението на 

големите играчи на пазара, 

свързани най-вече с полз-

ването на самите офис 

площи. Същото неминуемо 

ще се отрази и на цените 

и инвеститорите в секто-

ра“, заявяват от компани-

ята.

Въпреки забавянето на 

офис пазара през първите 

шест месеца на годината 

и по-слабата наемна ак-

тивност към момента по-

вечето проекти в строеж 

се изпълняват по план. Това 

сочи анализът на Cushman 

& Wakefield Forton, в който 

е записано, че през вто-

рата половина на 2020 г. 

трябва да бъдат завърше-

ни близо 109 000 кв. м. Ста-

тистиката им показва, че 

към средата на годината 

в процес на изграждане са 

около 380 000 кв. м, а общи-

ят обем офиси клас А и В 

надхвърля 2 млн. кв. м.

„За момента не наблю-

даваме осезаемо забавяне 

на започнатите проекти. 

Ако има отлагане през 

следващите тримесечия, 

то ще е при сгради, които 

нямат подсигурени наема-

тели преди завършването 

си“, е коментирала Миха-

ела Лашова, управляващ 

партньор в Cushman & 

Wakefield Forton.

Данните на компания-

та сочат, че договори за 

наем са подписани за едва 

около 20% от площите, 

планирани за завършване 

през 2020 г., което е зна-

чително по-малко спрямо 

дела на тези договори през 

предходни години. През 

второто тримесечие са 

доминирали подновявания-

та на изтичащи договори 

поради факта, че компани-

ите отлагат решенията 

за наем на нови площи. 

За първите шест ме-

сеца специалистите са 

отчели спад от 16% при 

обема на наетите пло-

щи, като от началото на 
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2020 г. те са 55 582 кв. м 

при 66 783 кв. м година по-

рано. През второто три-

месечие няма завършени 

по-големи проекти в Со-

фия. Това, както и липсата 

на по-значими премества-

ния на наематели, е задър-

жало дела на свободните 

площи около 10,6%. От 

Cushman & Wakefield Forton 

отбелязват, че тенденци-

ята е за ръст към края на 

годината. По отношение 

на цените прогнозата им 

е за леки корекции през 

следващите тримесечия. 

В София офертните стой-

ности за клас А офиси 

в централната градска 

част са около 15 евро/кв. м 

и 12 - 14 евро/кв. м за глав-

ните булеварди. 

Според Colliers Interna-

tional през първата полови-

на на 2020 г. 

предлагането на модерни 

офис площи клас А, В и С в 

София се е увеличило с 1% 

и е достигнало 2 315 600 

кв. м, а нивата на свобод-

ните пространства са се 

запазили на 11% от общия 

обем. Консултантите са 

регистрирали спад в нива-

та на търсене, като според 

тях всички транзакции на 

пазара в столицата за пър-

вото полугодие на 2020 г. 

са 56 500 кв. м, което е 15% 

по-малко спрямо първите 

шест месеца на 2019 г. 

Съответно нетните усво-

ени офис площи клас А, B и 

C в София са 23 100 кв. м. 

„Двигателят на търсене 

не се е променил, а имен-

но това са компаниите от 

ИТ и аутсорсинг сектора, 

които формират 67% от 

реализираните сделки на 

пазара. След тях следват 

професионални услуги (14%), 

фармация (6%), търговия 

(6%), производство (3%) и 

други (4%)“, твърдят про-

фесионалистите. 

От изследването на 

Colliers International ста-

ва ясно още, че средните 

офертни наемни нива при 

офиси клас А в столица-

та регистрират спад от 

8% и съответно сега за 

идеален център възлизат 

на 14 евро на кв. м, широк 

център – 12,5 евро на кв. м, 

и периферни зони – 12 евро 

на кв. м. В същото време 

наемите за клас В в София 

остават стабилни от 10 

евро на кв. м.

Пазарът на индустриални 

площи отчита устойчива 

активност 

от началото на 2020 г. 

както по отношение на 

наетите площи, така и на 

проектите в развитие. До 

средата на годината общо 

завършените и наетите 

складови и логистични пло-

щи са 33 658 кв. м, показ-

ват данните на Cushman & 

Wakefield Forton. 

„Регистрираме устой-

чиво търсене на площи за 

градска логистика в Со-

фия, провокирано основно 

от ръста на онлайн тър-

говията”, е обобщил Жоро 

Ангелов, мениджър „Индус-

триални площи и развитие 

на парцели“ в компанията. 

По негови наблюдения тър-

сенето на складове в рам-

ките на града е в рамките 

на 500 - 1500 кв. м за оси-

гуряването на последния 

етап от доставката на 

потребителите. По думи-

те му при извънградските 

проекти интересът е за 

по-големи площи в рамки-

те на 2 до 6000 кв. м, пред-

назначени за логистични 

операции и складиране. 

Статистиката сочи, 

че към средата на годи-

ната в строеж в София и 

в околностите са 166 652 

кв. м, повечето от които 

са предназначени за соб-

ствено ползване. При про-

ектите с площи под наем 

тенденцията е много от 

започнатите да са дого-

ворени за отдаване още в 

начален етап. Експертите 

уточняват, че от това, 

каква част от строящите 

се проекти ще бъде отда-

дена под наем до въвежда-

нето им в експлоатация, 

зависи какъв ще е делът 

на свободните площи през 

следващите тримесечия. 

„Макар че пазарът по-

казва устойчива актив-

ност, ситуацията далеч не 

е лесна за наемателите и 

наемодателите. Сега мно-

го компании търсят опти-

мизиране на оперативните 

разходи и собствениците 

на сгради трябва да реа-

гират гъвкаво“, изтъква 

Жоро Ангелов. По думите 

му най-често в такива слу-

чаи се предлага временна 

отстъпка от договоре-

ните нива в комбинация 

с удължаване на наемния 

срок. Той добавя, че може 

да се очаква краткосрочно 

намаляване на пазарните 

наемни нива до абсорбира-

нето на свободните площи 

в новоизграждащите се 

логистични проекти.

В анализа се посочва, 

че за момента офертните 

наеми на логистични пло-

щи в София остават без 

промяна – 3,8 евро/кв. м 

за по-големи обекти и 4,2 

- 4,4 евро/кв. м за проекти 

среден размер. Делът на 

свободните площи леко се 

е покачил през второто 

тримесечие, но е останал 

в границите на 2%. 

„В страната пазарът 

на индустриални площи 

е доминиран от експорт-

но ориентирани произ-

водствени предприятия. 

