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Основен приоритет в моята 
дейност е пътната безопасност 

Вълната на саниране – огромна 
възможност за икономическо 
възстановяване на Европа

ИНТЕРВЮ ТЕМА стр. 6-7  стр. 12-13

В рамките на Срещата на върха по Берлинския процес бяха подписани 
две декларации – за Общия регионален пазар и Зеления дневен ред

Премиерът Бойко Борисов:

В. „Строител“

В присъствието на премиера Бой-

ко Борисов в рамките на Срещата на 

върха по Берлинския процес лидерите 

нa страните от Западните Балкани 

в онлайн връзка подписаха Деклара-

ция относно Общия регионален па-

зар и Декларация относно Зеления 

дневен ред. Тази година България и 

Република Северна Македония бяха 

съдомакини на Берлинския процес. 

Събитието се проведе в резиденция 

„Бояна“ в София, където министър-

председателят Борисов посрещна 

премиера на Република Северна Ма-

кедония Зоран Заев.  

Бойко Борисов изказа благодар-

ност към партньорите от Западни-

те Балкани, че още отсега действат 

в синхрон с европейските политики. 

Това стана по време на съвместни-

те изявления на Борисов, Зоран Заев 

и канцлера на Германия Ангела Мер-

кел. „Всички лидери се обединихме и 

дадохме път на перспективата за 

региона като цяло”, изтъкна българ-

ският премиер. Той постави акцент 

върху значението на изграждането 

на инфраструктура, която да свърз-

ва региона - и дигитална, и пътна, 

и железопътна, и културна, както и 

на осигуряването на необходимото 

финансиране за подобряването на 

свързаността в Западните Балкани. 

Бойко Борисов допълни, че бла-

годарение на отпуснатите от ЕС 

3,3 млрд. евро финансова помощ за 

борбата на страните с коронавиру-

са и заложените от ЕК 9 млрд. евро 

в икономическия и инвестиционен 

план за Западните Балкани се дава 

възможност за развитие на инфра-

структурата в региона.

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

www.leo-bg.com
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18 ноември
Инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ

Мирослав Еленков

Германското предсе-

дателство на Съвета на 

ЕС постигна политическо 

споразумение с прегова-

рящите от Европейския 

парламент (ЕП) за осигуря-

ване на съгласието на Пар-

ламента за следващата 

Многогодишна финансова 

рамка (МФР) - дългосроч-

ния бюджет на ЕС, съоб-

щават от пресслужбата 

на Съвета.

Съгласието е постиг-

нато след интензивни 

консултации с ЕП и Евро-

пейската комисия, които 

се провеждат от края на 

август. То завършва все-

обхватния финансов па-

кет от над 1,8 трлн. евро, 

договорен от лидерите 

на ЕС през юли, който съ-

четава следващата МФР 

на стойност малко над 1 

трлн. евро с инструмента 

за възстановяване на ико-

номиката Next Generation 

EU на стойност 750 млрд. 

евро.

Политическият пакет, 

съгласуван с Парламента, 

включва целенасочено за-

силване на програмите 

на ЕС, включително „Хо-

ризонт“, EU4Health и „Ера-

зъм +“, с 15 млрд. евро, от 

които 12,5 млрд. евро са 

допълнителни средства, 

а 2,5 млрд. евро са прераз-

пределения през следва-

щия финансов период при 

спазване на определените 

тавани на разходите в 

заключенията на Европей-

ския съвет от 17 - 21 юли.

Предвижда се и по-голя-

ма гъвкавост, за да може 

Брюксел да реагира на не-

предвидени нужди, както 

и по-голямо участие на 

бюджетния орган в надзо-

ра върху приходите от ЕС 

от следващо поколение и 

по-голяма амбиция по от-

ношение на биологичното 

разнообразие и засилен 

мониторинг на биоразно-

образието и климата. Из-

готвена е и индикативна 

карта за въвеждането на 

нови собствени ресурси.

Същевременно от ЕК 

приветстваха постигна-

тото споразумение, като 

председателят й Урсула 

фон дер Лайен е посочила, 

че трябва да има напредък 

с финализирането му до 

края на годината. „Необхо-

дима е помощ за граждани-

те и предприятията, кои-

то са тежко засегнати от 

кризата с коронавируса. 

Нашият план за възста-

новяване ще ни помогне да 

превърнем предизвикател-

ството на пандемията във 

възможност за възстано-

вяване, водено от еколо-

гичния и цифровия преход“. 

Сега сделката тряб-

ва да бъде одобрена от 

държавите членки на ЕС, 

уточнява се в съобще-

нието. Страните тряб-

ва да приемат и другите 

елементи на следващата 

Многогодишна финансова 

рамка, и пакет за възста-

новяване, включително об-

щия режим на условност 

за защита на бюджета 

на Съюза, т.е. спиране на 

евросредства при наруша-

ване на принципа на върхо-

венство на закона. 

Георги Сотиров

В сградата на Научно-техническите съ-

юзи в София се проведе XXX юбилеен симпо-

зиум „Съвременни технологии, образование 

и професионална практика в геодезията 

и свързаните с нея области“. Домакин на 

събитието бе председателят на Съюза на 

геодезистите и земеустроителите в Бъл-

гария д-р инж. Иван Калчев, който откри 

сесията и даде думата на инж. Валентин 

Йовев, зам.-министър на регионалното раз-

витие и благоустройството.

Инж. Валентин Йовев поднесе поздрави-

телен адрес от името на министъра на ре-

гионалното развитие и благоустройство-

то Петя Аврамова. В него се подчертава, 

че геодезията е основополагаща за всички 

инфраструктурни политики, които МРРБ 

провежда, и затова е важно да се работи 

съвместно с бранша.  

„Подобен научно-практически форум е 

важен и навременен и трябва да даде по-

ясна картина на състоянието на геодези-

ята в България, за да може Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър и МРРБ 

да планират по-добре бъдещите политики 

в областта на геодезията, картографията 

и кадастъра“, заяви инж. Йовев. Той обърна 

внимание, че няма друга професия в Бълга-

рия, която да има собствен закон, задължа-

ващ държавата да провежда тези политики 

и да намира финансиране. „Използването в 

максимална степен на европейските финан-

сови инструменти може да доведе до нови 

нива на развитие на геодезическата наука 

и практика. Само по този път геодезията и 

геодезистите в България ще утвърдят своя 

авторитет в обществото“, каза още той. 

След това на  специална сесия млади 

учени, специалисти и студенти изнесоха 

доклади и презентации за своите постиже-

ния в областта на геодезията и близките 

до нея сфери на науката.

Георги Сотиров

Катедра „Градоустрой-

ство” в Университета по 

архитектура, строител-

ство и геодезия (УАСГ) 

отпразнува своята 75-а 

годишнина. Събитието се 

проведе в пространство-

то на Ларгото в София, в 

Античния културно-кому-

никационен комплекс „Сер-

дика” със съдействието на 

Столичната община, На-

правление „Архитектура и 

градоустройство” към СО 

и на Музея за историята на 

София. На честването бяха 

отбелязани и Световният 

ден на градското планира-

не, и Денят на урбаниста. 

На него присъстваха Здрав-

ко Здравков, гл. архитект 

на София, проф. д.а.н. арх. 

Борислав Борисов, ректор 

на ВСУ „Любен Каравелов”, 

арх. Тодор Булев, предсе-

дател на УС на Съюза на 

архитектите в България, 

чл.-кор. проф. д.а.н. арх. 

Атанас Ковачев от ВСУ 

„Черноризец Храбър“, проф. 

д.а.н. арх. Иван Никифоров, 

преподавател в катедра 

„Градоустройство” в УАСГ, 

проф. д-р арх. Валери Ива-

нов, преподавател в УАСГ, 

и др.

Началото на мероприя-

тието даде ръководителят 

на катедра „Градоустрой-

ство” д-р арх. Ясен Кьосев, 

който откри изложба. Той 

обясни, че експозицията 

представя кратък графичен 

и текстови разказ на на-

правеното от специалисти 

в сферата и студенти през 

десетилетията в различни 

обществени условия – от 

Царство България до днес. 

Снимкa авторът
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Комисарят по енергетика Кадри Симсон:

В. „Строител“

Европейският коми-

сар по енергетика Ка-

дри Симсон представи 

приоритетите на ини-

циативата на Европей-

ската комисия за подо-

бряване на енергийната 

ефективност на сгра-

дите в страните член-

ки по време на онлайн 

видео конференция на тема „Вълната от саниране - пътят 

към въглеродно неутрална Европа“. Домакин и организатор на 

събитието бе Искра Михайлова, зам.-председател на Групата 

„Обнови Европа“ в Европейския парламент. 

„Вълната на саниране ще създаде нови работни места и 

ще облекчи икономическите последствия от пандемията“, 

сподели по време на събитието Симсон. Тя коментира, че па-

кетът за обновяване, който ЕК е приел през октомври, има 

ясна цел да увеличи процента на санираните сгради в Европа 

до 2030 г. „Енергопотреблението трябва да се намали поне 

с 2% годишно благодарение на обновяването“, посочи евро-

комисарят. 

„Вълната за реновиране ще даде възможност за нови до-

бре платени работни места в строителството“, заяви на 

свой ред Искра Михайлова. Тя сподели, че за постигането на 

целите на инициативата е необходимо добро координиране.

Вицепрезидентът  на Европейската федерация на строи-

телната индустрия (FIEC) и председател на ОП на КСБ – Со-

фия, инж. Любомир Качамаков каза, че в рамките на вълната 

за обновяване вижда възможността за създаване на трудова 

заетост на регионалните малки и средни предприятия.

Изп. директор на КСБ Валентин Николов подчерта, че 

Камарата и строителният бранш силно подкрепят инициа-

тивата и изразяват своята готовност за нейното успеш-

но реализиране. „Смятам, че ние сме естествен и надежден 

партньор на държавата за постигане на нейните цели в това 

направление“, заяви той.

Повече по темата четете на стр. 12-13.
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„Страните членки на Евро-

пейския съюз твърдо сме приели 

план до 2050 г. за намаляване на 

вредните емисии“, коментира 

Бойко Борисов по повод подписна-

та Декларация относно Зеления 

дневен ред. „Другата декларация 

– за Общ регионален пазар, е също 

наша идея и наша мечта. Така на-

селението на Западните Балкани 

ще постигне много по-високи до-

ходи и ще го задържим в региона“, 

подчерта още той. 

Германският канцлер Ангела 

Меркел изтъкна, че за първи път 

Берлинският процес се домакин-

ства от държава членка на Съюза 

и от страна, която иска да ста-

не част от европейското семей-

ство. „Много хубаво, че показахте 

как подобни събития могат да се 

провеждат и при такива тежки 

обстоятелства. Моите поздрав-

ления за прогреса, който напра-

вихте по отношение на Единния 

регионален пазар“, заяви Меркел. 

Тя подчерта, че вследствие на 

пандемията от коронавируса ико-

номиките се намират под натиск, 

но с предприетите на събитието 

мерки ще се даде тласък, който 

ще благоприятства хората и ре-

гиона. „Берлинският процес вина-

ги е бил свързан и с помирението 

и преодоляване на натрупани на-

прежения като наследство от ми-

налото. Затова сме заинтересо-

вани инициативата да продължи“, 

каза още германският канцлер. 

Премиерът Зоран Заев заяви, 

че Срещата на върха ще допри-

несе за по-силно сътрудничество 

в региона. Той подчерта, че в по-

следните месеци инициативата е 

показала видими резултати.

Лидерите на Западните Бал-

кани се обединиха около мнение-

то, че привеждането на региона 

в съответствие с правилата на 

Единния пазар на ЕС и ангажира-

нето му във всеобхватно регио-

нално сътрудничество е същест-

вен напредък в по-нататъшната 

интеграция в ЕС. Те заявиха, че 

общият регионален пазар има за 

цел да свърже икономиките на За-

падните Балкани чрез свободно 

движение на хора, стоки, услуги и 

капитали. Декларацията насърча-

ва също създаването на регионал-

ни цифрови, индустриални, инвес-

тиционни и иновационни връзки. 

Участниците в събитието 

коментираха още, че деклараци-

ята относно Зеления дневен ред 

за Западните Балкани е в пълен 

синхрон с водещите усилия на 

ЕС в борбата с изменението на 

климата, защитата на околната 

среда и отключването на иконо-

мическия потенциал на зелената, 

нисковъглеродна и кръгова иконо-

мика в региона. Чрез документа 

страните от Западните Балкани 

демонстрират своята готовност 

и ангажираност към постигането 

на целите на европейската Зеле-

на сделка чрез значителен принос 

за амбициозния Зелен дневен ред 

за региона. Западните Балкани се 

ангажират да прилагат дейст-

вия в редица ключови области: 

климат, енергетика, мобилност, 

кръгова икономика, прочистване 

на въздуха, водата и почвата, 

устойчиво земеделие и производ-

ство на храни, биоразнообразие. 

Това ще даде възможност страни-

те от региона да бъдат активни 

участници, допринасящи в разви-

тието на политиките на ЕС, а не 

само в тяхното изпълнение.

 от стр. 1

КСБ подкрепя инициативата на ЕК и заявява 
готовност за нейното успешно реализиране
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Общо тегло: 2.65t
Мощност: 14kW/2200rpm
Капацитет на кофата: 0.08m³

НАЛИЧЕН  НА СКЛАД

ЦЕНА

42 000 лв.
Цена без ДДС

Дейностите завършиха половин година по-рано 
Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Готов е първият 17-кило-

метров участък от АМ „Евро-

па“ между Драгоман и Сливница, 

съобщиха от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ). Инвес-

тицията е за над 117,3 млн. лв. 

и е от републиканския бюджет. 

„Строителните работи по ди-

ректното трасе завършиха по-

ловин година по-рано от предви-

деното по договор и шофьорите 

вече преминават по него“, посоч-

ват от АПИ. Модернизацията на 

първокласния път I-8 Драгоман 

– Сливница (от км. 15+500 до 

км. 32+447,20) започна през май 

2019 г. В отсечката е изградено 

второ платно, а старото е ре-

конструирано до магистрален 

габарит. Тя е с по две ленти за 

движение в посока и лента за 

аварийно спиране.

Направени са и два пътни 

възела - „Сливница 1“ и „Сливни-

ца 2“, които са с енергоефектив-

но осветление, като броят на 

всички големи съоръжения е 11, 

включващи 5 подлеза, 5 надле-

за и мост над р. Сливнишка при 

30-и км, както и 7 площадки за 

отдих и принудително спиране 

и армонасипни стени. От АПИ 

посочват, че за опазване на би-

оразнообразието в района на Ал-

домировското блато има пътеки 

за влечуги, които ще преминават 

през специално построени за 

тази цел проходи/водостоци под 

магистралата. Поставени са шу-

мозаглушителни стени и мрежи 

за птици, а каломаслоуловители 

ще пречистват повърхностни-

те води от трасето в района на 

блатото.

Изпълнител е „ГБС-Инфра-

структурно строителство“ 

АД. Стойността на договора е 

117 360 358,22 лв. Строителният 

надзор е осъществен от „План 

Инвест Калотина“ ДЗЗД, в кое-

то участват „План Инвест Плов-

див“ ЕООД, „ПН Консулт 2017“ 

ЕООД и „Сърч Корпорейшън“ СРЛ 

(Румъния). Техният договор е за 

2 232 360 лв.

От АПИ припомниха, че АМ 

„Европа“ между ГКПП „Калотина“ 

Ремонтът на тръбата 

за София на тунел „Вити-

ня“ на АМ „Хемус” е навля-

зъл в своя финален етап. 

От Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) очакват 

той да приключи след Нова 

година и движението на 

автомобилния трафик да 

бъде възстановено. Съо-

ръжението ще отговаря 

на всички европейски из-

исквания за безопасност, 

подчертават от АПИ и 

припомнят, че СМР са запо-

чнали през 2018 г. веднага 

след ремонта на дясната 

тръба на „Витиня“. „При 

направените изследвания 

с георадар и геологически 

сондажи са установени ка-

верни (кухини) както между 

двете облицовки (първична 

и вторична), така и между 

първичната облицовка и 

скалния масив. Някои от 

кухините са със значител-

ни размери. По този начин 

скалният масив не е под-

прян както е необходимо 

и през периода на 30-го-

дишната си експлоатация 

допълнително е претърпял 

деформации“, обясняват 

от Агенцията. Причините 

за наличието на кухини са 

комплексни. Една от тях 

е местоположението на 

тунела, който се намира в 

Гогинския разлом. Различни 

са били и технологиите по 

време на строителството.

За усилване на тунела 

и попълване на кухините 

между първичната обли-

цовка и скалния масив е 

инжектиран 3500 куб. м 

специален бетонов раз-

Стартира онлайн анке-

та сред представителите 

на строителния сектор за 

цифрова реформа в бранша. 

Проучването е в рамките 

на проекта на Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството „Подготовка и 

стартиране на цифрова 

реформа на българския 

строителен сектор“, из-

пълнител по който е KPMG.  

Целта е да се установи 

готовността за започва-

не на цифрова реформа в 

строително-инвестицион-

ния процес и въвеждане 

на строително информа-

ционно моделиране (СИМ/

BIM). Представителите на 

бизнеса в отрасъла могат 

да се включат в анкета-

та до 15 декември 2020 г. 

Тя е достъпна на следния 

адрес: https://ecv.microsoft.

com/pg5jWxRMum.

Проектът „Подготовка 

и стартиране на цифрова 

реформа на българския 

строителен сектор“ е 

финансиран от Генерал-

на дирекция „Подкрепа на 

структурните реформи“ 

на Европейската коми-

сия. В рамките на изпъл-

нението му се предвижда 

изработването на стра-

тегия и пътна карта със 

стъпки за реформиране на 

сектора чрез въвеждане 

на строително информа-

ционно моделиране в целия 

строително-инвестицио-

нен процес. Ще се изготви 

и План за национална ци-

фрова платформа за стро-

ителството, в който ще 

бъде определен стандар-

тизиран формат на от-

ворени данни за обмен на 

информация между достав-

чиците и възложителите 

на обществените поръчки 

– необходими стандарти 

за въвеждане на строител-

но информационно модели-

ране, ИТ инфраструктура, 

споделени бази данни, съв-

местното им прилагане в 

съответствие с изисква-

нията, въведени на евро-

пейския пазар.

твор през направени за 

целта 3000 отвора. След 

това е извършено укрепва-

не на масива и тунелните 

облицовки, за което са из-

пълнени над 7000 анкера с 

обща дължина около 70 км. 

Всичките са инжектирани 

с около 600 - 700 литра ци-

ментов разтвор за всеки 

анкер.

Направена  е  и  над 

33 600 кв. м хидроизолация 

по цялата дължина на ля-

вата тунелна тръба. В мо-

мента се монтират арми-

ровъчни мрежи - част от 

новата първична носеща 

облицовка с дебелина 15 

см. Същата се изпълнява 

чрез торкретиране на три 

пласта.

Изградена е и сложна 

дренажна система, която 

отвежда водите, задър-

жани от хидроизолацията, 

и предпазва новата пър-

вична носеща облицовка. 