Предвид затрудненията 

на световната икономика 

секторът на индустри-

ални недвижими имоти се 

очаква да се възстановява 

бавно и поетапно“, е за-

ключението на специали-

стите.

Според Colliers Inter-

national предлагането на 

модерни индустриални и 

логистични площи в София 

отчита ръст от 3% за 

първите шест месеца на 

2020 г. и достига 1 096 800 

кв. м. По данни на компани-

ята нетно усвоените пло-

щи са 23 500 кв. м и идват 

предимно от новозавърше-

ните сгради, които са от-

дадени на етап в строеж. 

По отношение на нивата 

на свободните площи е ре-

гистриран лек ръст от 1%, 

с което те са достигнали 

до 8%.

От Colliers International 

също очакват наемода-

телите с дългогодишен 

опит да предложат гъвка-

ви решения на тези свои 

клиенти, които изпитват 

затруднения. „Най-често 

прилаганите подходи в 

тази посока са намалява-

не на наема за сметка на 

удължаване на срока на до-

говора или наемане на по-

вече площи във времето. 

Целта е инвеститорите 

да си гарантират подхо-

дящ микс от наематели и 

по този начин да бъдат по-

устойчиви в случай на удъл-

жаване или задълбочаване 

на кризата“, категорични 

са професионалистите. 

Те са убедени, че е налице 

вероятност за повишено 

търсене на хладилни скла-

дове и крос-докинг площи 

най-вече от оператори на 

хранителни стоки. „Ще се 

засилва градската логис-

тика – наемане на складо-

ве на локации в близост до 

жилищни квартали, както 

и преместване на бизнес 

операции и производство, 

по-близо до централното 

седалище на фирми от 

Азия към Европа, т.нар. 

nearshoring. Като част от 

тази тенденция България 

със своето геостратеги-

ческо положение, данъчна 

политика и наличие на ра-

ботна сила има шансове 

да привлече повече инвес-

тиции“, коментират още 

консултантите и добавят, 

че автоматизацията ще 

навлиза все повече в про-

изводствата и електрон-

ната търговия, което ще 

доведе и до оптимизация в 

използването на индустри-

ални и логистични площи.

Colliers International са 

направили проучване и за 

развитието на 

инвестиционния пазар

през първата половина 

на 2020 г. То е показало, 

че общата стойност на 

инвестиционните сделки 

е малко над 202 млн. евро, 

или има 21% ръст спря-

мо първото полугодие на 

2019 г. „Основният дял 

от обема инвестиционни 

сделки се дължи на тран-

закции с офиси - 53%, след-

ван от такива с търгов-

ски площи – 43%, парцели 

за строеж - 3%, и сгради 

със смесено предназначе-

ние - 1%“, информират ана-

лизаторите и добавят, че 

инвестиционният пазар 

в България през шестме-

сечието се доминира от 

чуждестранни купувачи 

(58%) спрямо български 

(42%).

Делът на продажби на 

доходоносни активи в мо-

мента на покупка (66%) е 

регистрирал превес над 

тoзи със спекулативна цел 

(26%), а останалите сдел-

ки са с имоти за собстве-

но ползване – 8%. Нивата 

на възвръщаемост в офи-

си и индустриални площи 

са се запазили съответно 

8% и 9,5%. Лек ръст се ре-

гистрира при търговски-

те площи и те достигат 

7,75%, става ясно от да-

нните на компанията.
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36 общински училища са ремонтирани през лятото

Страницата подготви 
Елица Илчева

С първа копка бе поставено 

началото на строителството 

на нова детска градина в район 

„Южен“ в Пловдив, която ще е 

сред най-големите в града. Тя 

ще обслужва осем групи и ще 

осигури места за около 200 деца. 

Сградата ще бъде завършена 

за две години, като проектът 

включва още изпълнението на 

басейн и спортен салон, както 

и паркинг. Инвестицията е 3,8 

млн. лв. без ДДС, а средствата 

са от общинския бюджет. Те-

ренът ще бъде разделен на две 

части и на по-късен етап в една-

та ще се изгради и ясла.

„Към момента проблемът с 

детските градини в района е 

огромен, имаме нужда от още 

няколко нови. От съществува-

щите десет четири се намират 

в подблокови пространства“, е 

заявил кметът на „Южен“ Кос-

тадин Язов. Той е припомнил, че 

има и проект за разширяване на 

ДГ „Зорница“ с още 180 места, 

колкото е и нейният капацитет 

сега.

За първи път това лято 13 

училища в Пловдив са получили 

финансиране по Общинската 

образователна програма 2020 

- 2022 г. и са реконструирали 

спортните си площадки, съоб-

щиха от местната власт. Ре-

ализирани са ремонти в общо в 

36 школа на общинска издръжка. 

Освен това са заделени сред-

ства от резерва за нерегулярни 

разходи за аварийни дейности в 

7 училища. 

В ход е основен ремонт в 

ОУ „Захари Стоянов“, който е 

свързан с мерки за повишаване 

на енергийната ефективност 

– саниране на сградата и смя-

на на осветлението. По проект, 

финансиран от Оперативна про-

Ремонтът на 

зала „Лотос“ в Плов-

див върви с пълна 

сила. Това установи 

при проверка зам.-

кметът по култура, 

археология и тури-

зъм Пламен Панов. 

Финансирането е 

целево от местния 

бюджет със сума-

та от 45 хил. лв., а 

проектът е съгласуван с Националния институт за недвижимо 

културно наследство. Възстановяването на фасадата става по 

разработката на арх. Румяна Пройкова, посочена от арх. Теофа-

на Михова – наследник на авторските права.

До момента са извършени следните строително-монтаж-

ни дейности: подмяна на изпочупените фасадни стъкла с нови 

10 мм, покрити с фолио; поставена е покривната част и е поло-

жена хидроизолация. Изпочупените мраморни плочи по фасада-

та са сменени и всички са полирани. „Листата“ на сградата са 

изкърпени и боядисани, монтирани са СОТ, видео наблюдение и 

фасадно осветление.Проект на община Лом за 

ремонт на улици и тротоари в 

селата Трайково, Сталийска ма-

хала, Ковачица и Замфир е одо-

брен по Програмата за развитие 

на селските райони (ПРСР) и ще 

бъде финансиран с 1 108 418 лв., 

съобщи кметът Георги Гаврилов. 

Предвижда се да бъдат рехаби-

литирани 2240 метра улици в 

четирите населени места, като 

се положи нов асфалт, изградят 

се отводнителни съоръжения и 

тротоари за срок от 36 месеца.