„В момента строителите 

изграждат и системата 

за опасни разливи. В резул-

тат от всички дейности 

тунелът вече ще е напълно 

сух за разлика от времето 

преди ремонта, когато в 

него винаги имаше течо-

ве“, поясняват от АПИ и 

допълват, че благодарение 

на премахването на опас-

ните и ненужни облицовки 

и оптимизиране на ниве-

летата ще се гарантира 

необходимият динамичен 

габарит на трите ленти 

за движение.

По график в началото 

на декември ще започне 

изграждането на инженер-

ната инфраструктура. Ще 

бъде изпълнена осветител-

на система с адапционно 

осветление в двата края 

на тунелната тръба и во-

дещо осветление. Видео 

наблюдението ще е без 

сляпа точка в целия тунел. 

Вече са доставени дизе-

лов агрегат за аварийно 

електроснабдяване при 

повреда, вентилационни 

системи, система за съби-

ране на опасни разливи от 

настилката, „умни“ знаци с 

указания и информация и др.

„Витиня“ ще е първи-

ят в страната с внедрена 

„Тетра система“, която ще 

дава информация в реал-

но време и възможност 

за бързо предупреждение. 

С новите технологии ще 

може да се подават данни 

към ситуационните цен-

трове на АПИ, МВР, пожар-

ната, за да се реагира на 

първата минута. Буквално 

с един бутон ще може да 

се блокира движението и 

дори само при спиране на 

автомобил камерите ще 

светят и мигат, ще дават 

сигнал и при навлизане в 

насрещното платно.

В момента на тунела 

работят между 60 и 80 

души на смени, а общо ан-

гажираните са 150, включ-

ващи и служителите по 

логистика. Използват се и 

29 специализирани машини.

и Софийския околовръстен път е 

с дължина 48 км и изграждането 

й е разделено на три части - от 

ГКПП „Калотина“ до Драгоман, 

от Драгоман до Сливница и от 

Сливница до връзката със Се-

верната скоростна тангента. 

В момента продължава строи-

телството на 14,5 км - от ГКПП 

„Калотина“ до Драгоман (от км. 1 

до км. 15+500). СМР започнаха 

през февруари т.г. и по договор 

трябва да приключат през януари 

2022 г. Проектът се финансира 

от Механизма за свързана Европа 

и националния бюджет. Изпълни-

тел е „Страбаг БПА“ ДЗЗД, в кое-

то са „Щрабаг“ ЕАД, „Страбаг Сп. 

з.о.о., Полша“ и „Битумина ГмбХ - 

България“ ЕООД. Стойността на 

договора е за близо 165 млн. лв.

Третият участък от Сливни-

ца до връзката със Северната 

скоростна тангента, който е 16 

км, ще преминава по ново трасе. 

В момента се изготвя техниче-

ският проект за отсечката.
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КСБ с четири ключови за бранша предложения 

петък, 13 ноември 2020 Ñòðîèòåë

Десислава Бакърджиева

На 12 и 13 ноември се про-

вежда XXII Конференция на 

ЕкоЕнергия „Зелената сделка, 

обновителната вълна: поли-

тики, финансови механизми и 

техническа помощ за мест-

ните власти“. Домакин на 

събитието е община Габрово, 

като в него присъствено ще 

участват до 30 души, а чрез 

онлайн връзка ще се включат 

кметът на Габрово и предсе-

дател на УС на ЕкоЕнергия 

Таня Христова, зам.-минис-

търът на енергетиката 

Жечо Станков, изп. директор 

на Националното сдружение 

на общините в Република 

България Силвия Георгиева, 

изп. директор на Агенцията 

за устойчиво енергийно раз-

витие инж. Ивайло Алексиев, 

председателят на УС на Ка-

марата на строителите в 

България инж. Илиян Терзиев, 

Сибил Щойвер от Европей-

ския институт за сградни 

характеристики и др.

Фокусът на конферен-

цията е върху възможност-

ите, свързани с ролята на 

европейската Зелена сдел-

ка, политиките и мерките 

в подкрепа на обновяването 

на сградния фонд, инициа-

тивата Renovation Wave и 

ролята на местните власти 

за успешната реализация на 

национално ниво.

Повече подробности че-
тете в следващия брой.

Емил Христов
Ренета Николова

Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството стар-

тира серия от обществени 

консултации за Интегрира-

ната програма за енергийна 

ефективност, която ще се 

изпълнява  в рамките на На-

ционалния план за възста-

новяване и устойчивост по 

инструмента Recovery and 

Resilience Facility на Евро-

пейската комисия.  Срещи-

те се провеждат онлайн и 

техен домакин е зам.-ми-

нистърът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Деница Николова. 

Поредицата стартира със 

среща с НСОРБ и предста-

вители на различни минис-

терства. Втората дискусия 

бе с браншовите организа-

ции от сектор „Строител-

ство“ и с организациите на 

работодателите - КРИБ, 

АИКБ и др., както и на син-

дикатите.  В нея КСБ бе 

представена от инж. Или-

ян Терзиев, председател 

на Управителния съвет на 

КСБ. Във форума участва и 

Димитър Копаров, директор 

„Организационна политика” 

в КСБ.

В началото на среща-

та зам.-министър Николова 

представи приоритетите 

пред Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост. „Важното, което 

трябва да кажем за този 

механизъм, е, че имаме ясно 

разписани срокове, кои-

то трябва да се спазват 

в хода на изпълнение на 

всички мерки“, сподели тя. 

Зам.-министър Николова 

подчерта, че е необходима 

бърза мобилизация на целия 

сектор, който ще изпълнява 

програмата. „3 млрд. лв. са 

планираните инвестиции 

по Плана за възстановяване 

и устойчивост, с които ще 

се прилагат мерки за по-

вишаване на енергийната 

ефективност на обществе-

ни, частни и индустриални 

сгради и ще се изграждат 

модерни системи за улично 

осветление. 1,7 млрд. лв. е 

общият ресурс, предвиден 

за жилищни сгради, от кои-

то над 90% - за многофамил-

ни”, информира зам.-минис-

тър Николова.

Тя допълни, че с 417 млн. 

лв. ще се финансират пуб-

лични здания, а над 282 млн. 

лв. са средствата за про-

мишлени предприятия. 452 

млн.лв  се предвижда да се 

насочат за енергийно ефек-

тивно улично осветление, 

включително въвеждане на 

интелигентни системи за 

неговото управление.

„Близо 103 млн. лв. е 

индикативният бюджет, 

предвиден за мерки за енер-

гийна ефективност на ед-

нофамилни жилищни сгради 

в рамките на Интегрирана-

та програма за енергийна 

ефективност. За първи път 

собствениците на къщи 

ще имат достъп до безвъз-

мездни средства за санира-

не”, каза още зам.-министър 

Николова.

В своето изказване инж. 

Терзиев поздрави екипа на 

МРРБ за инициативата за 

провеждането на общест-

вени консултации по изклю-

чително важната за бранша 

и икономиката на страната 

тема за подобряването на 

енергийната ефективност.  

Председателят на УС на 

КСБ подчерта, че Камарата  

е била първата организация, 

която след обявяването на 

вълната на саниране от 

председателя на ЕК Урсула  

фон дер Лайен е излязла с 

декларация в подкрепа на 

програмата. Инж. Терзиев 

изрази и подкрепата на Ка-

марата  към Интегрирана-

та програма за енергийна 

ефективност.

Той представи  и чети-

рите  основни предложения 

на браншовата организация.

 Първото от тях е, че 

КСБ предлага с подкрепата 

на държавата да се създа-

дат 3 регионални обучи-

телни центъра, които да 

обучават и преквалифици-

рат кадри. „Тези три нацио-

нални центъра за обучения и 

преквалификация биха могли 

да се превърнат в основния 

инструмент на държавата 

в борбата със справяне с 

високата безработица, по-

родена от последствията, 

причинени от пандемията“, 

подчерта председателят на 

УС на КСБ.

На второ място той за-

яви, че КСБ предлага своята 

експертна подкрепа и го-

товност за създаване на на-

ционална онлайн платформа 

за наблюдение и мониторинг 

в реално време за правилно 

изпълнение на строител-

но-техническите норми по 

инициативата вълна  на са-

ниране.

„Ние апелираме и към 

ускоряване на процесите по 

създаване на първия по рода 

си „Цифров иновативен хъб 

за строителство в Бълга-

рия”, който да бъде основен 

двигател на цифровизаци-

ята на целия строително-

инвестиционен процес“, 

сподели инж. Илиян Терзиев 

като трето предложение. 

На 4-то място пред-

седателят на УС на КСБ 

представи идеята да се ин-

вестира в създаването на 6 

пилотни регионални съоръ-

жения, които да предложат 

един изцяло нов зелен подход 

към проблема със строител-

ните отпадъци. 

От своя страна зам.-

министър Деница Николо-

ва благодари за заявената 

подкрепа  към програмата 

за енергийна ефективност 

и за направените от страна 

на КСБ предложения. Те ще 

бъдат внесени в най-крат-

ки срокове в писмен вид в 

МРРБ.
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Активно работим по приоритизацията на градския транспорт, 
за да го направим по-оптимален

Кристиан Кръстев, зам.-кмет на Столичната община по направление „Транспорт и           

Росица Георгиева

Г-н Кръстев, от на-
чалото на годината ръ-
ководите направление 
„Транспорт и градска мо-
билност” в Столичната 
община (СО). През този 
период в страната беше 
обявено извънредно по-
ложение и в резултат 
на това сектор „Транс-
порт” в София беше най-
засегнат. Към насто-
ящия момент до каква 
степен са преодолени 
трудностите? 

Към момента успява-

ме да съхраним живота 

и здравето на персона-

ла, от който зависи да 

функционира градският 

транспорт и да работи 

Центърът за градска 

мобилност. С мерките, 

които сме въвели, има-

ме изключително малък 

процент на заболели от 

COVID-19. Това е свърза-

но и със самодисциплина-

та, която трябва да се 

прилага. В общи линии в 

сектор с хиляден персо-

нал броят на заболелите 

е под 30 души. Мисля, че 

сме се справили. Осигуря-

ваме достъп на жителите 

и гостите на столицата 

до градския транспорт, 

наситили сме го с превоз-

ни средства в пиковите 

часове. Това го правихме и 

по време на първата вълна 

на пандемията. Всеки ден 

изпълняваме контролни 

дейности и координация 

между „Столичен авто-

транспорт” ЕАД, „Столи-

чен електротранспорт” 

ЕАД,  „Метрополитен” 

ЕАД, Центъра за градска 

мобилност и Софийския 

оперативен щаб. 

Във всеки един момент 

настройваме системата 

така, че тя да бъде адап-

тирана спрямо ситуа-

цията. Има контрол на 

пътниците, които са по 

спирките. Ще разширим 

проверките за носенето 

на маски. Въвеждаме за-

силен надзор на използ-

ването на превозни доку-

менти. Има достатъчно 

места, които открихме 

допълнително за про-

дажба на карти и биле-

ти. Това са пощенските 

станции, пунктовете на 

тотото. Водим прегово-

ри с „БДЖ - Пътнически 

превози” ЕООД, за да може 

да стартира продажба на 

Централна гара и на всич-

ки спирки около София, 

откъдето пътуват хора, 

за да работят в столица-

та.

О б щ е с т в е н и я т 
транспорт беше секто-
рът с най-големи финан-
сови загуби. Наложи се 
актуализация на бюдже-
та на СО. Към момента 
каква е реалната ситуа-
ция?

Загубите на градския 

транспорт са 40 млн. лв. и 

вървят лавинообразно на-

горе. Няма как да бъде на-

мален дефицитът поради 

това, че, от една страна, 

има по-малко пътници, а 

от друга - осигуряваме на-

ситеност с възможно най-

много автобуси, тролеи и 

метро. Експлоатацион-

ните разходи са много 

големи, а приходите – ни-

щожно малки. Но всичко се 

прави за здравето на хора-

та. Градският транспорт 

е свързващият механизъм, 

живият организъм, който 

е необходим за функцио-

нирането и нормалното 

състояние на града. 

А какви са основните 
приоритети във Вашата 
работа извън новите за-
дачи, наложени от обста-
новката?

Основният приоритет 

е пътната безопасност. 

Каквото и друго да правим, 

свързано с транспорта и 

мобилността в София, ако 

не се насочим първо към 

безопасността, то значи, 

че имаме грешка. Затова 

настоявам пред кмета 

Йорданка Фандъкова за 

отделен бюджет, който 

да бъде насочен към въ-

веждането на ефективни 

мерки. Не знам дали сте 

осведомени, но примерно в 

София има над 20 хил. кв. м 

пътна маркировка. За да 

се направи нейното оп-

ресняване в пълен мащаб, 

се изискват изключително 

много пари. 

А получихте ли допъл-
нителните финанси, кои-
то поискахте?

Не, но съм получил обе-

щание от кмета Йорданка 

Фандъкова, че ще бъдат 

заложени в Бюджет 2021. 

Подготвям в момента про-

цедура за утвърждаване 

на принципите на пътна 

безопасност в столица-

та. Второто, което също 

е много важно за мен, е по-

засилен контрол по сто-

личните улици и булеварди, 

където се движи градски 

транспорт, а в същото 

време има и пешеходен 

поток, и велосипедисти. 

Въвеждането на т.нар. 

неприсъствен фиш отне 

7 месеца, тъй като се на-

ложи координация между 

абсолютно всички инсти-

туции, от които зависеше 

да направим този процес 

автоматизиран. Той вече 

е факт и контрольори от 

Центъра за градска мобил-

ност могат да санкциони-

рат неправилно спрели или 

паркирани автомобили по 

протежението на пътни-

те платна. Всеки, който 

е нарушил правилата, ще 

може да плати глобата 

в 7-дневен срок, а ако не 

го направи, тя ще му бъде 

удържана, когато плаща 

своите данъци. Санкции-

те по Закона за движение 

по пътищата са в размер 

от 20 до 200 лева, като 

масовите са между 20 и 

50 лева.

Третата линия  на 
метрото вече е факт. 
Предвиждаше се да бъде 
организиран довеждащ 
транспорт до спирките 
на подземната железни-
ца. На какъв етап е реа-
лизирането на този про-
ект? В кои квартали ще 
стане това и кога?

От гледна точка на 

анализната част про-

ектът е готов. Въпро-

сът е да имаме превозни 

средства. Довеждащият 

транспорт има за цел 

да свързва по-периферни 

квартали със спирките на 

метрото. Има обявен кон-

курс за закупуване на два 

типа електрически авто-

буси. Те трябва да бъдат 

доставени и въведени в 

експлоатация. Процеду-

рата беше прекратена 

на два пъти. При първия 

от тях това се случи по-

ради технически пропуски 

в документацията, а при 

втория - защото нямаше  В края на 2019 г. делианатори бяха монтирани по бул. „Цариградско шосе”
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         градска мобилност“:

конкуренция. Кметът Фан-

дъкова не толерира със-

тезание с 1 участник. За 

общината е важно да има 

прозрачност и да сме си-

гурни, че сме избрали най-

доброто за гражданите 

на София. Надявам се, че в 

началото на следващата 

година ще има избран из-

пълнител. 

Говорим за пускането 

на довеждащ транспорт 

в няколко квартала - „Гор-

на баня”, „Витоша ВЕЦ 

Симеоново”, „Манастир-

ски ливади”. Работим и по 

един нов проект, наречен 

INNOAR, който е напълно 

иновативен и в Европа. 

Той представлява транс-

порт на поискване. Няма 

да има конкретен марш-

рут, а няколко възможни, 

като ще са известни само 

първоначалната и крайна-

та точка. Целта е „Мана-

стирски ливади - Запад” и 

„Бъкстон” да бъдат свър-

зани с градския транс-

порт, който се движи око-

ло тези квартали. 

Един от приорите-
тите на администраци-

ята е по-бърз, по-удобен 
и по-качествен градски 
транспорт. Бяха подме-
нени превозните сред-
ства. А за актуализиране 
на маршрутите работи 
ли се? 

Активно работим по 

приоритизацията на град-

ския транспорт, искаме 

да го направим по-опти-

мален. Но за да имаме 

ефективно управление на 

трафика и координация, е 

необходимо да изградим 

система за моделиране 

на движението. Това нещо 

ще даде възможност да 

знаем кога и къде се ба-

вят колите, къде е нужно 

насищане или разреждане 

на превозни средства, 

къде трябва да се рабо-

ти върху светофарните 

уредби, пропускателната 

способност на трасета-

та, къде трябва да се из-

градят бус ленти. Въпре-

ки че ние знаем всички 

тези неща на теория, има 

необходимост да ги видим 

в реално време. Не говоря 

само за генералния план 

за организация на движе-

нието. Този документ е 

основата, база, на която 

се градят всички остана-

ли неща. Ако ние нямаме 

обаче такава система за 

моделиране на трафика в 

реално време, ще оста-

нем в ХХ век. Това е една 

много сериозна работа, 

която извършваме. Под-

готвяме документация и 

ще кандидатстваме за 

финансиране, защото към 

момента подобни сред-

ства не са предвидени в 

бюджета на СО. 

Работим също за сис-

темното изграждане на 

бус ленти. Възложил съм 

проектирането на та-

кива съоръжения от бул. 

„Евлоги и Христо Георги-

еви” в частта от ул. „Граф 

Игнатиев” до НДК и в по-

сока от ул. „Граф Игнати-

ев” към бул. „Цариградско 

шосе”. Но каквото и да 

правим, колкото и да об-

новяваме градския транс-

порт, на нас ни е необхо-

димо да го направим много 

по-ефективен. Идеята ни 

не е хората да използват 

нови превозни средства, 

които да стигат до тапи, 

където да бъдат забавя-

ни. Ако градският транс-

порт спира постоянно в 

задръстване, то хората 

ще изберат друг начин 

за придвижване - било 

такси, било личен авто-

мобил. Решението според 

мен са обособените бър-

зи трасета. Трябва да се 

изграждат бус ленти. И 

Вие като пътник да може 

в момента, в който въве-

дете Вашата спирка на 

пътуване - примерно от 

центъра до Бизнес парка, 

системата да Ви пред-

ложи кой тролейбус или 

автобус да използвате, 

къде да го смените. Това 

ще дава възможност на 

потребителите да си 

планират времето, което 

е много важно. 

Концесията за спир-
ките на градския транс-
порт беше замразена. 
Какви варианти се об-
мислят за поддръжката 
и смяната на тези съоръ-
жения? 

Поддръжката на спир-

ките е необходимост. 

Направили сме консулта-

ции с всички евентуално 

заинтересовани стра-

ни, но няма кандидати за 

концесия. Така влизаме в 

хипотеза, при която ние 

трябва да търсим алтер-

натива - дали със сред-

ства от СО, дали с външ-

но финансиране. Според 

мен трябва да има един 

унифициран модел на тези 

съоръжения за целия град. 

Вече според натоварване-

то те могат да бъдат по-

големи или по-малки. Има 

места, където може да 

има само табели. 

Вече се работи по 
финансовата рамка на 
Столичната община за 
2021 г. Бихте ли казали 
кои ще бъдат основните 
проекти, които трябва 
да се случат? 