Гаврилов съобщи още, че с 

решение на правителството об-

щината е получила 285 000 лв. за 

разплащане на неотложни ава-

рийни работи. С тези средства 

е направено възстановяване на 

17 улици, пострадали от пролив-

ните дъждове в Лом в периода 

19 - 21 май тази година.

Други 100 000 лв. от бюдже-

та на местната администрация 

са предвидени за текущ ремонт 

на градската пътна мрежа. Обя-

вена е процедура за избор на из-

пълнител на СМР. Ще се работи 

на компрометирани участъци на 

повече от 20 улици. 

„Държавна приемателна ко-

мисия прие официално изграден 

надлез, осъществен по проект 

„Интегрирана система за градски 

транспорт на гр. Русе - 2 етап“ по 

Оперативна програма „Региони в 

растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 

– 2020“)”, съобщиха от общината. 

Построен е покрит мост с шири-

на 2,5 м, остъклен със закалено 

стъкло. Хоризонталната част на 

конструкцията е от метал, а вер-

тикалните опори – от монолитен 

стоманобетон. Изпълнено е ефект-

но нощно осветление. Оформени 

са и подходи към тротоарите за 

пешеходно придвижване. За да се 

осигури достъп за безопасно преси-

чане на един от най-натоварените 

булеварди, са направени още стъл-

бищна клетка и асансьор за хора с 

увреждания и детски колички.

Наскоро в рамките на проекта 

по „ОПРР 2014 – 2020“ е завършена 

и реконструкцията на пешеходния 

подлез при Математическата гим-

назия „Баба Тонка“. Съоръжението 

е изцяло обновено и приведено в 

съответствие със съвременните 

изисквания за такъв тип обекти. 

Изградени са и два асансьора, как-

то и денонощно видео наблюдение.

Започва рехабилитацията на 

46,7 км от път II-23 Русе – Кубрат. 

Инвестицията е за над 45 млн. лв. 

Проектът се финансира по ОП „Ре-

гиони в растеж 2014 – 2020“. За по-

бързото му реализиране трасето 

е разделено на два лота - 32 и 33. 

Срокът за изпълнение на СМР е 10 

месеца.

В лот 32 е 21,5-километровата 

отсечка от км. 0+030 до км. 21+550 

в област Русе. Изпълнител е „ИСА 

2000“ ЕООД. Стойността на дого-

вора му е 22 958 701,40 лв.

В лот 33 влизат 25,2 км. Учас-

тъкът започва на 2 км преди с. Те-

тово, преминава през селата Тето-

во и Беловец и завършва в Кубрат 

при пресичането с II-49 Кубрат 

– Разград. По трасето ще работи 

ДЗЗД „Кубрат“, в което са „Авто-

магистрали Хемус“ АД и „Автома-

гистрали Черно море“ АД. Техният 

договор е за 22 307 224,14 лв.

Проектът предвижда изграж-

дането на нова конструкция на 

местата с недостатъчна носи-

моспособност и полагане на ас-

фалтобетонова настилка в целия 

участък. Ще бъде подобрено от-

водняването, ще се обновят огра-

ничителни системи, вертикална 

сигнализация и хоризонтална мар-

кировка. Дейностите ще включат 

и ремонт на надлеза над жп линия-

та Русе – Варна при 3-ти км с дъл-

жина 64 м и моста при 23-ти км в 

района на с. Тетово – 41 м.

грама „Региони в растеж 2014 – 

2020“, в СУ „Любен Каравелов“ 

също се реализират строителни 

работи. Там е приключила пълна-

та реконструкция на сградата, 

намираща се на ул. „Бранислав 

Велешки“ №2, и са стартирани 

ремонтни дейности на втората 

сграда на ул. „Марагидик“ 37. На-

правена е организация учебните 

занятия да се провеждат в за-

вършения корпус.
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С 6,1 млн. лв. от ОПОС е изградена компостираща инсталация 
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

„За една година общи-

на Монтана изгради ком-

постираща инсталация 

към депото за твърди би-

тови отпадъци“, съобщи 

кметът Златко Живков. 

Проектът е на стойност 

6,1 млн. лв. и е изпълнен 

по Оперативна програма 

„Околна среда“ (ОПОС). 

85% от средствата са 

осигурени от ЕС, а общи-

ната участва с 567 553 лв. 

Инсталацията е разполо-

жена в местността Неде-

лище на 7 км от Монтана 

в землището на с. Крап-

чане. Тя е с капацитет 

6150 тона годишно, като 

ще преработва разделно 

зелени и биоразградими 

отпадъци и ще произвеж-

да висококачествен ком-

пост. 

Кметът Златко Жив-

ков заяви още, че реализа-

цията на обекта е поред-

ната стъпка на местната 

власт за изграждане на 

модерна инфраструктура 

в областта на защитата 

на околната среда. През 

последните 18 години са 

построени депо за твърди 

битови отпадъци, градска 

пречиствателна станция, 

сепарираща инсталация, 

депо за едрогабаритни и 

опасни отпадъци, завър-

шен е проектът за водния 

цикъл на града, въведена 

е система за разделно съ-

биране на отпадъците, а 

в момента се изпълнява 

програма за подобряване 

качеството на атмосфер-

ния въздух. Според Живков 

община Монтана е сред 

малкото в страната, осъ-

ществили толкова много 

екологични проекти за 

този период.

www.saracakis.bg  София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35  +359 882 823 260

НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!

Община Габрово кан-

дидатства с проектно 

предложение за въвежда-

не на умна система за уп-

равление на отпадъците 

в курортната местност 

Узана. Идеята е биораз-

градимият боклук да бъде 

компостиран на място, 

а от подлежащия на пре-

работка да се извадят 

всички чисти компоненти 

за повторна употреба. За 

целта е планирано изграж-

дане на интелигентни 

клетки за разделно съби-

ране, снабдени със систе-

ма за следене на нивото, 

устройство за оповестя-

ване и гасене на пожар, со-

ларно захранване и др. На 

част от площадките ще 

бъде монтирано видео на-

блюдение. Всички почивни 

бази в района ще получат 

съдове за отпадъци, в кои-

то посетителите ще мо-

гат да изхвърлят разделно 

боклука, ще има и споделе-

ни компостери. Предвижда 

се и закупуване на мобилни 

контейнери, които да се 

ползват при различни съ-

бития на открито.

Прогнозната стой-

н о с т  н а  п р о е к т а  е 

781 913 лв. със срок за из-

Кметът на община 

Кула д-р Владимир Вла-

димиров направи първа 

копка за рекултивацията 

на старото сметище на 

града, съобщиха от мест-

ната администрация . 

Средствата са спечелени 

с проект по Оперативна 

програма „Околна сре-

да“. Инвестицията е за 

1,2 млн. лв., а срокът за 

изпълнение е до 12 август 

2021 г.

Теренът, по който ще 

се работи, е с площ от 

18 дка и се намира в мест-

ността Дери магаре на 

1,5 км от града. От някол-

ко години той не се използ-

ва, тъй като боклукът се 
Завършиха строител-

ните дейности по проекта 

за обновяване на градския 

парк в Банско, съобщиха от 

пресцентъра на общината. 

Реконструкцията е изпъл-

нена от местната фирма 

„Лесострой 2010“ ЕООД. Тя 

е обхванала водния басейн 

и алеите около него. Укре-

пени са основата и брего-

вете, подменени са прелив-

ниците и електрическата 

инсталация, монтирани са 

хидроизолация и система с 

дренажна вода, която ще 

се аерира, за да не се за-

блатява. Плаващ фонтан и 

декоративно осветление 

са новите атракции. Това 

е станало възможно с поч-

ти 1 млн. лв. от държавния 

бюджет.

От доклад за изпълне-

нието на инвестиционна-

та програма на община-

та става ясно, че вече са 

приключени и ремонтът 

на спортната площадка на 

ул. „България”, и рехабили-

тацията на улиците „Даме 

Груев”, „Елтепе” „Мингьо 

Тодев” и „Гладстоун”.

В процес на изграждане 

е ул. „Найден Геров”, с кое-

то южната част на града 

ще се свърже с пътя към 

гр. Гоце Делчев. Тя тряб-

ва да е готова до края на 

2020 г.

Започнало е и подобря-

ването на енергийната 

ефективност на админи-

стративни сгради, което 

се финансира от Програ-

мата за развитие на сел-

ските райони. На старта е 

и важен инфраструктурен 

проект за разделителна 

канализация на ул. „Глазне“.

Зелените пространства на ларгото в Плевен ще бъ-

дат увеличени трикратно, след като приключи обновява-

нето му, съобщиха от общината. Изпълнението на про-

екта за основен ремонт на пл. „Свободата“ и пешеходна 

улица „Васил Левски“ е към своя край. Той е на стойност 

5,4 млн. лв., а финансирането е от Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 2020“. 

По препоръка на озеленители новите видове трябва 

да се садят през октомври. Към съществуващите 29 

дървета ще се добавят 65. Специално от Нидерландия 

ще пристигнат и 34 броя полски ясен – бутиково дърво 

с характерна сменяща се окраска на короната. Засаж-

дането ще става по нова технология на места, където 

предварително са монтирани бетонови цилиндрични 

пръстени, които предотвратяват деформирането на 

настилката от кореновата система.

извозва до регионалното 

депо за отпадъци край Ви-

дин. Фирмата изпълнител 

е избрала модерен метод 

за рекултивацията – кап-

сулиране на стария отпа-

дък, за да се ограничи дос-

тъпът на повърхностни 

води до него.

пъл нение две години. В 

случай че бъде одобрен, 

дейностите ще се реа-

лизират в партньорство 

с Норвежкия универси-

тетски колеж за зелено 

развитие и Регионалния 

иновационен център „Ам-

бициозно Габрово“.

Общината ще канди-

датства по процедура-

та „Кръгова икономика и 

ресурсна ефективност“ 

на програма „Опазване 

на околната среда и кли-

матични промени“, съфи-

нансирана от Финансовия 

механизъм на Европейско-

то икономическо прос-

транство 2014 - 2021 г. 

Максималният размер на 

безвъзмездната помощ, 

която може да бъде от-

пусната по програмата, 

е 400 000 евро. Подборът 

е конкурентен. Няма изис-

кване за съфинансиране 

от кандидатите.
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Тихомир Станев

Независимо дали има 

протести или сме под ка-

рантина, бонд гаранциите 

се доказаха като необходим 

инструмент за гарантиране 

на обществените поръчки 

(ОП) към възложителите от 

страна на изпълнителите. 

На базата на над 5-годиш-

ния ни опит и издадените 

множество полици ни прави 

впечатление, че въпросите 

към нас принципно са едни 

и същи – за цената, за одо-

брението, за процедурата 

по издаване, за логистиката 

и др. Затова в настоящата 

статия ще обърна специал-

но внимание на оценката на 

риска, ценообразуването и 

процедурата по издаването 

на бонд гаранциите.

1. За какво гледа застрахо-

вателят при оценката на 

риска?

Преди да се стигне до 

ценова оферта, която се 

определя най-вече от стой-

ността на договора, вида на 

гаранцията и продължител-

ността на договора, има и 

други фактори, които влия-

ят на оценката. 

Такива са:

✓ Сложност на СМР, кои-
то ще се осъществяват по 
проекта от изпълнителя.

✓ Предходен опит на 
дружеството.

Разглежда се какъв е 

предходният опит на дру-

жеството в такива дейнос-

ти. Тоест, ако то има много 

малък опит или е изпълнило 

малко такива проекти, това 

е по-рисково за застрахова-

теля. Да кажем, че фирмата 

е от две години и има два-

три проекта, тогава офе-

рираната премия може да 

има разлика, сравнено с дру-

го дружество, което е от 

15 - 20 г. на пазара, с голям 

опит и с десетки изпълнени 

подобни проекти.

За застрахователя дру-

жествата с опит са наясно 

с предмета си на дейност, 

защото докато са реализи-

рали множество проекти, 

са натрупали сериозна екс-

пертиза през годините. При 

такова дружество рискът 

ще е по-малък в сравнение с 

компания, която няма такъв 

опит, и респективно това 

може да влияе и на цената 

на бонда за един и същи про-

ект. По тази причина тези 

две фирми могат да получат 

две различни цени за еднак-

ви проекти заради различния 

им опит.

✓ Финансово състояние 
на изпълнителя.

Финансовото състоя-

ние е първото нещо, което 

се гледа още в началото 

при оценка на компанията 

за общ лимит и за положи-

телна оценка за ползване на 

бонд гаранции. Защо? Тъй 

като застрахователят при 

издаването на бонда влиза в 

риск, като гарантира пред 

възложителя, че изпълните-

лят ще свърши работата 

си качествено и в срок. За-

страхователят е съгласен 

да застане зад изпълнителя 

със своите активи в полза 

на възложителя, но има ус-

ловие изпълнителят да е 

финансово стабилен, за да 

може да си възстанови ре-

сурса при евентуална щета.

✓ Начин на обезпечение 
към застрахователя.