Няма как да избяга-

ме от статуквото - има 

неща които си вървят 

при равни други условия. 

Едното е приоритиза-

цията на движението на 

градския транспорт, дру-

гото е пътната безопас-

ност - две направления, 

в които са необходими 

средства. За изграждане 

на уличното осветление 

също са нужни пари. Това 

са нещата, за които аз 

отговарям и за които ще 

се боря да получат фи-

нансиране. За мен това, 

което трябва да имаме 

допълнително -  освен 

размера на бюджета за 

сектора до момента, са 

поне 3 млн. лв. за пътна 

безопасност. Което ще 

ни даде възможност да 

насочим особено внима-

ние към обезопасяване на 

столицата и да намалим 

пътния травматизъм, 

да пазим живота и здра-

вето на хората. Освен 

това са нужни средства 

за уличното осветление. 

Тази година едва с акту-

ализацията на бюджета 

успяхме да отделим оп-

ределена сума, но крайно 

недостатъчна. Градът 

расте не с дни, а с часове 

и е необходима постоянна 

актуализация, облагородя-

ване на градската среда 

така, че да бъде осветено 

и хората да се чувстват 

в безопасност. 

Председателят на АПИ Георги Терзийски и зам.-кметът Кристиан Кръстев провериха 
разширението на СОП

Електробуси бяха пуснати в експлоатация по линия 123

Площадки за пътна безопасност се изграждат в детските градини в София 

СО предлага наемане на електрически велосипеди за достъп до Витоша
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Това предвижда новият Колективен трудов 
договор между ФНСС, Федерация СИВ и КСБ

Емил Христов

Нов Колективен трудов 

договор за отрасъл „Стро-

ителство“ бе подписан 

между социалните парт-

ньори от Федерацията на 

независимите строител-

ни синдикати (ФНСС) към 

КНСБ, Федерация „Стро-

ителство, индустрия и 

водоснабдяване” към КТ 

„Подкрепа” и Камарата на 

строителите в България 

(КСБ). Заради усложнена-

та пандемична ситуация 

преговорите по него са 

проведени онлайн.

„Въпреки  тежката 

ситуация ние успяхме да 

надградим стария ОКТД 

и договорихме по-високи 

нива на заплащане, зави-

шени с коефициент от 

1,25. През последните 2 г. 

този коефициент бе 1,15. 

Това означава, че месечно-

то основно трудово възна-

граждение за сектора ще 

е минимум 1,25% от мини-

малната работна запла-

та, но не по-малко от 1448 

лева за квалифицираните 

производствени работ-

ници в строителството“, 

обясни председателят на 

ФНСС Цветелина Иванова.

Договорено е още пови-

шаване на основния платен 

годишен отпуск на не по-

малко от 23 работни дни, 

увеличаване на стойност-

та на безплатната храна 

и/или добавките към нея, 

ръст на процента на про-

служеното време на 1%. 

В новия КТД е включе-

но и ново Приложение №2, 

свързано с мерки за ми-

нимизиране на риска от 

заболяване при възникване 

на пандемия на работното 

място и ограничаване на 

негативните последици 

от нея (на база подписания 

меморандум за сътрудни-

чество) и други.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев пред Bulgaria ON AIR: 

Забелязва се скок в разрешителните за строеж в страната 
с 24,5% за третото тримесечие на 2020 г.

Емил Христов

„Наистина 2020-а не e 

обикновена година. Кри-

зата с COVID-19 поста-

ви всички браншове пред 

сериозни  предизвика-

телства, в това число и 

строителния. Основното 

нещо, което отчитаме и 

като най-голямо постиже-

ние на КСБ през годината 

е, че въпреки пандемията 

строителството не спря.“ 

Това заяви председате-

лят на УС на Камарата на 

строителите в България 

инж. Илиян Терзиев в пре-

даването „Директно“ по 

Bulgaria ON AIR.

„Камарата реагира 

своевременно, проведохме 

редица срещи с правител-

ството и отговорните 

институции и браншът не 

само продължи да работи, 

но и за пореден път пока-

за, че строителството е 

двигателят на икономи-

ката. Искам да използвам 

случая да благодаря на 

премиера Бойко Борисов 

и на ресорните министри, 

на кметовете на общини,  

на кмета на София г-жа 

Фандъкова за това, че въ-

преки извънредните мерки 

реализацията на обекти-

те продължи. Не изоста-

нахме с изпълнението на 

европейските проекти, 

хиляди хора запазиха своя-

През третото тримесечие на 

2020 г. местните администрации са 

издали разрешителни за строеж на 

1696 жилищни сгради със 7414 жилища 

в тях и 964 166 кв. м разгъната застро-

ена площ (РЗП), на 28 административ-

ни сгради/офиси с 47 213 кв. м РЗП и на 

1121 други сгради с 505 065 кв. м РЗП. 

Това сочи статистиката на НСИ. От 

института посочват, че спрямо пре-

дходното тримесечие на 2020 г. изда-

дените разрешителни за строеж на 

жилищни сгради са повече с 24,5%, жи-

лищата в тях - с 25,1%, а общата им 

застроена площ - със 17,1%. Броят на 

издадените разрешителни за админи-

стративни обекти намалява с 9,7%, но 

тяхната РЗП нараства със 157,6%. При 

издадените разрешителни за строеж 

на други сгради се наблюдава увеличе-

ние както на броя им с 19,9%, така и при 

РЗП - с 18,1%. 

В сравнение с третото тримесе-

чие на 2019 г. от НСИ отчитат ръст 

с 4% на издадените разрешителни за 

строеж на нови жилищни сгради, като 

жилищата в тях намаляват със 17,8%, 

а РЗП - с 13,2%. Броят на издадените 

разрешителни за административни 

обекти нараства с 21,7%, но тяхната 

РЗП спада с 19,2%. При други сгради те 

са по-малко с 5,6%, а разгънатата им 

застроена площ - с 27,3%.

През третото тримесечие на 

2020 г. е започнал строежът на 1282 

жилищни сгради с 5899 жилища в тях 

и със 726 896 кв. м обща застроена 

площ, на 25 административни/офиси с 

39 738 кв. м РЗП и на 624 други сгради с 

524 359 кв. м РЗП. Спрямо предходното 

тримесечие стартираните жилищни 

сгради се увеличават с 30,9%, жилища-

та в тях - с 23,8%, а РЗП - с 16,8%. Съ-

ответно броят на административните 

сгради нараства с 19%, а тяхната РЗП 

- с 48,1%. Започнатите други видове 

сгради са повече с 6,8%, а общата им 

застроена площ - със 78,3%.

По предварителни данни на Нацио-

налния статистически институт 

броят на въведените в експлоатация 

жилищни сгради през третото триме-

сечие на 2020 г. е 879, а новопостроени-

те жилища в тях са 3912. Спрямо тре-

тото тримесечие на 2019 г. сградите 

са с 91 повече, или с 11,5%, а жилищата 

в тях нарастват с 928, или с 31,1%.

Информацията на НСИ сочи още, че 

от въведените в експлоатация ново-

построени жилищни сгради през тре-

тото тримесечие на 2020 г. със сто-

манобетонна конструкция са 76,7%, с 

тухлена – 20,4%, с друга – 2,5%, и 

с панелна – 0,4%. Най-голям е от-

носителният дял на новопостро-

ените къщи (73,2%), следвани от 

жилищните кооперации (18,1%). В 

сравнение с третото тримесечие 

на 2019 г. се наблюдава увеличение 

в броя на новопостроените къщи и 

жилищните блокове, докато броят 

на сградите от смесен тип и вили-

те намалява.

Най-много жилищни сгради са 

въведени в експлоатация в обла-

стите Пловдив - 127 сгради с 568 

жилища, Варна - 120 с 993 жилища, 

и София (столица) - 107 с 1173 жи-

лища в тях.

за издадените разрешения 

за строеж не показват 

спад в строителната про-

дукция. „Понеже въпросът 

Ви е как изглежда бран-

шът, не мога да не отбе-

лежа и един много важен 

успех, който е резултат 

на добрата воля и усилия-

та на всички организации 

в отрасъла. Към днешна 

дата секторът е много 

по-обединен“, изтъкна инж. 

Терзиев.

В отговор на въпрос за 

липсата на квалифицира-

ни кадри в строителство-

то председателят на УС 

на Камарата на строите-

лите в България сподели, 

че за браншовата органи-

зация обучението и ква-

лификацията на кадрите 

е основен приоритет.

По време на разговора 

инж. Терзиев информира, 

че издадените разреши-

телни за строеж на жи-

лищни сгради за третото 

тримесечие на 2020 г. в 

страната са с 24,5% по-

вече спрямо предходното. 

На годишна база увеличе-

нието е 4%. „Според да-

нните на НСИ за третото 

тримесечие на годината в 

София е започнато стро-

ителство на 211 нови 

сгради, в Пловдив – на 176, 

следва Варна със 130, Бла-

гоевград - 77, Бургас - 68, 

Стара Загора – 65“, заяви 

инж. Терзиев. Той допълни, 

че в доклада на Национал-

ния статистически ин-

ститут се посочва, че за 

периода юли – септември 

2020 г. местните адми-

нистрации са издали 1696 

разрешения за строеж на 

жилищни сгради със 7414 

жилища в тях и близо 

1 млн. кв. м разгънатата 

застроена площ. 

Въведени в експлоатация новопостроени 
жилищни сгради и жилища по области през 

третото тримесечие на 2020 година

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

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

та работа, а качеството 

на живот на стотици хи-

ляди българи се подобри“, 

допълни той.

Попитан какво е иконо-

мическото измерение на 

кризата, породена от пан-

демията, той отговори, че 

последните данни на НСИ 
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Росица Георгиева

С оглед на епидемио-

логичната обстановка в 

страната Областното 

представителство на КСБ 

в София връчва наградите 

на победителите в еже-

годния си конкурс „Най-

добър строител” на ин-

дивидуални организирани 

срещи в офиса на струк-

турата. Своите призове 

получават лично само зая-

вилите желание компании. 

Отличените фирми бяха 

обявени в миналия брой на 

в. „Строител“.  

В класацията на ОП 

София имат право да 

участват всички фирми, 

които са членове на Об-

ластното представител-

ство, както и вписаните 

в ЦПРС на Камарата на 

строителите в България, 

регистрирани на терито-

рията на град София или 

София-област. Кандида-

тите подават заявление 

за участие до председа-

теля на Областния съвет 

на ОП София, в което се 

съдържа информация за 

реализирани приходи за 

предходната година, лик-

видни задължения към 

НАП, община, доставчи-

ци, подизпълнители и/или 

работници и служители 

към момента на подаване, 

средносписъчен персонал 

за предходната година, 

средна работна заплата 

на 1 лице, предадени с 

Акт за ползване или Раз-

решение за въвеждане в 

експлоатация (Акт №16) 

строежи за предходната 

година, среден трудов 

стаж на целия персонал 

във фирмата, наличие на 

сертификати за управле-

ние на качеството. Об-

ластният съвет разглеж-

да постъпилите заявления 

и ги разпределя в четири 

групи: много големи, голе-

ми, средни и малки стро-

ители.

Станислава Босева-Минковска, 
ОП на КСБ – Плевен

На заседание на Областния съвет 

на ОП на КСБ – Плевен, бяха определе-

ни носителите на наградите „Стро-

ителна корона“ за 2020 г. Комисия в 

състав инж. Венцислав Недялков и 

Станислава Босева-Минковска из-

готви класацията след приключилата 

процедура по чл. 20, ал. 2 от ЗКС. 

Отличията бяха присъдени на:

1. „Хоризонт-Иванов“ ЕООД - 

„Строежи от високото строител-

ство, прилежащата му инфраструктура, 

електронни съобщителни мрежи и съоръ-

жения“ - I категория;

2. „Ванков –Дунев“ ООД – „Строежи от 

високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщи-

телни мрежи и съоръжения“ - II категория;

3. „Бачийски“ ЕООД – „Строежи от 

високото строителство, прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщи-

телни мрежи и съоръжения“ - III категория;

4. „Виагруп“ ЕООД – „Строежи от 

транспортната инфраструктура“;

5. „Таси“ ООД – 

„Строежи от енер-

гийната инфраструк-

тура“;

6. „Инжстрой“ ЕООД – „Строежи от 

благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство  и 

опазването на околната среда“;

7. „Милкана“ ООД – „Отделни видове 

строителни и монтажни работи“.

Изработените грамоти и плакети 

бяха връчени на победителите в заседа-

телната зала на Областното предста-

вителство поради влошената епидеми-

ологична обстановка и наложилото се 

отлагане на тържественото честване 

на професионалния празник на строителя.

В. „Строител“

Над 250 творби участ-

ваха в конкурса на ОП на 

КСБ – Габрово, за рисунка 

и макет на тема „Къщата 

на моите мечти”. Деца в 

две възрастови категории 

IV - VII клас и VIII - XII клас се 

състезаваха за наградите: 

графични таблети, сглобя-

еми мини макети на къщи 

от истински тухлички, ком-

плекти за рисуване от 258 

части, конструктури „Лего” 

и много други.

Жури в състав Васил 

Велчев - дизайнер, Бисер Та-

чев - архитект и дизайнер, 

Евгени Недев - художник 

и директор на ХГ „Христо 

Цокев“, Тихомир Галов - 

председател на УС на ОДФ 

– Габрово, и инж. Мария Ба-

шева - председател на ОП 

на КСБ – Габрово, и органи-

затор на конкурса, оцени и 

класира произведенията.

„Интересът към над-

преварата бе изключи-

телно голям. Пристигнаха 

много креативни рисунки, 

чертежи и макети, което 

показва желанието на деца-

та да мечтаят и творят в 

тази извънредна ситуация. 

Любопитно е да се види въ-

ображението им за мечтан 

дом – имаше къщи с дви-

гатели, екокъщи, пътува-

щи, горски, морски и много 

други реални и абстрактни 

хрумвания”, сподели инж. 

Мария Башева.  

Първите места в двете 

категории спечелиха Вяра 

Пенчева – V клас, с „Моята 

екокъща” и Йоанна Макси-

мова – IX клас, с „Пътуваща 

къща на мечтите”. Камара-

та на строителите в Бъл-

гария отличи със специална 

награда макетите „Вълшеб-

ните къщички”, изпратени 

от Дарина Николова – 12 г., 

Стефания Георгиева – 11 г., 

Станислава Василева – 

16 г., Симона Илиева – 13 г., 

от Център за изкуства, кул-

тура и образование, София.

Председателят на ОП 

на КСБ – София, и вицепре-

зидент на FIEC инж. Любо-

мир Качамаков връчи награ-

дата на „Сити Билд Студио” 

ООД, което бе класирано на  

второ място в категория-

та „Средни предприятия с 

оборот от 5 до 20 млн. лв.” 

Отличието взе управите-

лят на дружеството Васил 

Антонов. Той сподели пред 

в. „Строител”, че призът 

означава много за екипа на 

фирмата, защото е призна-

ние за положения дългогоди-

шен труд и за принципите, 

които следва компанията 

– да гарантира качествено 

изпълнение на предлагани-

те услуги в срок и на най-

добри цени.

Антонов разказа, че през 

последните години основна-

та дейност на „Сити Билд 

Студио” ООД е свързана с 

довършителни работи на 

обекти от високото стро-

ителство и с изпълнение на 

обществени поръчки. „Сред 

по-значимите ни проекти 

през изминалите 2 - 3 г. са 

въвеждане на мерки за енер-

гийна ефективност в Кли-

никата по неврохирургия на 

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и 

изпълнение на основен ре-

монт на административ-

на сграда, управлявана от 

НАП-София. Санирали сме 

много жилищни сгради в 

столицата, а и в страна-

та. През 2019 г. направихме 

реконструкция на санитар-

ните възли в резиденция 

„Евксиноград” – гр. Варна. 

Предстоящите ни проекти 

са свързани с инвестиране 

и строителство на няколко 

жилищни сгради в София“, 

каза още той. 

Мина Георгиева, управи-

тел на „Имоти Инн” ЕООД, 

също получи наградата от 

конкурс „Най-добър строи-

тел” лично от председате-

ля на ОП София инж. Любо-

мир Качамаков. Фирмата е 

на трето място в катего-

рия „Малки предприятия с 

оборот до 5 млн. лв.”

„Това отличие провоки-

ра в мен три неща. Първо, 

то е предизвикателство, 

защото ние тепърва ще се 

развиваме. На второ мяс-

то ми носи чувство на бла-

годарност към семейство-

то и колегите ми – без тях 

този приз нямаше да бъде 

факт. Третото е, че ме 

изпълва с гордост – тъй 

като наградата е призна-

ние и престиж, който сме 

постигнали с нашия труд”, 

каза Георгиева. Тя си поже-

ла компанията да реализи-

ра още много нови проекти 

и когато се разхожда по со-

фийските улици, да вижда 

как „Имоти Инн” ЕООД е 

градила и създала част от 

строителната история. 

Георгиева разказа, че 

фирмата е на пазара от 

2016 г., като работи в 

две направления. Едното 

е свързано с изпълнение на 

сгради, а другото е в сфе-

рата на грубия строеж. Тя 

добави, че портфолиото 

на дружеството включва 

както жилищни проекти, 

така и обекти от нацио-

нално значение. „Работим 

по строителството на 

магазини от големи храни-

телни вериги, както и на 

хотелски сгради”, сподели 

още Мина Георгиева. 

Второ място в категория „Средни предприятия с оборот 
от 5 до 20 млн. лв.“

Първо място в категорията „Големи 
предприятия с оборот от 20 до 50 млн. лв.“

Трето място при „Малки предприятия с оборот до 5 млн. лв.“ 

„Бараж Груп” ЕООД спечели 

първо място в категорията „Го-

леми предприятия с оборот от 

20 до 50 млн. лв.” в ежегодния 

конкурс „Най-добър строител“ 

на ОП на КСБ – София. Управи-

телите на компанията Атанас 

Атанасов и Костадин Чуклев 

получиха статуетка и грамота 

от председателя на Област-

ното представителство инж. 

Любомир Качамаков в офиса на 

структурата,

Чуклев припомни, че фирмата 

е носител на първо място в съ-

щата категория и за 2017 г. „За 

нас това е признание за нашия 

труд, а също така и за дейност-

та на служителите ни. Те се 

радват, че „Бараж Груп” получава 

награди и по този начин се отли-

чава сред останалите. Това има 

значение и за чуждестранните 

ни клиенти, защото тяхната 

бизнес логика е, че след като 

те награждават, то тогава си 

различен от останалите на па-

зара”, изтъкна той. Атанас Ата-

насов разказа, че компанията се 

занимава специализирано със 

строителство на промишлени, 

производствени, индустриални, 

логистични, складови и търгов-

ски сгради. „На пазара сме от 

2011 г. Наши клиенти са част-

ни, в по-голямата си част чуж-

дестранни инвеститори. Сред 

тях са John Deere чрез предста-

вителството им за страната 

„Мегатрон”, почти всички хра-

нителни вериги, голям брой нем-

ски, австрийски и швейцарски 

предприемачи”, обясни той. 
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Мария Желева, 
главен експерт КСБ

Дигиталните инстру-

менти за международно 

и институционално съ-

трудничество в сфера-

та на командированите 

работници, като напри-

мер онлайн сертификати, 

свързване на бази данни 

и електронно подаване 

на формуляри и молби, се 

използват все по-често 

от компетентните ор-

гани и частните фирми. 