За ценообразуването е 

важен и начинът на обез-

печаване на гаранцията. 

Защото застрахователи-

те имат различни условия 

за обезпечаване. Някои из-

искват Запис на заповед, а 

някои не искат нищо. Това е 

въпрос на политика на вся-

ко застрахователно друже-

ство как си гарантира риска 

и каква ще е процедурата му 

на възстановяване на сред-

ства при евентуална пре-

тенция от възложителя.

Важно: Всяка оценка за 

даден проект е строго ин-

дивидуална за всяко отделно 

дружество. 

И стигаме до най-чес-

тия и важен въпрос, който 

интересува изпълнителя:

2. Как се определя цената 

на бонда? Колко ще ми 

струва? 

Това е най-често зада-

ваният въпрос: „Колко ще ми 

струва?“

Важно! Преди да полу-

чим ценова оферта, друже-

ството трябва да има поло-

жителна оценка на риска и 

одобрен лимит.

В сформирането на це-

ната, на която застрахо-

вателят е съгласен да носи 

риска към възложителя, има 

множество фактори. Може 

би са около десет-дванай-

сет компонента, които 

участват в ценообразуване-

то при котирането, но ние 

ще разгледаме основните.

Най-голяма тежест 

имат три основни фактора, 

които са задължителни за 

всяка цена – вид на гаранци-

ята, стойност на договора 

и времетраенето.

✓ На първо място е ви-
дът на гаранцията.

Всяка една гаранция 

следва фазите на строи-

телство и съответно за 

застрахователя това е 

риск, който трябва да кал-

кулира. Различните видове 

гаранции – за аванс, за добро 

изпълнение, за следгаранцио-

нен сервиз, за доставка на 

стоки и услуги, са с различен 

риск. Например за застрахо-

вателя има риск, когато се 

взимат авансовите пари 

от изпълнителя и още нищо 

не е направено. Също така 

рискът е различен и по вре-

ме на самото изпълнение на 

проекта.

✓ На второ място е 
стойността на самия дого-
вор за изпълнение.

Принципът е, че по малки 

договори по-лесно се гаран-

тират, докато при по-голе-

мите има таван на риск за 

всеки един застраховател. 

Респективно и по-малките 

договри са с по-ниски пре-

мии за разлика от големите 

и много големите, стига за-

страхователят да може да 

ги покрие. Стойността на 

договора винаги трябва да 

се гарантира с определен 

процент (%) като ставка за 

съответния вид гаранция – 

примерно за гаранциите за 

добро изпълнение по Закона 

за обществените поръчки 

са в рамките на 3% до 5%, 

за авансовите плащания са 

20% до 50% и т.н.

✓ На трето място е вре-
метраенето на договора за 
изпълнение на СМР и следга-
ранционния сервиз.

Понякога стойността 

на гаранцията може да не 

е толкова голяма, но да е 

с много дълъг срок за след-

гаранционен сервиз и това 

да доведе до висока цена. 

Защото дългият срок озна-

чава застрахователят да се 

ангажира 5, 7, 10 или повече 

години да носи риска и да га-

рантира проекта.

Тези три компонента 

– вид на гаранцията, стой-

ност на договора и време за 

изпълнение, са основата за 

определянето на цената на 

гаранцията. Цената е ком-

понентът, който винаги ще 

интересува изпълнителя, 

защото той трябва да го 

бюджетира в бъдещия про-

ект.

Важно! Всяка оценка на 

риска за всеки проект и за 

всяко отделно дружество е 

строго индивидуална. 

3. Какво трябва да знаем 

при използването на бонда 

спрямо опита, който има-

ме с бонд гаранциите?

Когато имаме запитва-

не за бонд, с екипа следва-

ме стройна процедура, коя-

то спазваме за всяка една 

оферта. Винаги искаме да 

видим къде се доближават 

ценовите оферти или къде 

има големи отклонения и 

разлики и кое ги поражда. 

Обръщаме внимание и при 

какви условия са офертите 

спрямо обезпеченията.

Важно! Бондът е хибрид 

между банков и застрахова-

телен продукт. За целта е 

задължително да се ползва 

експерт по бонд гаранциите.

Бондът, освен да се 

сключи и да послужи за 

подписване на договора за 

изпълнение, трябва и да се 

„наблюдава“. Какво се има 

предвид? Често се случва 

проектът да бъде спрян от 

страна на възложителя, но 

бонд гаранцията не може да 

се спре или да прекъсне сро-

ка на своето покритие. 

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.

И какво правим с екипа при издаване на полицата? 

Затова някой път се 

случва проектът да не е 

изпълнен в срок, както е по 

първоначалната докумен-

тация на поръчката, заради 

такива прекъсвания. От дру-

га страна срокът на покри-

тие на гаранцията е изте-

къл и тогава тя трябва да 

се удължи в съответствие 

с новите срокове. 

Застрахователят вина-

ги иска писмени аргументи 

за всяко прекъсване и удъл-

жаване на срока на проек-

та, за да може да се удължи 

и покритието на бонда. Но 

не всеки път удължаване-

то за изпълнителя минава 

без проблем. Такива спънки 

могат да възникнат заради 

достигнат максимален ли-

мит на строителя към за-

страхователя или намален 

лимит за издаване на бонд 

гаранции поради изменения 

на финансовата структура 

на дружеството и др. 

За да се намери реше-

ние при една такава промя-

на на обстоятелствата, с 

екипа правим брокераж към 

целия пазар, за да намерим 

решение, което да пасне на 

промяната от страна на за-

страхователя и възложите-

ля, взети заедно.

4. Заключение

В условията на промени 

от какъвто и да е тип - дали 

политически, хуманитарни 

или финансови, бонд гаран-

циите ще играят същест-

вена роля за изпълнителите 

на ОП. Нормално е всяко дру-

жество да иска да разполага 

с повече наличен кеш, за да 

може да работи с оператив-

ния капитал, отколкото да 

блокира пари в банката.

Бонд гаранциите се 

ползват като алтернати-

ва на банковата гаранция 

все повече и повече с оглед 

на предимствата, които 

имат. Силата на бонд гаран-

циите е именно в това - да 

се избегне блокирането на 

ресурси и активи, които са 

жизненоважни в днешните 

времена.

П.П. Ако имате нужда от 
оферта, казус или проблем с 
гаранциите, пишете ни на 
stroitel.bonds@ttins.eu или се 
обадете на 0882 400 071, за 
да го обсъдим с препоръка и 
становище.
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Испански архитекти спечелиха конкурса за нова градска типология след COVID-19 в провинция Хъбей
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Нова концепция за жи-

лищно строителство в 

Китай предлага проектът 

„Самодостатъчен град“ на 

Guallart Architects, който 

ще може да произвежда 

собствената си електро-

енергия и храна по време 

на евентуална бъдеща 

изолация от коронавирус. 

Испанското студио е ин-

корпорирало в своя дизайн 

оранжерии за отглеждане 

на храни, големи накло-

нени покриви, такива със 

слънчеви панели, производ-

ствени помещения, пълни 

с 3D принтери. Разработ-

ката е победител в кон-

курс за идеи за нова град-

ска типология за Xiong’an в 

провинция Хъбей, на около 

130 км от Пекин.

Комплексът ще бъде 

напълно самодостатъчен 

в случай на карантина. 

Храната ще се отглежда 

в оранжериите, които ще 

покриват повечето от 

сградите, а малки диги-

тални фабрики ще произ-

веждат чрез 3D принтери 

липсващите или повредени 

елементи и съоръжения в 

случай на прекъсване на 

веригата за доставки. 

Guallart Architects ком-

бинират традиционен ев-

ропейски градски площад с 

модерни китайски жилищ-

ни кули. Прототипът се 

състои от четири парце-

ла, разделени от улици, и 

включва жилища с офиси, 

магазини, хранителен па-

зар, детска градина, ба-

сейн и пожарна. Авторите 

предлагат сградите да 

бъдат построени от ма-

сивна дървесина.

Силно ограничени зони 

ще бъдат разрешени за 

автомобили, като повече-

то улици ще бъдат само 

за пешеходци и велоси-

педисти. Общественият 

транспорт ще се състои 

от електрически автобу-

си и таксита. Дронове ще 

бъдат използвани за пове-

чето видове доставки.

Дъждовната вода ще 

се събира за повторна упо-

треба. Вътре в оранже-

риите комбинация от хи-

дропонно земеделие и LED 

осветителни системи ще 

предоставя възможности 

за домашно земеделие в 

допълнение към открити-

те площи и билковите гра-

дини. Зелените покриви ще 

поддържат биологичното 

разнообразие. За да бъде 

градът още по-гостопри-

емен за природата, всеки 

апартамент ще разполага 

със собствена къщичка за 

птици и рафтове за гнез-

дене на лястовици.

Метростанция с футу-

ристична визия ще блесне 

в южната част на руска-

та столица Москва. Ав-

торът на проекта е Zaha 

Hadid Architects. 

Станцията ще е си-

туирана в района на „На-

гатинский затон“ - на 

кръстовището на бул. 

„Кленови“ и ул. „Коломен-

ская“ в близост до река 

Москва, и е част от но-

вата „Большая кольцевая“ 

линия (линията на „Големия 

кръг“), която се изгражда 

в момента. Местоположе-

нието на творението на 

Zaha Hadid Architects е из-

брано да осигурява и дос-

тъп до крайбрежния парк 

„Коломенское“, в който се 

намират няколко двореца и 

църква, включена в Списъ-

ка на световното култур-

но и природно наследство 

на ЮНЕСКО.

Визуално метростан-

цията ще бъде от две 

надземни  структури . 

Всяка от тях има покрив 

като от научнофантасти-

чен филм, който се издига 

от стълбището. Стък-

лени стени ще ограждат 

входовете, а вътре мно-

жество от колони ще се 

използва за насочване на 

движението на хората. 

Система от линейно ос-

ветление ще ориентира 

пътниците.

„Колонадата е офор-

мена със стрелки, които 

напътстват и са комби-

нирани със светлинни ин-

дикативни и функционални 

линии на тавана и пода, 

определящи и ръбовете на 

платформата. Предоста-

вяйки интуитивна навига-

ция, дизайнът инкорпорира 

иновации в системите за 

осветление и информа-

ция за пътниците, за да 

дефинира следващото 

поколение метростан-

ции в известната мос-

ковска метросистема“, 

разказват от Zaha Hadid 

Architects.

Useful Studio е свърза-

ла станция на Лондонско-

то метро с бизнес парк 

в Чисуик чрез окачен пе-

шеходен мост от устой-

чива нисковъглеродна 

неръждаема стомана. 

Съоръжението минава 

над железопътни линии, 

като се състои от 3 арки 

с нарастваща височина 

от запад на изток. Пеше-

ходната платформа зави-

ва около съществуваща 

сграда, създавайки най-

ефективния маршрут.

Авторите на проекта 

са избрали нисковъглерод-

ната неръждаема стома-

на поради нейната из-

дръжливост. Основна цел 

на Useful Studio е била да 

не се изисква периодична 

поддръжка, защото раз-

положението над влако-

вите коловози означава, 

че всяка сервизна намеса 

по него би струвала скъ-

по. „Животът на мосто-

вете обикновено е около 

120 години, което поста-

вя огромни изисквания 

към характеристиките 

на материалите и ком-

понентите. Ето защо е 

най-добре да се използ-

ват материали, които са 

устойчиви на атмосфер-

ни влияния и имат дълъг 

живот“, споделя Катрин 

Рамсден,  директор в 

Useful Studio.

Арките са свързани 

към палубата чрез сто-

манени въжета, които 

създават мрежова струк-

тура. Наличието й пре-

махва необходимостта 

от амортисьори за кон-

трол на вибрациите. 

Германската провинция Баден-Вюртемберг въведе из-

искване всички нови нежилищни сгради да имат слънчеви 

панели на покривите си, започвайки през 2022-ра – мал-

ко след една година. „Задължението идва като част от 

закон за защита на климата, одобрен от управляващата 

държавна коалиция. Това ще модернизира строителните 

процедури като цяло и ще адресира въпроса за климата, 

разбира се“, казва Франц Унтерстелер, министър на енер-

гетиката в Баден-Вюртемберг.

 „Според сегашните планове на Германия възобновя-

емите източници ще осигуряват 65 процента от елек-

троенергията до 2030 г. Инсталираната фотоволтаична 

мощност ще осигурява 66 гигавата. Общият фотоволта-

ичен капацитет в момента е около 51 гигавата. Тъй като 

слънчевите панели и други инсталации за възобновяема 

енергия все повече доминират в германския енергиен микс, 

въпросите за техните пространствени нужди стават 

все по-належащи. Въпреки това, особено по отношение на 

слънчевата фотоволтаична енергия, анализите установи-

ха, че много от най-големите градове в Германия пропиля-

ват огромния потенциал за производство на енергия от 

възобновяеми източници, оставяйки покривите си празни,“ 

гласи аргументацията на новия закон.