Това стана ясно по вре-

ме на втория междунаро-

ден виртуален уебинар, 

посветен на темата 

„Административно съ-

трудничество в сфера-

та на командироването 

на работници: настоящи 

практики и бъдещи сце-

нарии“, част от проект 

„ISA: Споразумения за ко-

мандироване на работни-

ци“. В събитието участ-

ваха представители на 

Европейската комисия 

(ЕК), инспекции по труда, 

социални министерства, 

паритарни фондове, син-

дикати и работодател-

ски организации от Бъл-

гария, Италия, Полша, 

Румъния и Германия. Ка-

марата на строителите 

в България (КСБ) беше 

представена от екипа 

на отдел „Международна 

дейност и управление на 

проекти“ – инж. Джани 

Антова и Мария Желева.

Сред най-важните ди-

гитални европейски ин-

струменти за междуна-

родно административно 

сътрудничество е 

Информационната 
система за вътрешния 
пазар (IMI),

ра зработена  съв -

местно от ЕК и админи-

страциите на държавите 

членки на ЕС. Платфор-

мата, която официално 

стартира през 2014 г., 

свързва компетентните 

органи от Съюза при не-

обходимост от обмен на 

информация и документи 

в изпълнение на поли-

тиките на Европейския 

единен пазар, касаещи 

мобилността на хора, 

стоки и услуги. IMI е раз-

делена на пет модула за 

обработване на молби 

от различно естество, 

един от които се отнася 

до командировани работ-

ници. Той се състои от 

предварително дефинира-

ни въпроси, преведени на 

официалните европейски 

езици, в категории като 

работници, фирми, ус-

ловия на труд, социални 

осигуровки и др. „Това оз-

начава, че инспекторите 

по труда, които обикно-

вено са компетентните 

органи, могат да проче-

тат въпросите на род-

ния си език, което елими-

нира езиковата бариера“, 

сподели Карита Рамус, 

представител от ГД „За-

етост, социални въпроси 

и приобщаване“ към ЕК. 

От 2017 г. до 2020 г. 

общият брой на обрабо-

тените в платформа-

та молби за информа-

ция почти се удвоява, 

достигайки до 1414 бр. 

през третото тримесе-

чие на тази година. По 

отношение на молбите 

за информация, касаещи 

командированите работ-

ници, работодателите и 

условията на труд, бро-

ят им намалява от малко 

над 800 през третото 

тримесечие на 2019 г. до 

около 600 през същото 

тримесечие на 2020 г. 

Спешните молби, които 

в повечето случаи се от-

насят до регистрацията 

на дадена фирма в друга 

държава членка, оста-

ват почти непроменени 

за същия период - около 

70. През 2020 г. най-ви-

сок общ брой заявки за 

информация са изпратили 

Австрия и Белгия – съот-

ветно 2394 и 840. Най-

много молби за информа-

ция за същия период са 

изпратени към Словения 

– 787, Полша – 487, и Сло-

вакия - 441, а България е 

на 10-о място по този по-

казател със 130 получени 

молби (Фиг. 1).

Робърт Яворски, пред-

ставител от Полска-

та инспекция по труда 

(PIP), сподели практиче-

ския опит, предимства-

та и недостатъците 

от използването на IMI 

системата. Споразуме-

нията, сключени между 

PIP и сходни европейски 

национални институции, 

обхващат теми, като 

условия на труд, условия 

за наемане на работници 

от страна на трудовите 

борси, здраве и безопас-

ност на работното мяс-

то, защита на правата 

на работниците, целе-

съобразност на трудо-

вите отношения и др. До 

2014 г. изпращането на 

заявления за информация 

се е осъществявало чрез 

пощенски услуги, за да 

се спазят изискванията 

за конфиденциалност на 

данните. Веднага след 

появата на IMI  обаче 

полските инспектори 

преминават изцяло към 

дигитален обмен на ин-

формация. 

Удобният интерфейс 
на системата улес-
нява подаването на 
заявления, особено по 
отношение на спеш-
ните молби за съдей-
ствие, 

които се обработват 

в рамките на 5 работни 

дни. Крайният срок за 

отговор на обикновена 

молба за информация, по-

лучена или изпратена до 

партньорите, е 4 седми-

ци. Примери за типични 

запитвания,  подадени 

през платформата до 

полските инспектори, 

са юридически статус 

на фирмата, командиро-

вала работници; вид на 

регистрацията й; данни 

за преминато обучение 

по ЗБУТ; условия на труд 

според договора на ко-

мандирования работник; 

наличие на документи, 

доказващи трудова пра-

воспособност, и др. Друг 

практичен модул е т.нар. 

унифициран инструмент, 

който позволява да се 

уведоми даден работода-

тел, когато му е наложе-

но финансово наказание 

или административна 

глоба. 

„Определено предим-

ствата на IMI системата 

надвишават нейните не-

достатъци. Платформа-

та е изключително инту-

итивна и трудно можеш 

да направиш грешка. При 

обмена на информация се 

спазват всички условия 

за конфиденциалност и 

сигурност на дигитални-

те данни. Изключително 

ценен е механизмът за 

автоматичен превод, за-

щото повечето държави 

изпращат молби на май-

чин език. Единственият 

недостатък според мен 

е, че се поставя лимит 

за думите, които се из-

ползват в полетата, но 

това се преодолява чрез 

функцията за прикачва-

не на файлове“, сподели 

Яворски.

 „Типични запитвания 

напоследък са дали съот-

ветната фирма наисти-

на има офис и реално на-

ети работници в Полша 

поради 

зачестилите злоупо-
треби с т.нар. фирми 
- пощенски кутии, 

дали внася коректно 

социалните осигуров-

ки на работниците си и 

каква е фактическата 

заетост на командирова-

ните“, допълни Яворски. 

В зависимост от вида на 

молбата за информация 

Полската инспекция по 

труда работи с различни 

национални институции 

или извършва проверки на 

място. Например при въ-

проси относно оборота 

или социалните вноски 

на полска строителна 

компания се извършва 

справка към агенцията 

по приходите или социал-

ноосигурителния инсти-

тут. Ако молбата касае 

списък с командировани 

работници, декларирания 

период на командировка-

та им и трудово-прав-

ните им взаимоотно-

шения с работодателя, 

регионалните инспекции 

извършват проверка на 

място. 

Интересен пример 

за сътрудничество меж-

ду държавните органи 

и частните фирми от 

бранша в Италия презен-

тира Джакомо Вирджи-

лио, представител от 

Националния комитет за 

фондовете за благосъс-

тояние на строителни-

те работници (CNCE), 

създаден от социалните 

партньори - страни по 

колективния трудов до-

говор за отрасъл „Стро-

ителство”. Комитетът 

наблюдава и контролира 

дейността на регионал-

ните социални каси за 

строителство - Cassa 

Edi le, които допълват 

осигурителните пла-

щания и заплатите на 

работниците според 

социалните компенса-

торни схеми, определени 

в колективния трудов 

договор. Част от услуги-

те на касата включват 

изплащане на бонуси за 

Коледа и отпуск, допълни-

телно възнаграждение за 

трудов стаж, болест или 

трудова злополука. През 

2006 г. италианската 

социална каса въвежда 

т.нар. 

Единен документ за 
регулярност на со-
циалните плащания – 
DURC, 

който сертифицира 

строителните фирми при 

редовно и коректно вна-

сяне на всички социал-

ноосигурителни вноски. 

DURC представя резул-

татите от паралелните 

проверки на фирмите, из-

вършени от Националния 

осигурителен институт, 

Института за осигурява-

не при трудова злополука 

и социалната каса. Ако 

една от тези три страни 

установи некоректност 

Фиг. 1. Брой на молби за информация за командировани работници през системата IMI Източник: ec.europa.eu
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при социалноосигури-

телните вноски, серти-

фикатът се отменя. От 

2015 г. този документ е 

дигитален, а за успешно-

то преминаване от хар-

тиен към онлайн формат 

се създава ефективна 

система за комуникация 

между базите данни на 

трите организации. „За 

италианските строител-

ни фирми е изключително 

важно да притежават по-

добен сертификат – га-

рант за корпоративната 

социална отговорност на 

работодателя, защото 

без DURC те не могат да 

участват в обществени 

поръчки, както и да полу-

чават плащания, заеми и 

обезщетения от админи-

стративните власти“, 

заключи Вирджилио.

Следващия пример за 

ефективно национално 

институционално съ-

трудничество илюстри-

ра Дана Шефер, пред-

ставител на Социалната 

каса на строителната 

индустрия (СОКА-БАУ) 

в Германия, която обе-

динява Фонда за отпуск 

на германската строи-

телна индустрия (ULAK) 

и Фонда за допълнително 

пенсионно осигуряване 

(ZVK). 

СОКА-БАУ предоставя 
услуги за строителна-
та индустрия, 

като схеми за  фи-

нансиране на отпуск, 

допълнителни пенсии и  

професионално обучение. 

Европейският отдел на 

СОКА-БАУ отговаря за 

всички командировани 

работници в Германия 

чрез международно и на-

ционално сътрудничест-

во с различни организа-

ции. Тъй като фондът е 

частен, не може да бъде 

включен в системата IMI, 

но използва други форми 

за електронен обмен на 

информация. 

На национално ниво 

е д и н  о т  о с н о в н и т е 

партньори на СОКА-БАУ 

е митническата служба 

(Zoll), която осъщест-

вява контрол и инспек-

ции на строителните 

обекти. Zoll е първата 

институция, която полу-

чава известие за коман-

дировани работници в 

Германия, защото всяка 

командироваща фирма 

трябва да се регистрира 

в електронния портал на 

митническите власти, за 

да подаде уведомления за 

служителите си съглас-

но Закона за минимална-

та работна заплата или 

Закона за командироване 

на работници. Електрон-

ният формуляр съдържа 

информация за името на 

работодателя,  адрес, 

вид на строителната 

дейност, място и продъл-

жителност на строител-

ството и командировка-

та, административно 

отговорно лице, име и 

дата на раждане на ко-

мандирования работник. 

Митническата служба 

провежда и проверки на 

строителната площадка, 

където събира информа-

ция и изготвя подробни 

доклади за работниците 

на място, включително 

условия на труд, заплата 

и реално работно време. 

Тези доклади се изпра-

щат до СОКА-БАУ, която 

сравнява информацията с 

тази, подадена от съот-

ветния работодател към 

тяхната база данни. Чес-

то се установяват не-

съответствия по отно-

шение на декларираната 

брутна работна заплата, 

използвания отпуск и/или 

продължителността на 

работния ден, за които 

се уведомява митниче-

ската служба. Последна-

та има достъп и до сче-

товодната база данни 

на социалната каса за 

допълнителни детайлни 

проверки.

Втората институ-

ци я ,  с  която  работи  

СОКА-БАУ, е Федерална-

та агенция по заетост-

та. Работодателите от 

някои от европейските 

държави извън ЕС – Сър-

бия, Турция, Македония 

и др., които възнамеря-

ват да командироват 

работници в Германия, 

са длъжни да уведомят 

агенцията. Тя от своя 

страна се допитва до 

СОК А-БАУ дали  тези 

фирми са внесли съот-

ветните си вноски към 

социалната каса, което 

е задължително условие 

за сключване на договор 

и получаване разрешение 

за командироване. 

Третата национал-

на организация, с която  

СОКА-БАУ си партнира, е 

Немското пенсионно оси-

гуряване, което разглеж-

да А1 удостоверенията и 

определя кои лица подле-

жат на социално осигуря-

ване в Германия. Чрез тях 

СОКА-БАУ разбира дали 

работниците са наети 

или самонаети, какъв вид 

дейност ще изпълняват 

и какъв е статусът на 

социалноосигурителни-

те вноски. За успешно-

то осъществяване на 

това сътрудничество 

обаче са необходими до-

бре функциониращи дву-

странни партньорства с 

изпращащите държави. 

Повече за това разказа 

Дана Шефер по време на 

онлайн интервю за вест-

ник „Строител“.

Г-жо Шефер, след Полша Румъния 
е втората държава по брой коман-
дировани работници в строител-
ния сектор в Германия. По какъв 
начин си сътрудничите на инсти-
туционално ниво в сферата на со-
циалното осигуряване?

В момента нямаме така добре 

изградена система за партньорство 

на институционално ниво с Румъния, 

но участваме в подобна работна про-

грама между немското и румънското 

социално министерство. Сътрудни-

чеството ни се отнася до директен 

трансфер на част от социалнооси-

гурителните вноски. Предстоят ни 

допълнителни преговори с отговорни-

те институции, за да осигурим пълен 

трансфер на тези вноски в бъдеще. 

На този етап по време на няколко 

онлайн конференции двете правител-

ства изразиха намерения да разши-

рят обхвата на тези работни про-

грами, а следващата им среща ще се 

проведе в началото на 2021 г. За срав-

нение, пълен директен трансфер на 

социалноосигурителните вноски за 

командированите работници от Пол-

ша осъществяваме чрез двустранно 

партньорство с Полския осигурите-

лен институт (ZUS). Работата с тях 

практически започна през юни 2018 г., 

а основното ни сътрудничество ка-

сае обмен на данни, необходими за 

идентифициране на даден работода-

тел и командирования от него работ-

ник в Германия, дали те подлежат на 

социално осигуряване и какъв е разме-

рът на съответната вноска според 

социалноосигурителната база. Дру-

ги въпроси, за които си посредничим, 

е дали командированият работник е 

използвал отпуск по време на прес-

тоя си в Германия и дали има право 

на компенсация според кодекса за 

социално осигуряване, която може да 

бъде трансферирана и платена само 

при съществуващо интеринститу-

ционално споразумение.

Използвате ли някаква дигитал-
на система за трансфер и обмен на 
информация с институциите, с кои-
то си партнирате?

Не, нямаме някаква специална 

платформа за трансфер на данни. Из-

ползваме система за сигурен пренос 

на данни по имейл, което за нас е най-

лесният и удобен начин за работа.

Кои са типичните нередности, 
които установявате при плащане-
то на вноските за социално оси-
гуряване? Ако има такива, какви 
мерки предприемате? Има ли други 
институции, с които си сътрудни-
чите, за да намалите риска и нега-
тивните последици за социалните 
системи на съответните държави?

Понякога трансферът на соци-

алноосигурителните вноски към съ-

ответните институции не се осъ-

ществява правилно или е в непълен 

размер, но ние не сме оторизирани 

да докажем това несъответствие. 

Митническите служби са тези, които 

могат да предприемат някакви мерки. 

Разбира се, когато е необходимо, 

се свързваме с работниците.

По време на втория уебинар 
по проект „ISA: Споразумения за 
командироване на работници“ Вие 
споделихте, че немското Минис-
терство на труда и социалната 
политика възнамерява да разшири 
междуправителствената работна 
програма за социално осигуряване, 
за да включи и България. Бихте ли 
ни разказали малко повече за тези 
планове?

Федералното министерство на 

труда и социалната политика откри 

ново звено, което се фокусира върху 

международните трудови отноше-

ния. Те стартираха работната про-

грама с Румъния, а сега разширяват 

обхвата й към България. СОКА-БАУ 

се съгласи да сътрудничи, защото 

България е на трето място по коман-

дировани работници в сферата на 

строителството след Румъния. Тази 

инициатива обаче е все още в про-

цес на обсъждане, за да се изясни кои 

аспекти на социалното осигуряване 

ще бъдат включени в програмата и 

с кои български министерства ще 

се водят преговори за евентуално 

сключване на споразумение.

Като цяло кои са типичните 
нередности, които се наблюдават 
при изпълнение на проекти за стро-
ителство с командировани работ-
ници от България?

Не бих казала, че наблюдаваме 

нередности конкретно с командиро-

вани работници от България, а ти-

пични несъответствия при работа с 

командировани работници по принцип, 

за които ни уведомяват митнически-

те служби. Например някои работници 

не получават минималната работна 

заплата за сектора. Понякога работ-

ният им ден е по-дълъг от декларира-

ния осемчасов, за което не получават 

полагащото им се допълнително въз-

награждение, а това практически оз-

начава, че реалната им заплата ста-

ва по-ниска от минималната. Мисля, 

че това е един от най-популярните 

начини за заобикаляне на немското 

законодателство. Забелязваме също 

така деклариране на плащания, които 

на практика не са извършени, или док-

ладване за неизползван отпуск, който 

реално е използван, за да бъде получе-

на съответната компенсация.

Според Вас по какъв начин по-
влияха международните споразуме-
ния върху процеса на командироване 
на работници? Подобриха ли услови-

ята на труд? Имаха ли позитивен 
ефект върху професионалния жи-
вот на работниците?

Като цяло по-високите социал-

ни вноски към осигурителните сис-

теми водят до по-високи социални 

придобивки за командированите 

работници, като добавки към пен-

сиите, болнични, обезщетения за 

безработица и т.н. Това обаче няма 

никакво влияние върху самия процес 

на командироване на работници, а 

по-скоро върху благосъстоянието на 

работещите зад граница. Фирмите 

все още подлежат на регистрация. 

Възможно е в известна степен да са 

улеснени процесът по отношение на 

социалноосигурителните плащания в 

годината на приключване на команди-

ровката, защото тези вноски се по-

емат от СОКА-БАУ и съответната 

партньорска институция в чужбина. 

Според мен по-интересният ефект 

от тези споразумения е, че социал-

ноосигурителните институции може 

би вече имат по-различно отношение 

към самонаетите работници. Спо-

ред регламента за социално осигуря-

ване дадено лице може да попадне в 

категорията „самонает“, но според 

трудовото законодателство същото 

лице се категоризира като „работ-

ник“. Това създава противоречия при 

определяне на социалните вноски, по-

лагащите се социални обезщетения, 

годишен отпуск и т.н.

 

Какво е влиянието на COVID-19 
върху строителния бранш в Герма-
ния? Какъв е ефектът от панде-
мията върху командироването на 
работници в сектор „Строител-
ство“?

 По време на кризата строител-

ните обекти в Германия продължава-

ха да работят. Очаквахме значител-

но намаляване на командированите 

работници поради затварянето на 

границите от март до май, но спадът 

не беше толкова голям, а през сеп-

тември отново регистрирахме на-

растване на чуждестранните стро-

ители. Като цяло този показател е 

сравнително стабилен. Строителни-

ят бранш обаче следва останалите 

сектори. Колкото по-нисък е броят 

на институционалните инвеститори, 

влагащи средства в жилища, сгради 

и инфраструктура, толкова по-силно 

ще е влиянието върху строителния 

отрасъл в средносрочен и дългосро-

чен план. Определено обществените 

поръчки и новите проекти са по-мал-

ко, но все още не знаем със сигурност 

какъв е ефектът върху нашия сектор. 