Подобна регулация бе приета неотдавна и в Хам-

бург. Там задължението влиза в сила година по-късно, 

през 2023 г. „Такава политика не би трябвало да е стрес 

за когото и да е. Тъй като става дума за изграждане 

на нови сгради, то архитектурните студиа следва да 

проектират соларните панели точно така, както про-

ектират сградата да има покрив и стени“, коментират 

от местните власти.

Базираната в Дамаск фирма за проектиране, проучване и 

консултации Reparametrize Studio разкри детайли за проект 

за създаване на следвоенни смарт жилища в Сирия. Той е 

част от текущо проучване на студиото на повредените 

сгради от войната с помощта на 3D технология за сканира-

не. Целта е да се създадат високоефективни спешни реше-

ния за изграждането на здания с помощта на интелигентна 

технология за инсталация на място на предварително по-

строени модули.

Те са достъпни и лесни за инсталиране. Осигуряват 

енергийна автономност, тъй като генерират електричест-

во от ветрогенератори и фотоволтаични панели, специално 

проектирани да се адаптират към формата на модулите. 

Свързването им интегрира техните енергийни системи. 

В резултат на използваните технологи отделните еле-

менти се адаптират към деформацията на съществува-

щите срутени сгради - запълват празнини, създават нови 

етажи и циркулационни зони. Това е адаптивна система, 

която предлага жилищно пространство с различни нива на 

уединение и запазване на личния живот. 
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Вили с приказен интериор и екстериор в ярки цветове 
в Мексико предлагат място за изолация без депресия

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Дизайнерката-визу-

ализатор Мери Джилавян 

и московският архитект 

Давид Джилавян са изгра-

дили арт селище в пустиня 

в Мексико с мисията там 

хората да са щастливи, 

да усещат и раздават лю-

бов и да не се чувстват 

изолирани и депресирани 

по време на пандемията. 

Цветната Sonora се със-

тои от няколко групи вили 

с частни басейни, пъстри 

геометрични простран-

ства, огромни кактуси и 

зони за игра. В тази общ-

ност къщите с различна 

височина и етажност са 

проектирани с изпъкнали 

обеми и сводести вхо-

дове, има малки частни 

градини, които дават усе-

щане за утопичен свят и 

безгранично щастие. Ин-

териорът на всяка вила 

е приказен, с елементи, 

подчертани от изрязани 

форми, изпълняващи функ-

цията на прозорци. Въ-

трешното обзавеждане и 

аксесоари са сведени до 

минимум. 

Комплексът няма ясно 

определен план. Построй-

ките са разположени раз-

пръснато, всяка има своя 

пъстра пътека. По отно-

шение на геометрията са 

използвани полукръгли арки 

и множество малки надви-

снали обеми над стълби 

и пасажи. Прозорците са 

толкова хаотично разполо-

жени, колкото е хаотична 

самата подредба на до-

мовете. Многобройните 

стълби в селището създа-

ват усещането, че се кач-

вате нагоре и надолу като 

в играта Супер Марио. 

Вилите, разположени на 

хълма, имат свои собст-

вени басейни, но Sonora 

разполага и с един голям 

„плаж“ за общо ползване. 

По пътеките има цветни 

лехи с много растител-

ност – оазис от кактуси.

„Искахме да организи-

раме място, където хо-

рата да се почувстват 

съвсем различно, далеч от 

сивата реалност, да бъ-

дат част от светло три-

измерно пространство и 

дори от комикс. Това е те-

ритория, освободена от 

предразсъдъци. Тук няма 

расизъм, сексизъм, униже-

ние. Опитахме се да съз-

дадем съвсем различна ат-

мосфера, която да излъчва 

радост, любов и щастие. 

Sonora е експлозия от на-

шите емоции. Не е просто 

обикновена архитекту-

ра, а произведение на из-

куството. Всяка къща е 

като скулптура“, споделят 

авторите на проекта.

Идеята на създатели-

те на Sonora е къщите да 

се отдават под наем за 

месец, два или колкото Ви 

е по джоба.

Отминалите епохи ви-

наги са вълнували и вдъх-

новявали дизайнерите на 

мебели. Днес много попу-

лярната е тенденцията 

на „пасизма“, която на 

практика е носталгия по 

елегантността на 50-те 

години на миналия век и ек-

лектиката на 70-те. 

Това са времена, кои-

то наред с някои доста 

злощастни тенденции в 

дизайна имат и своите 

наистина вдъхновяващи 

целия свят предмети и 

движения. 

Като стил, особено 

приложим в настоящите 

месеци на изолация, кога-

то застояването вкъщи 

изисква преди всичко ком-

форт и интериори, които 

успокояват съзнанието, в 

споменатите години ав-

торите откриват Tubular 

Design (Тубуларен дизайн). 

Той включва елементи, 

като цилиндри, стълбове 

и заоблени ъгли в мебели, 

осветителни тела и аксе-

соари. И разбира се, сега 

видимо се развива стилът, 

защото творците го раз-

простират върху все по-

вече видове предмети. На-

пример тръбна мебел днес 

не означава само стол или 

маса с метални крака. Ами 

и диван, тапициран с дуна-

прен в равномерни редове 

или меки подлакътници и 

облегалки на фотьойли. Или 

пуфове и табуретки, „обле-

чени“ така, че да изпъкват 

хоризонтални „канали” и 

да приличат на подредени 

един върху друг кръгли ди-

скове. Масите се характе-

ризират с дебели заоблени 

крака, столовете - с подла-

кътници и облегалки. Мно-

го актуални също така са 

удължени под формата на 

хапчета плотове и дебели 

кръгли основи.

Sphère d'Isolation от 70-те години на миналия век 

издига самоизолацията до ранга на безвремието. 

Създаден от френския архитект Морис-Клод Видили 

(р. 1937 г.) по време на пластмасовия бум на мебели-

те, този продукт е идеален за хора, които искат да 

излязат от рутината. „Неговата концепция е търсе-

не на първична безопасност“, се казва в описанието 

от 1971 г. 

През вековете идеята за индивидуален кабинет 

остава практически непроменена – важни са бюрото 

и удобният стол, като пространството се развива с 

цветовете и декора, които отразяват променящите 

се вкусове. До появата на Видили и най-известното 

му произведение. Този предмет се съхранява в Музея 

на дизайна на ADAM в Брюксел. От създаването му са 

произведени само 28 кълба, всяко с личните предпо-

читания на купувача.