Дана Шефер, представител на Социалната каса на строителната индустрия:

Дана Шефер е юрист и 
ръководител на отдела за 
международно координиране 
към СОКА-БАУ. Тя отговаря 
за всички въпроси, свързани 
с командированите работ-
ници в сектор „Строител-
ство“ в Германия.
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Емил Христов

През изминалата седмица 

се проведе онлайн видео кон-

ференция на тема „Вълната 

от саниране - пътят към въ-

глеродно неутрална Европа“. 

Домакин и организатор на 

събитието беше Искра Ми-

хайлова, зам.-председател 

на Групата „Обнови Европа“ 

в Европейския парламент. В 

нея взеха участие еврокоми-

сарят по енергетика Кадри 

Симсон, вицепремиерът То-

мислав Дончев, експерти от 

сектор „Строителство“ в 

лицето на ген. директор на 

Европейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC) Доменико Компогран-

де, инж. Любомир Качамаков, 

вицепрезидент на Европей-

ската федерация на строи-

телната индустрия (FIEC) и 

председател на ОП на КСБ 

– София, Валентин Николов, 

изп. директор на Камарата 

на строителите в България, 

арх. Владимир Милков, пред-

седател на УС на Камарата 

на архитектите в България, 

инж. Йордан Николов, предсе-

дател на секция „Изолации“ 

към КСБ и изп. директор на 

БАИС, и д-р Драгомир Цанев, 

изп. директор на Център 

за енергийна ефективност 

 ЕнЕфект.

В началото на събитие-

то Искра Михайлова изрази 

радостта си, че въпреки вир-

туалния вариант на форума в 

него участват ключови поли-

тически и управленски фигури 

и експерти.

„Вълната на реновиране 

в Европа е огромна възмож-

ност за икономическо въз-

становяване и изключително 

важен момент за строител-

ната индустрия, която има 

шанс за модернизиране, ди-

гитализация на процесите, 

обновяване и повишаване на 

ефективността на матери-

алите, с принос към кръгова-

та икономика, както и за по-

вишаване на квалификацията 

на работната ръка“, сподели 

Искра Михайлова. От думи-

те й стана ясно, че нама-

ляването на въглеродните 

емисии и на потреблението 

на енергия, подобряването 

на средата за живот, създа-

ването на работни места, 

икономически растеж и ино-

вативни технологии – „всичко 

това може и трябва да бъде 

постигнато с реализацията 

на вълната за реновиране“. 

Зам.-председателят на Гру-

пата „Обнови Европа“ в ЕП 

подчерта, че 

обновяването на сградния 
фонд ще даде възможност 
за създаването на нови 
добре платени работни 
места в строителството. 

Тя даде пример, че част 

от хората, които изкарват 

прехраната си в минната 

индустрия, могат да се на-

сочат към строителство-

то. „Доброто координиране 

на плановете за преход и 

вълната за реновиране на 

национално и регионално 

ниво би дало и тази добавена 

стойност към плана за въз-

становяване“, сподели още 

Михайлова.

Тя информира присъства-

щите, че на 14 октомври Ев-

ропейската комисия е пред-

ставила своята инициатива 

вълна на саниране, която е 

първият действащ елемент 

от стратегията за растеж 

на ЕС – Зелен пакт. „Програ-

мата има ясно дефинирана 

цел, механизми за постигане 

на целта и ясни параметри 

за финансиране. Съчетава 

екологични цели с икономи-

чески растеж и създаване 

на работни места. Заедно 

с това инициативата вълна 

на саниране представлява 

инструмент за подкрепа на 

механизма за честен преход 

и е основен компонент в на-

ционалните планове за въз-

становяване и устойчивост“, 

поясни Михайлова.

От изказването й ста-

на ясно също така, че към 

днешна дата над 220 млн. 

сгради, представляващи 85% 

от сградния фонд, са постро-

ени преди 2001 г. „Повечето 

от тях ще функционират до 

2050 г., но не са подготве-

ни за настоящите и бъдещи 

промени в климата, като 

например повишаващите се 

температури и екстремни 

метеорологични явления“, 

сподели зам.-председателят 

на „Обнови Европа” в ЕП.

След нея думата взе ко-

мисарят по енергетика Ка-

дри Симсон, която потвърди 

думите на Искра Михайло-

ва за остаряващия сграден 

фонд в Европа и допълни, че 

наистина трябва да се уско-

ри обновяването му, особено 

ако Европа иска да постигне 

заложените цели, свързани с 

климата, до 2050 г. 

„България наистина е 

постигнала напредък при 

увеличаване на енергийните 

характеристики на сградите, 

особено на многофамилните 

такива“, коментира още ко-

мисар Симсон. Тя допълни, 

че поддържането им изисква 

огромно количество енергия. 

„В този ред на мисли искам 

да споделя, че около 40% от 

енергията в ЕС се употре-

бява от сградите, като 36% 

от въглеродните емисии са 

свързани точно с тях“, инфор-

мира еврокомисалят.

В изказването си Симсон 

сподели, че 

инициативата за обновява-
не има ясна цел да увеличи 
процента на санирани 
сгради до 2030 г. 

„Енергопотреблението на 

сградите трябва да се нама-

ли поне с 2% годишно благо-

дарение на тези наши усиля. 

Това е от значение за соб-

ствениците и наемателите. 

Именно заради това е много 

важно да има осведоменост и 

приемане от страна на всич-

ки, за да може да има ясна 

политика, която да бъде въ-

ведена, и достъпни решения“, 

посочи еврокомисарят. 

От думите й стана ясно, 

че вълната за обновяване на 

Европа съдържа съвсем кон-

кретни мерки. Основната 

част от тях целят да има 

много добра информация и 

правна сигурност за край-

ните й бенефициенти. „Ние 

искаме сертификатите за 

енергийна ефективност да 

бъдат уеднаквени и да съ-

държат повече информация, 

както и да важат за цяла Ев-

ропа“, поясни Симсон. 

„Втората ни важна за-

дача е свързана с достъпно 

финансиране за обновяване 

на сградите, което ще бъде 

на разположение на правител-

ствата. То може да излезе 

около 275 млрд. евро годиш-

но. Като средства могат да 

се добавят благодарение на 

по-голямо финансиране от 

страна на Фонда за възста-

новяване и устойчивост“, 

коментира еврокомисарят и 

сподели, че алтернатива е 

Фондът за сближаване. 

Кадри Симсон сподели, че 

вълната на саниране дава не 

само възможности за нама-

ляване на енергийната бед-

ност, но и за прехода към кръ-

гова икономика, използването 

на необходимите строителни 

материали, но най-вече съз-

дава нови работни места. 

Обновяването е дейност, 

която е трудоемка и може да 

даде заетост на много хора. 

„Всичко това помага за въз-

становяването и на сектор 

„Строителство“, който по-

страда заради пандемията“, 

каза тя. 

Еврокомисарят по енерге-

тика също така подчерта, че 

Европа на първо място тряб-

ва да обнови не само жилищ-

ните сгради, но й публичната 

инфраструктура. „Много е 

важно да се подкрепят нови 

инициативи, като например 

пакета за климата, също 

така платформата Нов евро-

пейски Баухаус за мобилизи-

ране на архитекти, инженери, 

експерти. Това е платформа, 

която обединява естетика-

та с новите решения“, инфор-

мира тя.

„Смятам, че България ще 

има ползи, като включи обно-

вяването в своя дневен ред. 

Ако голяма част от сградите 

бъдат реновирани на цялата 

територия, ще могат да се 

предоставят стандарти-

зирани решения на по-ниски 

цени, като същевременно се 

инвестира и в дигиталните 

методи в сектора, които ще 

носят дългосрочни ползи“, за-

яви еврокомисарят Симсон. 

Тя посочи още, че е важно 

страната ни да приложи съ-

ществуващото законодател-

ство и да представи своята 

дългосрочна стратегия за 

обновяване. В заключение тя 

каза, че 

строителният бранш 
е този, които може да 
подпомогне градовете да 
бъдат по-зелени, по-чисти и 
устойчиви. 

„Това е така, защото сек-

тор „Строителство“ предла-

га нови възможности за нови 

работни места и подобрява-

не на условията на живот на 

гражданите“, сподели Сим-

сон.

Вицепремиерът Томислав 

Дончев на свой ред коменти-

ра, че подобен тип конферен-

ции са чудесна възможност 

за обмен на мнения. „По този 

начин различните заинтере-

совани страни могат да си 

сверят часовниците“, заяви 

той. По думите му българ-

ската икономика си остава 

най-енергийно интензивна-

та икономика в ЕС. „За про-

изводството на 1 единица 

БВП българската икономика 

изразходва средно 3,6 пъти 

повече енергийни ресурси, 

отколкото средноевропей-

ските. Също така много 

малка част от българските 

малки и средни предприятия 

имат политики, свързани с 

енергийна ефективност“, 

подчерта Дончев.

Той напомни на присъст-

ващите на конференцията, 

че освен всички средства от 

оперативните програми Бъл-

гария инвестира от нацио-

налния бюджет сумата от 

2 млрд. лв. в Националната 

програма за енергийна ефек-

тивност на многофамилни-

те жилищни сгради. „По този 

начин показахме на хиляди 

български домакинства, че 

нещата биха изглеждали и по 

друг начин, че има съвременни 

решения, които позволяват 

сметките за отопление, за 

ток да са с 30%, а дори с 50% 

по-ниски“, посочи Томислав 

Дончев.

Той говори и за Плана за 

възстановяване и устойчи-

вост, според него един от 

ключовите, който ще ни по-

Във фокуса на програмата за България е обучаването на квалифицирана работна ръка

Валентин Николов, изп. директор 
на КСБ

Искра Михайлова, зам.-председател 
на Групата „Обнови Европа“ в ЕП

Арх. Владимир Милков, председател 
на УС на КАБ

Кадри Симсон, еврокомисарят 
по енергетика

Инж. Йордан Николов, председател на 
секция „Изолации“ към КСБ

Томислав Дончев, вицепремиер 
на България

Доменико Компогранде, 
ген. директор на FIEC

Д-р Драгомир Цанев, изп. директор на 
Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

Инж. Любомир Качамаков, 
вицепрезидент на FIEC 
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могне в следващите години 

да интервенираме в тази 

сфера заедно с националния 

бюджет и средствата от 

кохезионната политика. 

„Редно е, трябва да има 

мерки за енергийна ефектив-

ност на целия сграден фонд, 

но ние трябва да ги комбини-

раме с други, които са свър-

зани с нови технологични 

решения и средства за ге-

нериране на енергия, използ-

вайки например покривните 

пространства. Това е един 

ресурс, който в много малка 

степен е усвоен в България“, 

акцентира вицепремиерът.

В изказването си Дон-

чев сподели, че има предви-

ден ресурс в Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост, който е близо 

3 млрд. лв. „От тези сред-

ства 

1,728 млрд. лв. предстои да 
бъдат насочени към частни 
сгради.

Тук амбицията ни е малко 

по-различна от националната 

програма, където масово ин-

тервенциите бяха за опако-

ване на фасадите с изолация, 

подмяна на дограмите, което 

даде необходимия ефект, но 

една подобна програма, освен 

да променя живота на соб-

ствениците, има и пилотен 

ефект“, каза той.

„Ние трябва да внедрим 

и покажем, че съществу-

ват и нови технологии като 

термопомпи, които особено 

при публичните сгради биха 

могли да бъдат много добро 

решение. 417 млн. лв. е пред-

виденият ресурс по отноше-

ние на този тип сгради, като 

ние имаме амбицията да за-

сегнем всички типове инфра-

структура – образователна, 

културна, социална, спортна, 

административна и всички 

сгради, които се посещават 

от хора“, допълни Томислав 

Дончев.

В словото си по време 

на форума вицепремиерът 

информира, че 282 млн. лв. 

ще бъдат отделени за обно-

вяването на индустриални 

сгради, а 452 млн. лв. ще се 

инвестират в подмяната на 

системите за улично освет-

ление в големите градове. 

„Имаме амбицията, освен 

да реновираме хиляди сгради, 

също така да мобилизираме 

допълнителен ресурс. Зара-

ди това всички тези меро-

приятия трябва да бъдат 

съфинансирани от собстве-

ниците по един или друг на-

чин. Уточняваме финалния 

сценарий в момента“, поясни 

вицепремиерът. Според него 

е необходимо да се мисли в 

перспектива и след 2026 г., 

като се създадат достатъч-

но адекватни пазарни меха-

низми, може би с подкрепата 

на публично финансиране. „Те 

може да позволят в един мо-

мент довършването на мер-

ките за енергийна ефектив-

ност в целия сграден фонд 

да се превърне в устойчив 

модел на финансиране чрез 

пазара“, каза той и добави, че 

40 - 50% по-ниски сметки за 

ток и отопление са огромен 

спестен ресурс. 

„Имам амбиция, която 

също е част от националния 

план за възстановяване и 

устойчивост за създаването 

на национален фонд за декар-

бонизация, който трябва да 

се капитализира от различни 

източници. Той ще подпомага 

съфинансирането на всички 

тези проекти и в дългосро-

чен план ще се превърне в 

ресурса, който ще позволи 

дори след изтичане на срока 

на прилагане на националния 

план, дори след използваните 

средства от кохезионната 

политика да се финансират 

устойчиво подобни меропри-

ятия в България“, информира 

Томислав Дончев.

Мнението на вицепре-

миера беше споделено и от 

еврокомисар Кадри Симсон, 

която подчерта, че един-

ственият начин за постига-

нето на поставените цели 

е чрез работа в сътруд-

ничество с националните 

правителства. „Оценявам 

амбициозните планове на 

държавите членки. Това, кое-

то можем да предоставим 

от наша страна, е допълни-

телно финансиране, което 

ще подпомогне създаване-

то на работни места. Това 

ще гарантира приемане от 

страна на обществото. 

Обновяването е полезно за 

всички нас – хората, индус-

трията, също така за све-

та“, заяви тя.

Форумът продължи с 

изказване на инж. Любомир 

Качамаков, който определи 

присъствието на събитието 

на представители на българ-

ските институции и браншо-

ви организации като много 

добър знак. „За мен диалогът, 

споделянето и зачитането 

на мнението на всички нас 

е в основата на успешното 

водене на политики“, посочи 

вицепрезидентът на FIEC. 

Той добави, че 

бизнесът приветства 
вълната на обновяване. 

Според него инициатива-

та на Европейската комисия 

ще помогне както на хората, 

така и на фирмите. „Като 

вицепрезидент на FIEC имам 

отговорността да развивам 

и представлявам интереси-

те на малките и средните 

предприятия. В рамките на 

вълната за обновяване виж-

дам възможността за създа-

ване на трудова заетост на 

регионалните малки и сред-

ни предприятия“, подчерта 

инж. Качамаков. По думите 

му инициативата ще помог-

не не само за намаляване на 

въглеродните емисии, но и 

за защита на природата. 

„Строителните компании ще 

имат дългосрочна заетост, 

което ще доведе до стабил-

ност в сектора“, каза той. 

Инж. Любомир Качама-

ков сподели, че в рамките на 

FIEC все още няма изготвена 

финална позиция за обновява-

нето на сградния фонд на Ев-

ропа, но има предварителни 

послания, които ще бъдат 

предоставени на партньори-

те в Европейския парламент 

и Европейската комисия, 

както и на останалите ин-

ституции, които участват 

в процеса.

На свой ред Доменико 

Компогранде подкрепи об-

щото мнение, че вълната за 

реновиране ще създаде рабо-

та на малките и средните 

компании в бранша. „Важно 

е да стимулираме пазара за 

устойчиво строителство. 

Също така е нужно да се фо-

кусираме върху енергийната 

ефективност, като се инве-

стира в качествени строи-

телни материали“, сподели 

ген. директор на Европейска-

та федерация на строител-

ната индустрия.

„Друга важна тема, която 

касае санирането и през из-

миналата седмица обсъжда-

хме с борда на директорите 

на FIEC, е необходимостта 

да се ускорят процедурите 

за възлагане на обществени 

поръчки. Понастоящем една 

от трудностите е свързана 

с дългата им продължител-

ност. На национално равнище 

властите трябва пълноценно 

да се възползват от възмож-

ностите, за да се постигне 

реалната цел на възстановя-

ването“, заяви Компогранде.

На следващо място той 

постави като изключително 

важно 

развитието на дигитализа-
цията в сектор „Строител-
ство“. 

„Това ще позволява да се 

използват т.нар. дигитални 

дневници, чрез които можем 

да проследяваме какви строи-

телни материали са вложени 

с оглед на саниране и обновя-

ване в бъдеще и какви проце-

си са извършени“, поясни ген. 

директор на FIEC.

Компогранде заяви също 

така, че вълната на санира-

не дава огромни възможнос-

ти за сектора, но е важно 

да се реши проблемът с едно 

от най-големите предизвика-

телства за строителните 

компании, а именно липсата 

на квалифицирана работна 

ръка. „Ето защо има потреб-

ност да се направи нещо по 

отношение на обучението и 

квалификацията, за да може 

да се привличат млади хора. 

Може да вкараме много пари 

в сектора, да имаме прекрас-

ни проекти, но ако няма нуж-

ната работна сила, едва ли 

ще стигнем някъде“, поясни 

той.

„От FIEC сме на разпо-

ложение да помагаме, за да 

може вълната да се реали-

зира успешно. Ще е от ре-

шаващо значение за нашия 

сектор, но и за европейската 

икономика като цяло. Ние сме 

на разположение и сме Ваш 

партньор”, завърши Компог-

ранде. 

Форумът продължи с 

изказване на изп. директор 

на КСБ Валентин Николов. 

В словото си той сподели, 

че Камарата представлява 

около 200 хиляди работници 

и над 6 хиляди фирми. „Мога 

да кажа, че в България е ус-

тановен един изключително 

добър диалог и работещо 

сътрудничество между КСБ 

и представители на законо-

дателната, изпълнителна-

та власт, ЕК и ЕП. Само по 

себе си това е ярък пример 

за това, че ние всички заедно 

можем да постигнем важни 

цели в интерес на европей-

ската общност“, акцентира 

Николов. По думите му КСБ и 

българските строители 
силно подкрепят инициати-
вата за саниране в Европа и 
изразяват своята готов-
ност за нейното успешно 
реализиране. 

„Смятам, че ние сме ес-

тествен и надежден парт-

ньор на държавата за по-

стигане на нейните цели в 

изпълнение на вълната за 

реновиране. През годините 

изградихме и утвърдихме 

своя национална мрежа – 27 

Областни представител-

ства, дружество за квали-

фикация и преквалификация 

на кадри, издаваме вестник, 

който достига до всички 

строителни фирми“, инфор-

мира още изп. директор на 

КСБ. Той добави, че Камарата 

притежава също така и до-

казан експертен потенциал 

както на местно, така и на 

национално ниво. „Екипът 

на КСБ разполага с доказани 

професионалисти, които биха 

допринесли за успешното из-

пълнение на тази важна ини-

циатива“, заяви той. 

Валентин Николов от-

беляза и че КСБ е била една 

от първите браншови орга-

низации, която е подкрепила 

позицията на ЕК още в пър-

вите дни на представяне на 

вълната на саниране. „Бяха 

проведени много срещи с 

участието на нашия минис-

тър-председател Бойко Бори-

сов, с вицепремиера Томислав 

Дончев, както и с нашите 

европейски партньорски ор-

ганизации, на които кате-

горично изказахме нашето 

положително мнение и го-

товност за участие“, спо-

дели Николов. По думите му 

за целия строителен бранш 

вълната за реновиране е една 

национална, но и европейска 

кауза за укрепване, развитие 

и справяне с кризата.

„Можем да говорим и да 

кажем, че Европа никога не е 

била по-обединена. Всяка кри-

за освен негативите разкри-

ва и нови възможности. Още 

в самото начало, когато въз-

никна този сериозен проблем, 

много експерти в света ка-

заха, че един от основните 

двигатели на прогреса и за 

преодоляване на последстви-

ята от кризата е строител-

ството. Оказаха се прави. 

Ние се радваме, че КСБ беше 

сред тези експерти“, подчер-

та Валентин Николов. 

Той коментира още, че 

докато цели сектори са 

спрели работа, в строител-

ството това не се е случило. 

Нещо повече - секторът е 

спомогнал да се увеличи зае-

тостта и обемите работа. 

„За нас най-важното е, че об-

ществото, правителството 

и законодателите ни чуха. 

Последните данни, които из-

лизат, потвърждават това. 

Третото тримесечие на 

тази година са издадени 1282 

разрешения за нови жилищни 

сгради. Това е около 25% пове-

че от предходния период. КСБ 

силно вярва, че вълната на 

обновяване е една уникална 

възможност за насърчаване 

както на европейската, така 

и на българската индустрия 

и икономика“, каза Николов.

В заключение Валентин 

Николов изтъкна, че 

КСБ ще работи активно за 
реализирането на Зелената 
сделка,

като се надява тя да 

подпомогне страната ни. 

От своя страна Камарата 

ще очаква държавата и ЕК 

да подкрепят организацията 

за решителен прелом в про-

цеса на квалификация и прек-

валификация на кадрите през 

следващата година.

„КСБ ще продължи да ра-

боти и води конструктивен 

диалог с всички участници в 

този сложен процес. Ние ще 

работим съвместно за по-

стигане на целите, които са 

поставени от Европейската 

комисия“, сподели Валентин 

Николов.

Председателят на УС на 

Камарата на архитектите 

в България арх. Владимир 

Милков заяви, че български-

те му колеги са готови да 

се изправят пред предизви-

кателството на вълната на 

саниране. „Първата вълна на 

саниране я изнесоха на гър-

ба си като водещи проек-

танти. Имаме достатъчен 

опит в енергийната ефек-

тивност и въвеждането на 

нови технологии. Мисля, че 

ние сме абсолютно готови 

да се справим с новите из-

питания“, коментира още 

той. Според него е много 

важно да се извадят и поу-

ките от вече приключила-

та Национална програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради. „От изключително 

значение е, когато се офор-

ми обществената поръчка, 

да има такива изисквания, 

които да позволяват на по-

голяма част от българските 

архитекти да се включат“, 

подчерта арх. Милков.

Той допълни, че КАБ и КСБ 

работят в синхрон и са гото-

ви да участват активно в но-

вата вълна за реновиране на 

жилищните сгради. Предсе-

дателят на УС на Камарата 

на архитектите сподели, че 

в най-скоро време се очаква 

подписването на споразуме-

ние между всички браншови 

организации в сектор „Стро-

ителство“ за съвместна дей-

ност и подкрепа.

На свой ред инж. Йордан 

Николов коментира, че 

в България се очаква на  
1 млн. евро инвестиции за 
енергийно обновяване да 
се създадат по над 50 нови 
работни места. 

„През 2012 - 2016 г. сани-

рането предостави работа 

на над 50 000 човека. При 

условие че очакваме едно 

доста по-сериозно финанси-

ране, представете си какъв 

процент работна ръка може 

да бъде зает“, сподели той.

„Ние имаме доста осво-

бодена работна ръка от дру-

ги отрасли. Тя спокойно може 

да бъде насочена към обновя-

ването на сградите. Говоря 

напр. за въгледобивния отра-

съл, където ще има закрити 

предприятия, тогава тези 

хора спокойно с възможност-

ите на КСБ и БАИС могат 

да бъдат преквалифицирани 

и бързо да намерят своето 

място в икономическия ни 

живот“, посочи още инж. Ни-

колов. 

В заключение той допъл-

ни, че за да бъде устойчи-

ва вълната за реновиране, 

трябва да има някаква форма 

на самоучастие от стра-

на на хората. „Най-добрият 

вариант е това да става 

през контрола, надзора и 

проектирането, за да може 

нещата, които са платени 

от участниците, да са за 

контролиращите резултата 

от изпълнението на СМР. 

Много е важно в настоящия 

момент да използваме тази 

възможност, която се откри-

ва в България, за да направим 

нещо, което трябваше преди 

много време да се случи“, зая-

ви инж. Николов.

В края на форума д-р Дра-

гомир Цанев представи ня-

колко акцента от вълната на 

обновяване и добави, че е ва-

жно да се насочат усилията 

на целия сектор към увелича-

ване на обхвата, темповете 

и дълбочината на обновяване-

то чрез регулаторни и нере-

гулаторни мерки. Той говори 

и за ролята на професионал-

ното образование и обучение 

и комуникацията с крайните 

потребители.
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България  остава една от малкото държави с нисък дефицит от 3%

Мирослав Еленков

Брутният вътрешен про-

дукт (БВП) на България ще се 

свие с 5,1 на сто през 2020 г. 

и ще нарасне с 2,6 на сто през 

2021 г. и с 3,7 на сто през 

2022 г. Това са изчисленията в 

есенните икономически прог-

нози на Европейската комисия 

(ЕК).

Очаква се общият спад на 

европейската икономика през 

тази година да е с над 7%, а 

безработицата и дефицитите 

да продължават да растат. 

България обаче остава една от 

малкото държави с нисък дефи-

цит от 3%.

„Икономиките на България и 

останалите членки на ЕС ще се 

върнат към нивата си отпре-

ди пандемията чак към края на 

2022 г.“, се казва още в прогно-

зата на Европейската комисия. 

От есента на 2020 г. икономи-

ката на еврозоната ще се свие 

със 7,8%, преди да отбележи 

ръст от 4,2% през 2021 г. и 3% 

през 2022 г. За целия ЕС спадът 

е 7,4% през 2020 г., а възстано-

вяването - 4,1% през 2021 г. и 

3% през 2022 г. 

Икономическите последици 

от пандемията се различават 

значително в различните час-

ти на ЕС, като това важи и за 

перспективите за възстановя-

ване, които пряко зависят от 

степента на разпростране-

нието на вируса, строгостта 

на мерките в областта на об-

щественото здраве, секторния 

състав на националните иконо-

мики и силата на националните 

ответни мерки от гледна точка 

на политиките. От ЕК подчер-

тават: 

Много важно е да бъде приет 
бюджетът за следващите 
7 години.

Комисията очаква Фондът 

за възстановяване в размер на 

750 млрд. евро, който е част от 

следващия седемгодишен бю-

джет, да се отрази положител-

но на европейските държави. 

„Постигната е важна стъп-

ка по отношение на евробюдже-

та - предварително съгласие на 

обвързването му с принципите 

на правовата държава. Механи-

змът ще залегне за първи път 

във финансовата рамка“, обръ-

щат внимание от ЕК. 

В документа се посочва, че 

нарастването на безработица-
та е било ограничено в сравнение 
със спада в производствата. 

Политиките, предприети 

от държавите членки, заедно с 

инициативите на равнище ЕС 

са допринесли за смекчаване 

на последиците за пазарите на 

труда. Тук специално се посоч-

ва, че належащите мерки - като 

схемите за работа с намалено 

работно време, са били безпре-

цедентни. Все пак се очаква 

загубата на работни места да 

продължи да се увеличава през 

2021 г. с постепенното премах-

ване от държавите членки на 

различните видове спешна под-

крепа и с навлизането на нови 

хора на пазара на труда.

Според прогнозите безрабо-

тицата в еврозоната ще се уве-

личи от 7,5% през 2019 г. на 8,3% 

през 2020 г. и 9,4% през 2021 г., 

преди да намалее до 8,9% през 

2022 г. За целия ЕС цифрите са: 

при 6,7% през 2019 г. до 7,7% 

през 2020 г. и 8,6% през 2021 г., 

преди да намалее до 8% през 

2022 г.

Дефицитът и държавният дълг 
отиват рязко нагоре.

Очаквано и бюджетните де-

фицити ще се увеличат много 

в целия ЕС – все пак социални-

те разходи растат, а данъчни-

те приходи намаляват както 

в резултат на извънредните 

действия от гледна точка на 

политиката, имащи за цел да се 

подпомогне икономиката, така и 

вследствие на автоматичните 

стабилизатори. 

Пресметнато е съвкупни-

ят дефицит за еврозоната 

да нарасне от 0,6% от БВП 

през 2019 г. на около 8,8% през 

2020 г., преди да намалее до 6,4% 

през 2021 г. и 4,7% през 2022 г. 

В сметките е отразено посте-

пенното премахване на мерките 

за спешна подкрепа през 2021 г. 

Съвкупното съотношение на 

дълга към БВП пък ще се измени 

от 85,9% през 2019 г. на 101,7% 

през 2020 г., 102,3% през 2021 г. 

и 102,6% през 2022 г.

Инфлацията остава ниска. 

Поради резкия спад на цени-

те на енергията общата ин-

флация достигна отрицателни 

стойности през август и сеп-

тември. Същинската, която 

включва всички стоки, освен 

енергията и непреработените 

храни, също намалява значител-

но през лятото поради по-сла-

бото търсене на услуги, осо-

бено свързаните с туризма и 

промишлените стоки. Слабото 

търсене, застоят на пазара на 

труда и високият обменен курс 

на еврото ще окажат натиск 

за понижаване на цените.

Измерена чрез хармонизира-

ния индекс на потребителски-

те цени (ХИПЦ), инфлацията ще 

бъде средно 0,3% през 2020 г., 

преди да нарасне на 1,1% през 

2021 г. и 1,3% през 2022 г. бла-

годарение на стабилизирането 

на цените на петрола. Що се 

отнася до ЕС, очаква се през 

2020 г. тя да бъде 0,7%, през 

2021 г. - 1,3%, а през 2022 г. - 

1,5%.

„Тази прогноза идва в мо-

мент, в който втората вълна 

на пандемията поражда още 

по-голяма несигурност и разби-

ва надеждите ни за бързо въз-

становяване. Икономическата 

продукция на ЕС няма да догони 

равнищата си отпреди коро-

накризата до 2022 г. По време 

на това сътресение обаче ние 

показахме решителност и соли-

дарност. Въведохме безпреце-

дентни мерки, за да помогнем 

на хората и предприятията. 

Ще работим заедно, за да на-

чертаем пътя към възстановя-

ването, като използваме всеки 

инструмент, с който разпола-

гаме. Постигнахме съгласие по 

ключов пакет от мерки за въз-

становяване - NextGenerationEU, 

в който централно място заема 

Механизмът за възстановяване 

и устойчивост, за да бъде пре-

доставена мащабна подкрепа 

за най-тежко засегнатите ре-

гиони и сектори”, казва Валдис 

Домбровскис, изпълнителен 

зам.-председател на Комисия-

та, отговарящ за икономиката 

в интерес на хората.

„След най-дълбоката реце-

сия в историята на ЕС през пър-

вата половина на тази година и 

много силен подем през лятото 

възстановяването на Европа 

спря поради повторното нара-

стване на броя на заразените с 

COVID-19. Растеж ще бъде от-

четен отново през 2021 г., но 

ще са нужни две години, за да се 

доближи европейската икономи-

ка до състоянието, в което се 

намираше преди пандемията. В 

настоящия контекст на много 

голяма несигурност национал-

ните фискални политики трябва 

да продължат да предоставят 

подкрепа, а NextGenerationEU 

трябва да бъде завършен до 

края на 2020 и ефективно при-

веден в действие през първата 

половина на 2021 г.”, казва коми-

сарят по въпросите на икономи-

ката Паоло Джентилони.
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Елица Илчева

Арх. Милков, преди всичко 
приемете поздравления от еки-
па на в. „Строител“ за избора Ви 
за председател на УС на Камара-
та на архитектите в България 
(КАБ). Какво смятате, че нате-
жа във Ваша полза? 

Предполагам, че колегите 

заложиха на идеите, залегнали в 

платформата ми, резултат от 

участието ми в три мандата на 

Управителния съвет на КАБ, раз-

бира се, с прекъсване.

Кои качества Ви дават само-
чувствие, че ще успеете в тази 
доста отговорна мисия?

Най-вече опитът, който имам, 

и желанието ми да бъда полезен 

за гилдията. Новоизбраният Уп-

равителен съвет е съставен от 

стойностни колеги, а това е от 

голямо значение за колективния 

стил на работа, който ще наложа.

Мотото на платформата Ви 
е „За единна, независима и отго-
ворна Камара на архитектите в 
България“. Градирани ли са тези 
приоритети и за кое от трите 
неща според Вас има да се рабо-
ти най-много към настоящия 
момент?

Да, градирани са. Единна, 

защото регионалните колегии, 

независимо от численост и гео-

графско местоположение, са рав-

нопоставени и като част от една 

обединена структура, наречена 

Камара, носят солидарна отго-

ворност за изпълнение на полити-

ките на браншовата организация 

по места и в национален мащаб и 

имат еднакви права за формиране-

то им чрез предложения, обсъжда-

ния и становища.

Настоящата обществено-по-

литическа обстановка, социал-

но-икономическото състояние на 

колегията, както и някои заявени 

предложения на Министерския 

съвет за управленски решения 

за обезличаване и подчиняване на 

браншовите организации налагат 

целенасочена и мотивирана рабо-

та за запазване независимостта 

на КАБ. Държавата й е възложи-

ла важни регулаторни функции. 

Камарата трябва да бъде лоялен 

партньор на държавата, но и ко-

ректив. Това може да се случи 

само когато КАБ е независима. Тя 

регулира професията, пазара на 

архитектурни услуги и защитава 

правата на проектантите, из-

готвя становища по предложения 

за изменение на нормативната 

база. Ето защо тя следва да бъде 

отговорна.

Защо на второ място в оп-
орните точки на програмата Ви 
стои „Качество на архитектур-
ния проект“?

Архитектите са тези, които 

формират устойчива жизнена 

среда за всички. Това е подчерта-

но и от Европейската комисия, а 

в предложеното от нейния пред-

седател Урсула фон дер Лайен 

Ново движение Баухаус отново съ-

ществена отговорност ляга вър-

ху плещите на нашата колегия. 

Качественият архитектурен 

продукт е предпоставка и за ка-

чествена среда. Новите отго-

ворности изискват и реципрочни 

завишени права на проектанта в 

инвестиционния процес.

Качеството издига престижа 

на професията в обществото и е 

свързано с въвеждането на новите 

BIM технологии и дигитализация 

на нашия труд. За закупуването на 

нови усъвършенствани програмни 

продукти и текущо обучение са 

необходими значителни средства. 

За съжаление КАБ, а и голяма част 

от колегията не разполагат с та-

кива възможности. Нуждаем се от 

финансовата подкрепа на държа-

вата под формата на конкретни 

програми. 

Високото качество на даден 

проект предполага и достойно 

заплащане. Това е едно от усло-

вията за запазване и повишава-

не конкурентоспособността на 

българите на европейския пазар 

на архитектурни услуги.

Казвате, че ще работите за 
усъвършенстване на национал-

ното законодателство. Какво 
конкретно смятате, че трябва 
да се промени в най-спешен по-
рядък? Предвиждате ли инициа-
тиви в тази насока?

Мисля, че от първостепенно 

значение е работата по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и 

Закона за устройството на тери-

торията (ЗУТ). За да се защити 

общественият интерес, трябва 

в ЗОП да се обособи отделна гла-

ва „Инвестиционно проектиране 

и устройствено планиране“. Ар-

хитектурният конкурс следва да 

бъде най-важният инструмент за 

подбор на проект и още ред други 

промени. 

По отношение на ЗУТ е нуж-

но да се работи в посока облек-

чаване на административната 

тежест, дигитално предаване на 

разработките, завишаване как-

то на отговорностите, така и 

на правата на колегите в целия 

инвестиционен процес.

Какво мислите за идеята на 

КСБ, че строителната индус-
трия се нуждае от изцяло нов 
ЗУТ и разделянето му на два за-
кона – единият за устройство-
то на територията, а другият 
за строителството? 

Действащият ЗУТ въпреки 

многобройните поправки и до-

пълнения не отговаря на новите 

реалности. Наистина се нужда-

ем от нов нормативен акт, но 

според мен трябва да бъде общ, 

защото инвестиционният процес 

е цялостен и неделим. Общото 

събрание на КАБ и Управителни-

ят съвет обмислят създаване 

не на закон, а на единен Кодекс 

за инвестиционно проектиране, 

устройствено планиране и стро-

ителство. Но най-важното е 

всички текстове да бъдат точни, 

ясни и недвусмислени, огранича-

ващи до минимум възможността 

за тяхното тълкуване.

Вашият предшественик арх. 
Николай Баровски отбеляза в 
отчетния си доклад като свой 
принос меморандума за дълго-
срочно сътрудничество с КСБ. 
За нас беше радостно да чуем, 
че ще можем да очакваме и от 
Вас единодействие с всички 
сродни браншови организации, 
сред които е и Камарата на 
строителите. 

Съвместната дейност, дълго-

срочното сътрудничество и обе-

динените усилия на браншовите 

камари в строителния сектор ще 

повишат авторитета и мястото 

им в обществото. Вече е приета 

обща Декларация, подготвя се 

становище относно промените 

в ЗУТ. Предстои подписване на 

споразумение между всички бран-

шови организации в сектора.

Обръщате внимание и на за-
дълбочаване работата с Нацио-
налното сдружение на общини-
те в Република България. Какво 
предвиждате конкретно?

Търсили сме и ще търсим 

постоянен диалог с общините. 

Ще подпомагаме дейността на 

Експертните съвети, ще кон-

султираме с експертиза провеж-

даните от тях обществени по-

ръчки и архитектурни конкурси, 

ще участваме в обсъждания на 

устройствени и инвестиционни 

проекти. Ще продължим да се-

зираме отделни местни админи-

страции за лоши практики в дей-

ността им.

Председателят на САБ 
проф. д-р арх. Тодор Булев в при-
ветствието си на Общото съ-
брание на САБ отвори темата 
за едно бъдещо обединение на 
двете организации на архите-
ктите. Дали това е възможна 
мисия, дори в по-дългосрочен 
план?

Мисля, че поради характера 

на двете организации – едната 

сдружение в частна полза, а дру-

гата създадена със закон и де-

легирани определени задължения 

и права, обединението на този 

етап е нереално. Но сътрудни-

чеството е задължително.

Ако се върнем към рутинна-
та Ви работа на председател 
на УС, с какво започнахте, кои 
са най-спешните задачи пред 
Камарата?

Най-неотложно пред Кама-

рата е да се пребори за своята 

независимост и с опитите за 

ограничаване на регулаторните 

й функции.