С диаметър около 1,8 метра за първи път е напра-

вен от Plastiques de Bourgogne - компания, специализи-

рана в ограничено производство на висококачествени 

мебели. Основната цел на автора била да създаде са-

мостоятелен офис, който да може да бъде поставен 

с еднакъв успех както на строителната площадка, 

за да осигури тиха зона на техническия ръководител, 

така и като място за среща на четири очи в голямо 

предприятие. 

Авангарден и толкова естествен за днешния ден, 

Sphère d'Isolation не можа да намери търговски успех. 

Той е създаден във време, когато доминират идеите 

за сътрудничество. Но пък настоящата ситуация го 

прави отново интересен и актуален. Това си личи и 

от появилия се на търг в Sotheby's в Ню Йорк на 30 юли 

2020 г. модел №S3. Той е външна версия с водоустой-

чив калъф и плътно затваряща се врата.

Модел №S3
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В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ ИНТЕРВЮ

Общи събрания 
на Областни 
представителства 
на КСБ

Деница Сачева, 
министър на труда 

и социалната политика

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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На 17 септември сто-

лицата отбелязва своя 

празник. На този ден Църк-

вата почита паметта на 

светите мъченици София, 

Вяра, Надежда и Любов. 

Припомняйки си техния 

подвиг, християните от-

дават почит на ценните 

добродетели, които ни съ-

пътстват и крепят – Вя-

рата, Надеждата, Любо-

вта и Мъдростта. Денят 

на светите мъченици е 

обявен за празник на гра-

да с решение на Столич-

ния общински съвет от 25 

март 1992 г. 

По традиция чества-

нията започват с тър-

жествена сесия на Сто-

личния общински съвет, 

на която се връчват зва-

ния „Почетен гражданин 

на София“, „Почетен знак 

на Столичната община“, 

както и „Значка на София“. 

Всяка година пред храма 

„Света София” се провеж-

да тържествен водосвет 

и официална церемония по 

издигане знамето на гра-

да. И през 2020 г. Денят 

на София ще се отбележи 

с различни събития. Ето 

кои са по-любопитните: 

Архитектурно наслед-

ство от столицата, 

страната и Европа,  

изобразено с акварел

На 16 септември в на-

вечерието на празника се 

открива самостоятелна-

та изложба от творби на 

арх. Белин Моллов, озагла-

вена „Архитектурно на-

следство от столицата, 

страната и Европа“. Нача-

лото й ще бъде поставено 

в 19 ч. в изложбената зала 

на Държавна агенция „Ар-

хиви“. Експозицията фо-

кусира вниманието върху 

впечатляващи сгради и 

ансамбли от София, като 

в същото време припомня 

архитектурни шедьоври 

от други градове на стра-

ната. А за да се разшири 

още повече представата 

за контекста, в който се 

е развивала архитекту-

рата на столицата и на 

България като цяло, се-

лекцията е допълнена и с 

обекти от Европа. Идеята 

е да може да се съизмерят 

постиженията на родни-

те архитекти с тези на 

европейските. 

Арх. Белин Моллов е 

експерт по устойчиво 

регионално развитие и 

благоустройство с дъл-

гогодишен опит, заемал 

ръководни длъжности в 

„Софпроект - Генерален 

план на София“ и МРРБ, 

участвал в подготовката 

на договора за присъеди-

няване на България към 

ЕС. Бил е и преподавател 

в УАСГ. Като художник е 

реализирал множество 

самостоятелни изложби 

в страната и чужбина. 

Рисува предимно архите-

ктурни обекти със ста-

тут на културни ценнос-

ти. Любимата му техника 

е акварелът.

Кинопрожекция на 

документалния филм 

„Кметът“

На 17 септември на 

празнична кинопрожекция, 

както и в национален те-

левизионен ефир, ще бъде 

показан документалният 

филм „Кметът“. Той раз-

казва за живота и делото 

на инж. Иван Иванов – 

най-дълго управлявалия и 

най-успешния градоначал-

ник на София през ХХ век. 

Жителите и гостите на 

града ще могат да гледат 

филма в Дома на киното 

от 18:30 ч. Лентата ще 

се излъчи на 17 септември 

от 19:30 ч. по БНТ 2 и на 

20 септември от 15:30 ч. в 

програмата на БНТ 1.

„Кметът“ на режисьор-

ите Адела Пеева и Анто-

ний Дончев е реализиран с 

подкрепата на Национал-

ния филмов център, Ми-

нистерството на култу-

рата, Програма „Култура“ 

на Столичната община и 

Гьоте институт София.

Филмът е носител на 

редица отличия, сред кои-

то са Наградата на Со-

фия за ярко постижение в 

областта на киноизкуст-

вото и Наградата за най-

добър документален филм 

на Българската филмова 

академия.

Концертът „София – 

празнувай с класика!“

В празничната програ-

ма е включен и концертът 

„София – празнувай с кла-

сика!“, който се реализира 

с финансовата подкрепа 

на Министерството на 

културата. На 17 септем-

ври от 19 ч. на Платфор-

мата А6 зад НДК любими 

класически музиканти 

ще отбележат Деня на 

София. Събитието ще 

събере на една сцена вир-

туозния пианист Георги 

Черкин, оперната дива 

Гергана Николаева и му-

зикантите от Оркестъра 

на Класик ФМ радио. Под 

палката на опитния мае-

стро Григор Паликаров те 

ще зарадват публиката с 

някои от най-популярни-

те класически творби на 

всички времена – пиеси от 

Моцарт, Бетовен, Шуман, 

Дебюси, Албенис и фил-

мови хитове от големия 

екран. 

Концертната програ-

ма ще представи пъстър 

калейдоскоп от музикал-

ни шедьоври, вълнуващи 

и вдъхновяващи мелодии 

с непреходна стойност. 

Пиесите са в специални 

авторски аранжименти, 

създадени от Георги Чер-

кин, които запазват ори-

гиналното звучене, но го 

обогатяват с оркестров 

колорит. А красивият и 

топъл глас на Гергана Ни-

колаева ще пренесе слуша-

телите в свят на роман-

тика и мечти. 

Столичният куклен 

театър също ще отбеле-

жи 17 септември с поста-

новката „Пази Детето“ 

по идея на Кирякос Арги-

ропулос. Текстът и режи-

сурата са на Елза Лалева. 

Представлението е част 

от лятната програма на 

Столичната община и е с 

вход свободен.

Обикновено в Деня на 

София и районните адми-

нистрации организират 

концерти. Р-н „Искър” 

тази година ще зарадва 

своите жители с певица-

та Бойка Дангова и тан-

цов ансамбъл „Огнените“. 

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Шеста годишна 
конференция „Безопасна 
инфраструктура“
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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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