 

Вие сте от Бургас, който е 
сред най-бързо развиващите се 
градове в последното десети-
летие, с най-много и добре ус-
воени средства по европейски 
проекти. На какво според Вас се 
дължи това? 

Заслугата е обща, но най-ве-

че на инициативността и упра-

вленските умения на кмета на 

Бургас Димитър Николов, на него-

вия екип и на правилната инвес-

тиционна политика, съобразена 

с финансовите възможности на 

града и размера на защитените 

европейски средства. Искам да 

отбележа усилията на архите-

ктурната колегия за налагане на 

конкурсното начало, на добрите 

проекти, дело на бургаските ар-

хитекти, както и на такива от 

страната. Постигнатото добро 

строителство е в резултат и 

на контрола от страна на общи-

ната и на отговорния авторски 

надзор.

С радост забелязахме, че 
платформата Ви поставя ак-
цент върху работата с медии-
те, но и апелирате членовете 
на ръководството да имат пре-
мерени изяви. Как да тълкуваме 
това? 

Дейността ни с медиите е 

важна и отговорна, защото те 

формират общественото мне-

ние. Медийните изяви трябва да 

бъдат по конкретни поводи, под-

платени с професионална екс-

пертиза, базирана на проверени 

факти.

И накрая - в. „Строител“ ви-
наги е проявявал интерес към 
дейността на КАБ и е съдейст-
вал за популяризацията й. Пла-
нирате ли разширяване на взаи-
модействието ни?

Разбира се. Мисля, че ни пред-

стои много съвместна работа.

Арх. Владимир Милков, председател на УС на КАБ: 

Действащият ЗУТ въпреки многобройните поправки и допълнения не отговаря на новите реалности

Арх. Владимир Милков взе участие във второто заседание на Консултативния съвет на браншовите организации 
от сектор „Строителство“, домакин на което бе КСБ
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Георги Сотиров

Г-н Даулов, на 12 ок-
томври 2020 г. в резиден-
ция „Бояна” Вие получихте 
наградата на Национал-
ното сдружение на общи-
ните в България (НСОРБ) 
в категория „Принос за 
развитието на местното 
самоуправление”, а нашият 
вестник стана носител на 
титлата „Медия на общи-
ните”.

Поздравявам екипа на 

Вашия вестник, който аз 

професионално следя пове-

че от 10 години. Вашата 

награда от Сдружението  е 

напълно заслужена. Това се 

споделя и от други мои ко-

леги в страната, защото 

отдавна сте се превърнали 

в ценено място за дискусии 

върху проблемите на мест-

ната власт. Много често 

това става и през призмата 

на ангажиментите на сама-

та строителна общност. 

Във в. „Строител” могат 

да се прочетат публикации 

за наши постижения, които 

рядко намират място в дру-

ги медии.

Що се отнася за награ-

дата за община Чавдар, за 

която благодаря на Нацио-

налното сдружение, то тя е 

плод на постоянните усилия 

на кметската администра-

ция главно в лицето на моя 

предшественик Пенчо Геров. 

Ние станахме признат мо-

дел на устойчиво местно 

самоуправление на малка об-

щина. Факт е, че селището 

придоби нов облик, което е 

и заслужена награда за уси-

лията на управленци, бизнес, 

големите промишлени пред-

приятия от миннодобивния 

отрасъл, както и на цялото 

ни население. 

А колко са Вашите ус-
пешно реализирани евро-
пейски проекти и какво Ви 
предстои?

Наистина много са 

проектите, които през го-

дините сме реализирали. 

Само тези с финансиране 

от оперативните програми 

вероятно са към трийсет и 

вече не ги броим… Успяхме 

да „напипаме” най-добрия 

механизъм за печелене на 

такива, които да създават 

работни места, устойчи-

вост, да са ефективни. Го-

воря основно в областта на 

инфраструктурата, но това 

се отнася също за туризма, 

за образованието, за соци-

алните услуги и прочие.

Няма как да не отдам 

заслуженото и на сътрудни-

чеството ни с двете съсед-

ни предприятия, откъдето 

получаваме концесионни въз-

награждения. Става дума за 

„Дънди Прешъс Металс - Че-

лопеч” и „Елаците Мед” АД. 

Със средствата, които по-

лучаваме от тях, имаме въз-

можност за съфинансиране. 

Когато нашите усилия се 

материализираха в успешни 

класирания, постепенно за-

почнахме осъществяването 

на програма за по-добър жи-

вот на хората. 

Ще се спра на ВиК сек-

тора и работата на админи-

страцията за преодоляване 

на различните, натрупани 

през годините, негатив-

ности там. Известно е, че 

подземната инфраструкту-

ра е много болезнен проблем 

за нашата страна и за поч-

ти всички кметове заради 

повсеместно полаганите 

етернитови тръби, които 

в онова друго време са били 

единствено решение с хори-

зонт само 20 – 30  години. 

Недостигът на средства за 

реконструкции във ВиК сек-

тора в национален мащаб е 

огромен. Реално необходими 

са 10 млрд. лв. за целия сек-

тор, а наличните са около 

1 млрд. лв.

През последните четири 

години успяхме да изградим 

две нови водохващания, да 

подменим целия довеждащ 

водопровод до селото - 

около 10 км, със собствени 

средства. Това лято, най-

сухото от години насам, в 

общината нямаше режим на 

водата. 

Преди десетина години 

по проект на ПУДООС беше 

подменена и цялата въ-

трешна водопроводна мре-

жа, а вложените собствени 

средства в тези големи ре-

монти са около 3 млн. лв. За 

съжаление се наложи пови-

шаване таксата за водата.

Независимо че сте едно 
от най-подредените и кра-
сиви села в страната, с 
планини, чиста природа и 
т.н., нямате ПСОВ. Това 
не компрометира ли до из-
вестна степен намерения-

та Ви, свързани с опазване 
на природата, водите и 
въздуха наоколо?

Основателен въпрос. 

Имаме готов проект за пре-

чиствателно съоръжение, а 

сега на дневен ред е стро-

ителството и поетапното 

влизане в експлоатация на 

събирателни колектори за 

цялата канализационна мре-

жа. По този начин всичките 

отпадни води ще се отвеж-

дат извън населеното мяс-

то до бъдещата пречиства-

телна станция. Разчитаме 

на новия програмен период, 

защото знаете, че досега 

нямаше възможности за на-

селени места под 2000 е.ж.

Докъде сте с асфалти-
рането на селищната път-
на мрежа, след като вече е 
подменена почти цялата 

водопроводна?
В момента на дневен 

ред е строителството 

на две улици с разклонения 

предвид географията на 

терена. Това ще стане с 

финансиране по ПРСР. За-

бавихме се, защото досега 

бяхме в резервния списък 

на програмата, но сега има 

ресурс. Нашият подход за 

благоустройството на мре-

жата беше малко нетради-

ционен – започнахме от 

периферията и постепенно 

стигнахме до централната 

част с площадното прос-

транство – едно наистина 

архитектурно-строително 

бижу, което завършихме 

през 2014 г.

Печелите ли проекти 
по линия на местната ини-
циативна група (МИГ) „Ча-
вдар, Мирково, Златица и 

Челопеч”?
Стратегията на наша-

та МИГ беше класирана на 

26-о място, а бюджетът 

стигна за 25. Първата ре-

зерва е добро класиране, 

само че никоя от остана-

лите групи не се отказа от 

идеите си.

При новата концепция 

на ПРСР, по-специално про-

грамата „ЛИДЕР”, ще бъдат 

отделени 10% от бюджета 

именно за такива перспек-

тивни стратегии като на-

шата. Оказва се, че програ-

мата ЛИДЕР работи много 

успешно при новоприсъеди-

нилите се към ЕС страни по 

конкретни регионални теми. 

Става дума за съвместна 

дейност между МИГ, не-

правителствения сектор и 

бизнеса, когато се решават 

местни проблеми.

В един от слънчевите 
октомврийски дни децата 
в детската градина играе-
ха на воля в двора, а в нова-
та Ви спортна зала имаше 
тренировки. Така ли разби-
рате грижата на община-
та за подрастващите?

Още в предизборната 

си програма заложих като 

акцент образованието и 

културата, съответно - 

децата и младите хора. И 

това през мандата се реа-

лизира приоритетно. Вече 

е построен прекрасен физ-

културен салон, изграден по 

ПРСР, като неговото офици-

ално откриване предстои. 

Тази година направихме го-

леми ремонти и преустрой-

ства в детската градина и 

в училището. Двете сгради 

са санирани по предишната 

програма за регионално раз-

витие. 

Кметът Григор Даулов:

Добрата инфраструктура гарантира добро развитие на всяко населено място

Григор Даулов e завършил бакалавърска степен по социология 
от Софийския университет. От там е и магистър по публична 
администрация.

Професионалният му опит е свързан с работа в община Чавдар. 
От 2005 г. до 2019 г. заема различни длъжности в местната адми-
нистрация, последната от които е директор на Дирекция  „Тери-
ториално устройство и развитие”. Кмет първи мандат.

Детската градина е с фотоволтаични инсталации на покрива

Сградата на общината

Реновираното читалище „Надежда”

ОБЩИНИ: КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ
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Ремонтирахме съобраз-

но санитарните изисквания 

всички детски площадки и е 

предстоящо откриването 

на два нови терена за игра 

за малчуганите по програма 

за финансиране на значими 

проекти на „Дънди Прешъс 

Металс - Челопеч”. Едната 

от тях е в най-отдалечения 

край на селото.

Вашата община е на-
следник на най-старото 
население, откривано в 
Средногорието. Доказа-
телство за това са архе-
ологическите разкопки на 
селищната могила край 
р. Тополница, показали, че 
организиран живот тук е 
имало още преди 7000 го-
дини. Проучването на нео-
литната култура започва 
през май 1968 г. Къде сте 
сега?

Визията на този ра-

йон също е част от моя-

та управленска програма. 

В момента разработваме 

идейната фаза за надграж-

дане на експозицията, коя-

то имаме в археологическия 

парк. Направихме го преди 10 

години и сега на дневен ред 

е обновяване и изграждане 

на интерактивни начини за 

показване на това уникално 

наследство в нашето зе-

млище.

До 1899 г. селото носи 

името Коланларе, когато 

при управлението на кабине-

та на Либералната партия 

населението му приема то 

да се казва Радославово на 

името на водача на парти-

ята - д-р Васил Радославов, 

който през годините заема 

различни политически пост-

ове, включително и този на 

министър-председател.

По спомени на дедите 

ни, когато Радославов е по-

сетил селото, поседнал край 

р. Тополница и почуквайки с 

бастунче по речните камъ-

ни, възкликнал: „Ако има рай 

на Земята - това е Бълга-

рия, ако има рай в България 

- той се намира тук”. На 5 

февруари 1946 г. Радосла-

вово е преименувано на Ча-

вдар. 

Неолитните жилища, 

които изградихме в парка, 

са със средства на общи-

ната. Предстои подписване 

на партньорска програма 

с „Елаците Мед” и „Геоте-

хмин”, които традиционно 

ни подкрепят за реализа-

цията на обществено зна-

чими проекти. С тяхно съ-

действие облагородяваме и 

околната среда. Предвиж-

даме засаждането на мно-

го и най-различни дървесни 

видове покрай шосето от 

Подбалканския път до на-

шата община.

Ще дадете нова визия 
на един прекрасен път…

Да, това беше първият 

проект с европейско фи-

нансиране, който община 

Чавдар реализира. Вече над 

15 години го ценим като на-

истина голямо постижение 

за нашите пътищари…

Големите предприятия 
от миннодобивния и пре-
работвателен отрасъл ли 
са единствената възмож-
ност за работа тук?

Факт е, че основните 

ни работодатели са трите 

големи предприятия  „Елаци-

те Мед” АД, „Дънди Прешъс 

Металс Челопеч”  и „Аурубис 

България”… Отделно от 

това имаме няколко по-мал-

ки фирми, цехове за услуги 

и развито селско стопан-

ство. С други думи - поминък 

за хората има. А като до-

бавим, че до столицата се 

пътува за час, картинката 

става още по-пълна. Няма 

работа само за този, които 

не иска да работи. 

В последните години по 

средногорските географски 

ширини се забелязва и тен 

денция гурбетчиите да се 

завръщат за постоянно у 

дома. Даже няколко млади 

семейства с деца се засе-

лиха в Чавдар, купиха или си 

построиха домове и рабо-

тят в някое от големите 

предприятия. Така отглеж-

дат децата си далече от 

градския шум и прах, сред 

чиста природа и приветливи 

хора. Какво повече…

Какво показват фи-
нансовите резултати на 
общината към края на де-
ветмесечието?

За отбелязване е, че 

тази година вложихме 

много в различни благоус-

тройствени работи, за со-

циални дейности и всичко 

това става със собствени 

средства. Капиталовата 

програма се изпълнява, съ-

бираемостта на данъците 

е висока. Има оптимизъм. 

Проектът за Закон 

за държавния бюджет за 

2021 г. дава основания да 

вярваме, че всички общини 

ще бъдат финансирани адек-

ватно. Предвижда се чувст-

вително повишение в някол-

ко направления – капиталови 

разходи, администрация и 

др., и това е положително-

то като държавна политика.

Да Ви върна на нашата 
тема – строят ли местни-
те хора?

С моя предшественик 

Пенчо Геров - един от мал-

цината строители на съ-

временна България, които 

успяха да реабилитират ро-

лята и мястото на българ-

ското село и да покажат, че 

то може да не отстъпва по 

качество на живот на раз-

витите градове, споделяхме 

обща постановка – когато 

има изградена подобаваща 

инфраструктура, то тя не-

пременно ще доведе до раз-

витие на населеното мяс-

то. Така и става в момента. 

Г-н Геров 16 години ръководи 

общината с много обич и 

затова и чавдарци винаги 

ще го обичат, а Общински-

ят съвет го удостои вече с 

титлата Почетен гражда-

нин на община Чавдар.

Но да Ви отговоря и на 

въпроса – и нови строежи 

имаме, и ремонти на къщи-

те се извършиха в последно 

време. И забележете - на-

шите хора добре усетиха, 

че мерките за енергийна 

ефективност – саниране, 

слънчеви колектори, фото-

волтаични инсталации на 

покривите и т.н., са нещо 

много полезно за живота 

им и го прави по-лесен и по-

удобен.

А природата, как я па-
зите?

Най-сериозният проблем 

идва от битовите отпадъ-

ци, но сме на път да го ре-

шим. Предстоящо е завърш-

ването на  рекултивацията 

на нашето сметище с пари 

от ПУДООС, която е извър-

шена почти на 99%.

Сега очакваме добри но-

вини от новото регионално 

депо в Златица, където да 

се монтира сепарираща и 

компостираща инстала-

ция. Ние от няколко годи-

ни извършваме разделно 

събиране, като закупихме 

балираща машина, за да на-

малим обема на пластмаса 

и хартия. Имаме и проект 

по ОПОС за т.нар. домашни 

компостери за всяко дома-

кинство, където битовите 

Центърът на Чавдар е преобразен по европейски проект праз 2014 г.

Новото строителство тук не е спирало с десетилетия

Снимки авторът

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ

отпадъци ще се преобразу-

ват в тор за градините на 

хората.

Като кмет на община 

Чавдар не мога да не кажа 

няколко думи и за състоя-

нието на р. Тополница, 

което от десетилетия е 

много проблемно. Замър-

сяването идва от бившия 

рудник „Медет“, който не 

работи от 1992 г. Про-

блемът е, че геоложкият 

пласт, който съдържа все 

още някакво количество 

медна руда в едно огромно 

дълбоко над 500 м съоръже-

ние (котлован), се отмива 

от дъждовете и водата, 

която се просмуква в поч-

вата – отровна и зелена, 

отива в р. Медетска и от 

там в Тополница. Създаде-

но е държавно предприятие, 

което има грижата да се 

справи с този проблем.

Има ли нещо от упра-
вленската Ви програма, 
с което до момента не 
успявате да се справите, 
предвид трудната година 
покрай здравната криза?

Впрочем, мога да кажа, 

че стриктно изпълнявам 

управленската си програ-

ма. Сега разработваме 

концепцията за строител-

ството и функционирането 

на Дом за социални услуги 

на възрастни хора, предос-

тавяме топъл обяд на хора 

от уязвими социални групи, 

развиваме и малки турис-

тически дейности, като 

разходки до някои от знако-

вите местности наоколо - 

Казаните, археологическия 

парк „Тополница”, манасти-

ра „Св. Петка” и др. 

Съвременният турист 

обича да съпреживява това, 

което му се предлага, да го 

пипне, да го чуе, да го по-

чувства със сетивата си, 

а не просто да го снима с 

телефона… Затова ние се 

стремим винаги да има и 

елемент на някаква загад-

ка, на очакване. Например 

един от нашите паркове 

предлага стени за катере-

не, въже ни градини, зиплайн. 

Така дори и в кризата мо-

гат да се сформират го-

леми групи деца, които да 

се занимават, спазвайки 

необходимите санитарни 

изисквания.  

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

T:+359 2 973 34 42
   +359 2 979 06 64 

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ



18 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕÑòðîèòåë петък, 13 ноември 2020

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Пилотна интелигент-

на система за пътна без-

опасност по 11 участъка 

от републиканската път-

на мрежа ще бъде изгра-

дена за близо 2,1 млн. лв., 

осигурени от управля-

ваната от Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 – 2020”. Договорът 

бе подписан от зам.-ми-

нистъра и ръководител 

на Управляващия орган на 

ОПРР Деница Николова и 

председателя на Държав-

на агенция „Безопасност 

на движението по пъти-

щата“ Малина Крумова. 

Проектът ще се изпълнява 

в партньорство с Агенция 

„Пътна инфраструктура“.

Той е за близо 120 км 

второкласни и трето-

класни пътища, по които 

ще бъдат разположени 

модерни системи за подо-

бряване на безопасността 

на движение. Предвижда 

се доставка и монтаж 

на 23 електронни табла 

с променящо се съдържа-

ние, които ще предават 

актуална информация за 

времето и трафика в ре-

ално време. Те ще бъдат 

оборудвани със сензор за 

външна температура и за 

видимостта. Освен това 

ще отчитат броя пре-

минали автомобили и ще 

имат камери за видео на-

блюдение.

Предвижда се още да 

се изградят 2200 кв. м 

напречна оптична марки-

ровка, 5670 кв. м напречна 

шумна маркировка, над 

12 000 кв. м надлъжна шум-

на маркировка. Ще бъдат 

монтирани около 8200 

светлоотразителни път-

ни кабари и почти 2000 

направляващи светлоот-

разителни елемента.

Системата ще обхва-

ща два участъка с обща 

дължина 43 км от второ-

класния път Костинброд 

- Бучин проход - Беркови-

ца, 6 трасета с над 55 км 

обща дължина от II-29 Ва-

рна - Генерал Тошево - Кар-

дам, 11 км от направление-

то Пампорово - Стойките, 

6 км от пътя СОП - с. Ко-

вачевци и над 3 км от Со-

фийски околовръстен път 

- Южна дъга.

Съоръженията ще бъ-

дат разположени в кри-

тични точки, определени 

на база на допълнителни 

анализи за приоритизира-

не на обектите въз основа 

на данни за пътнотранс-

портни произшествия, 

транспортно натоварва-

не, специфични климатич-

ни условия и др.

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

НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!

Пилотният проект е за 120 км от второкласната и третокласната мрежа

Започна ремонтът на 

6 км от третокласния 

път Русокастро – Трояно-

во. Той осигурява достъпа 

до крепостта Русокастро 

и е връзка на населените 

места в община Камено 

със Средец. Инвести-

цията ще възлезе на 5,2 

млн. лв. и е от бюджета 

на Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ). Стро-

ителните дейности ще 

продължат и през следва-

щата година, като срокът 

за завършването е ноем-

ври 2021 г.

Предвидена е подмя-

на на асфалтовата на-

стилка, подравняване на 

банкетите и окопите, 

подобряване на отводня-

ването. Отсечката ще е 

с нова маркировка, ограни-

чителни системи и знаци. 

Изпълнител е Консорциум 

„ТРП Бургас 2019“ с учас-

тници „Пътстрой Бургас“ 

ЕООД, „Сет Къмпани“ ЕАД, 

„Бургаспътстрой“ АД, „Ин-

фра Експерт“ АД, „Щрабаг“ 

ЕАД, с който АПИ има до-

говор по ЗОП за текущ 

ремонт и поддържане на 

републиканската пътна 

мрежа в област Бургас.

Изграждането на ин-

термодален терминал в 

Горна Оряховица е запи-

сано в Плана за възста-

новяване и устойчивост 

на България, проектът на 

който скоро бе предста-

вен онлайн пред общест-

веността от вицепреми-

ера Томислав Дончев. Там 

планираният ресурс за по-

добряване на цифровата и 

транспортна свързаност 

и местното развитие е 

267,7 млн. лв. за времето 

между 2021 и 2026 г.

П р о е к т ъ т  з а  и з -

граждане на модерен ин-

термодален терминал в 

най-големия жп възел в 

Северна България – Горна 

Оряховица, е избран, тъй 

като „реализацията му 

ще подобри качеството 

на железопътната инфра-

структура в страната и 

ще позволи нарастване 

на дела на железопътния 

транспорт в структура-

та на превозените това-

ри и пътници за сметка 

на автомобилния с очак-

вани позитивни ефекти 

по отношение на компо-

нентите и факторите на 

околната среда“. Съще-

временно той ще укрепи 

потенциала за растеж 

на районите, в който са 

разположени включените 

в него отделни обекти. 

Преобладаващо това са 

гарови комплекси в по-сла-

бо инфраструктурно раз-

витата Северна Бълга-

рия, с изключение на Гара 

Филипово (Южен Центра-

лен район). По този начин 

ще бъдат създадени пред-

поставки за намаляване 

на междурегионалните 

различия в страната. 

Община Велико Търново проучва 

финансови механизми, по които мо-

гат да бъдат осигурени средства за 

цялостна реставрация и отваряне 

на емблематичната църква „Св. св. 

Константин и Елена“, заяви кметът 

на града и председател на УС на 

НСОРБ инж. Даниел Панов. Необхо-

дими са около 750 000 лв., а адми-

нистрацията съдейства по всички 

възможни начини на собственика на 

храма - Великотърновската Света 

митрополия. Експерти от кмет-

ството са изготвили актуалните 

документи, свързани с технически-

те детайли за нужните строителни 

дейности по фасадата, покривната 

конструкция, камбанарията и целия 

църковен интериор. Преминали са 

съгласуванията с Министерството 

на културата. 

„Реставрацията на храма „Св. св. 

Константин и Елена“ е включена в 

Интегрирания план за градско раз-

витие и възстановяване именно за 

да се намери начин за финансиране“, 

каза още кметът. Той припомни, че 

до 2010 г. църквата не е имала доку-

мент за собственост, а през 2013 г. 

е подписано тристранно споразуме-

ние между общината, Великотърнов-

ската Света митрополия и Камара-

та на строителите в България. В 

резултат са извършени частични 

ремонтни и консервационни дейнос-

ти по покривното покритие и фаса-

дите, свалено е старото и опасно 

метално скеле. 

Напълно реновиран и с обновена 

позлата на купола, Пантеонът на 

възрожденците от Българското на-

ционално Възраждане посреща посе-

тители в Русе. Дейностите са ре-

ализирани в рамките на съвместния 

проект на общините Русе и Гюргево 

„Реконструкция и показване на ембле-

матични културни обекти с висок ту-

ристически потенциал в Еврорегион 

Русе-Гюргево“. Той е финансиран с над 

2,7 млн. евро по Програмата за тран-

сгранично сътрудничество INTERREG 

„Румъния - България 2014-2020“.

За купола на Пантеона е използ-

вано злато от 23,75 карата. Покри-

ването на площта от общо 155 кв. м 

е продължило повече от месец. Рено-

вирано е околното пространство на 

националния храм-костница. Извър-

шени са редица вътрешни и външни 

ремонтни дейности, като укрепване 

на конструкцията на главния вход 

на сградата, подмяна на фасадната 

облицовка, поставяне на нова хидро-

изолация, външно и вътрешно худо-

жествено осветление, поливна сис-

тема, озеленяване и др. Изградена е 

и система за видео наблюдение. По-

чистени са и буквите, с които са из-

писани имената на над 400 радетели 

на Българското Възраждане. Оформен 

е и експозиционен коридор.
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От Putzmeister обявиха, че 

ще предлагат в Европа бетон-

помпи Sany, които ще бъдат 

доставяни и сервизирани от 

съществуващата търговско-

сервизна мрежа на Putzmeister. 

Sany Group е един от водещи-

те световни производите-

ли на строителна техника, 

а Putzmeister стана част от 

групата през 2012 г. При бе-

тонпомпите с марка Sany ком-

панията държи най-големия 

пазарен дял в Китай, но също 

и експортира такива машини в 

много страни по света. Гамата 

на Sany за Европа включва че-

тири модела: SY25 Z4 с макси-

мална работна височина 24,6 м, 

SY37 RZ5 (36,5 м), SY56 RZ6-200 

(56 м) и SY62 RZ6 (62 м).

Бетонпомпите Sany се про-

извеждат в Китай по най-съ-

временни технологии и първо-

начално се доставят в завода 

на Putzmeister в Айхтал (Гер-

мания) само като надстройки. 

Тук машините се монтират на 

камионни шасита от европей-

ски марки, инсталира се систе-

мата за управление на стабил-

ността съгласно европейската 

директива за безопасност EN 

12001 и се извършват изпита-

ния. Бетонпомпите Sany се 

доставят предварително кон-

фигурирани и опции не се из-

бират. Първите машини Sany 

вече са доставени във Велико-

британия и Кипър, a обучения-

та на сервизните техници за 

поддръжка и ремонт на бетон-

помпите са започнали още от 

август тази година.

Доставката на бетонпом-

пи Sany за европейския пазар 

е следващата логична стъпка 

в стратегията на производи-

теля да предложи подходящи 

машини за клиентите от всич-

ки пазарни сегменти. От една 

страна, Putzmeister е световен 

лидер в производството на 

бетонпомпи и предлага пълна 

гама от премиум машини. В 

тях са вложени най-авангард-

ни технологии, осигуряващи 

най-ниски разходи за притежа-

ване, експлоатация и поддръж-

ка, разпределени във времето 

на използване. Бетонпомпите 

Putzmeister се отличават не 

само с най-голяма издръжли-

вост и възможност за много-

годишна експлоатация, но и със 

забележително нисък разход на 

гориво за изпомпване на бето-

на. Тук клиентите имат много 

богат избор от най-различни 

екстри и опции (около 40). 

За средния сегмент кли-

енти се предлага гамата 

Putzmeister Performance, която 

е съставена от четири моде-

ла с работни височини 36 м, 

38 м, 42 м и 47 м. Като работ-

ни и технически параметри 

тези машини са идентични на 

съответните модели от съ-

ществуващата гама премиум 

бетонпомпи. В сравнителен 

план моделите Performance 

използват същите помпени 

агрегати, стрели, стабилиза-

тори, система за поддържане 

на стабилността и т.н., но 

липсват подготовките за вла-

гане на разнообразните екстри 

и опции. На практика на клиен-

тите от средния сегмент се 

предлагат машини с базова 

спецификация при запазване на 

познатото високо качество, 

издръжливост, производител-

ност и икономичност, но на оп-

тимизирана цена.

Бетонпомпите с марка Sany 

са предназначени за клиенти 

от третия пазарен сегмент, 

които са по-бюджетно ори-

ентирани. Независимо че се 

предлагат на много достъпна 

цена, това са съвременни и на-

деждни машини, зад които за-

става заводът на Putzmeister 

в Айхтал и европейската тър-

говско-сервизна организация на 

Putzmeister.

Според официалния пред-

ставител на Putzmeister за Бъл-

гария, фирма Хидромотор ООД, 

бетонпомпите Sany са много 

добра възможност да пред-

ложат на клиентите сигурни 

машини, съчетаващи по-малка 

първоначална инвестиция и ни-

ски разходи за поддръжка - ма-

шини с отлично съотношение 

цена-качество. Покупката на 

бетонпомпа от по-висок клас 

невинаги е по възможностите 

на българските строителни 

предприемачи, които имат бе-

тонови възли и произвеждат 

доста по-малки количества бе-

тон в сравнение със западно-

европейските си колеги. У нас 

фактор са и ниските цени на 

готовите бетонови смеси. 

Според ръководството на 

Хидромотор най-перспектив-

ните модели за нашия пазар 

са 37-метровата бетонпомпа 

SY37 RZ5 и 56-метровата SY56 

RZ6-200. Резервните части ще 

се доставят от Германия, като 

за целта се използва същата 

логистична организация, как-

то е за частите на Putzmeister. 

Вече е планирано обучение на 

сервизните специалисти от 

Хидромотор за поддръжката 

на бетонпомпите Sany.

Страницата подготви 
Елица Илчева

Подписан е договорът между об-

щина Пловдив и Министерството 

на регионалното развитие и благо-

устройството за реализацията на 

проект „Подобряване на градската 

среда в Зона с потенциал за иконо-

мическо развитие „Гладно поле“, съ-

общиха от пресцентъра на местна-

та администрация. Финансирането 

- 11 886 112 лв., е от Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014 

- 2020“, като 9 264 652 лв. е без-

възмездната финансова помощ, а  

2 621 460 лв. - собственият принос 

на общината. 

В ход е процедура за избор на 

изпълнители на инженеринг по три 

обособени позиции. Продължител-

ността на договора е 30 месеца, 

а очакванията са изпълнението му 

да повиши транспортната достъп-

ност и свързаност на икономиче-

ската зона, което ще представля-

ва първа стъпка от дългосрочната 

визия за нейното бъдещо развитие 

като фокус на инвестиции и високо-

технологични дейности.

Предвидено е изграждане на глав-

на и второстепенна улична мрежа с 

благоустрояване и оформяне на мес-

та за паркиране, включително пълна 

подземна техническа инфраструк-

тура и зеленина. Строителните 

дейности ще обхванат ул. „Санкт 

Петербург“ и ул. „Тодор Гатев“ – в 

участъка на ул. „Богомил“, а също и 

реконструкция и разширяване на ул. 

„Лев Толстой“ – от ул. „Генерал Рад-

ко Димитриев“ до ул. „Богомил“. Ще 

бъде извършена и рехабилитация на 

ул. „Богомил“ – от ул. „Лев Толстой“ 

до бул. „Санкт Петербург“, ул. „Радко 

Димитриев“ – от ул. „Лев Толстой“ 

до ул. „Георги Странски“ с прилежа-

щи обществени зелени площи.

С 803 865 лв. ще се из-

пълни реконструкцията на 

корпус 1 от спортен ком-

плекс „Плиска” в Шумен. Фи-

нансирането е осигурено от 

Министерството на младе-

жта и спорта. Това обяви 

ресорният министър Красен 

Кралев при посещението си 

в града. Заедно със зам.-кме-

тoвете Росица Андонова и 

Найден Косев той разгле-

да съоръжението, в което 

тренират над 750 състе-

затели от местните отбо-

ри по волейбол, баскетбол 

и хандбал. Със собствени 

средства на община Шумен 

в обекта вече е извършен 

основен ремонт и укрепване 

на покривната конструкция, 

газификация и подмяна на ос-

ветителните тела. 

Отпуснатите средства 

от ММС са за реновиране 

на фасадата и поставяне на 

топлоизолация. По време на 

ремонтните дейности ще 

бъде подменена дограмата, 

ще се положи нова настилка 

в залата и ще се смени елек-

троинсталацията. 

„С предстоящия ремонт 

залата ще бъде изцяло ре-

конструирана. Вече е обяве-

на обществената поръчка 

за избор на изпълнител и 

се надявам през следваща-

та година обектът да има 

нов облик”, каза министъ-

рът. Той припомни, че про-

ектът за реконструкция е 

по реда на Наредба №4 от 

08.07.2019 г. за финансово 

подпомагане на изгражда-

нето и обновяването на 

спортни обекти - държавна 

и общинска собственост.

Красен Кралев съобщи 

още, че тече търг и за из-

граждането на физкултурен 

салон в III ОУ „Димитър Бла-

гоев”. В учебното заведение 

се подготвят близо 730 деца. 

„Игралното поле на сало-

на ще бъде над 550 кв. м, а 

стойността на инвестици-

ята е 840 000 лв. Надявам се 

и през 2021 г.  да продължим 

с тази програма. През по-

следните години се вложиха 

много средства в спортна 

инфраструктура в страна-

та. Правителството е ин-

вестирало над 400 млн. лв. в 

различни обекти. Опитваме 

се всяка година да увелича-

ваме парите за българския 

спорт и това е видимо”, до-

пълни Кралев.

Реновирани са около 4,5 

километра от туристи-

ческите пътеки в района 

на Седемте рилски езера. 

Дейностите са реализира-

ни по проект по Оператив-

на програма „Околна среда 

2014 – 2020“, който пред-

вижда обновяване общо на 

над 8,5 км и затваряне на 

достъпа до нерегламенти-

рани маршрути, съобщиха 

от управата на Национа-

лен парк „Рила“. Работата 

по него е преустановена 

заради падналия сняг и 

ниските температури в 

планината.

Към момента са мон-

тирани дървени мостчета 

и 135 м парапет по турис-

тическия маршрут. Изпъл-

нено е полагане на каменни 

плочи със скален материал 

от района на пътеката - 

около 65 м; отводнителни 

канавки в овлажнени учас-

тъци - 132 м. 

На терена паралелно 

са извършени подгот-

вителни дейности при 

„Горна лифтова станция 

- х. „Рилски езера“ и откло-

ненията за: ез. Бъбрека – 

ез. Близнака – ез. Трилист-

ник – ез. Рибно; ез. Окото; 

и Погледното място (над 

ез. Сълзата).



20 Ñòðîèòåë НАШИЯТ КОНСУЛТАНТ петък, 13 ноември 2020

Тихомир Станев

Тази седмица има до-

бри новини за борбата с 

COVID-19. Обявиха, че е 

намерена ваксина, която 

е на 90% ефективна. Как-

во следва за икономиката 

от тук насетне? Ами, 

лека-полека ще очакваме 

възстановяване на иконо-

мическата активност на 

нива преди пандемията. 

Времето ще покаже, но 

новините определено са 

добри.

Темата за изключени-

ята по бонд гаранциите 

толкова много сме я раз-

глеждали, че в даден мо-

мент си мисля, че всичко 

сме прегледали. Да, ама не! 

Тези дни направих ретрос-

пекция и отново прегледах 

общите условия на всички 

застрахователи, които из-

дават бонд гаранции, и ус-

пях да намеря изключения, 

на които не сме обръщали 

по-сериозно внимание.

В настоящия материал 

ще се спрем на следните 5 

изключения, които застра-

хователят не покрива по 

бонда:

1. Финансови загуби, 

възникнали преди сключ-

ването на застраховател-

ния договор;  

2. Всякакви лихви и 

неустойки, начислени във 

връзка с претенции на въз-

ложителя спрямо изпълни-

теля;

3. Възникнали щети, 

предмет на застрахова-

телно покритие по други 

застрахователни полици; 

4. Щети, причинени от 

неизпълнение на възложи-

теля като кредитор на 

изпълнителя; 

5 .  Съдебни и арби-

тражни разходи, произти-

чащи от спорове между 

изпълнител и възложител.

1. Финансови загуби, 
възникнали преди сключва-
нето на застрахователния 
договор.

Това е риск,  който 

може да е наличен или да 

е възникнал в дружество-

то преди подписването на 

обществената поръчка 

(ОП) и не трябва да се бю-

джетира, че може да бъде 

покрит от бонд гаранция-

та. Абсолютно в никакъв 

случай застрахователят 

не може и няма да покрие 

финансов риск и неговата 

загуба, които са:

• Извън покритието на 

продукта,

• Извън покритието 

на период на полицата, и 

не са 

• Предмет по догово-

ра, на база на който се из-

дава бонд гаранцията. 

Този риск винаги ще е 

изключение, при който и 

застраховател да се на-

прави бонд гаранцията.

2. Всякакви лихви и не-
устойки, начислени във 

връзка с претенции на 
възложителя спрямо изпъ-
лнителя.

Бонд гаранциите по-

криват чистата сума 

като претенция от стра-

на на възложителя. В слу-

чая не се покриват и пос-

ледващите разходи като 

лихви и неустойки като 

вид компенсация.

По своята правна същ-

ност лихвите и неустой-

ките могат да бъдат 

разделени на такива с 

обезщетителен (компен-

саторен) или със санкцио-

нен характер.

С обезщетителен ха-

рактер са тези лихви и 

неустойки, които обезще-

тяват страната по дого-

вора, която е претърпяла 

увреждане вследствие 

неизпълнение на задълже-

нията от другата страна.

Съгласно чл. 92, ал. 1 

от Закона за задължения-

та и договорите неустой-

ката обезпечава изпълне-

нието на задължението и 

служи като обезщетение 

за вредите от неизпълне-

нието. Неустойките се 

начисляват въз основа на 

неизпълнение, частично 

изпълнение или изпълне-

ни действия, различни от 

договорените между дос-

тавчик и получател. Не-

устойката, дължима във 

връзка със закъснението 

за изпълнението на дого-

вора, е с обезщетителен 

характер. 

Присъждането едно-

временно на неустойка и 

на обезщетение за закон-

на лихва за едно и също 

неизпълнение на парич-

но задължение означава 

длъжникът да заплати 

два пъти обезщетение за 

едно и също нещо, а кре-

диторът да се обогати 

неоснователно за сметка 

на длъжника.

Неустойката може да 

се договаря за неточно из-

пълнение в количествено, 

качествено или временно 

отношение. Няма пречка 

във връзка с неизпълне-

ни договорни задължения 

кредиторът да търси ед-

новременно законна лих-

ва за забавено плащане 

и неустойка, но само ако 

неустойката е предвиде-

на като обезщетение при 

количествени или качест-

вени отклонения от дого-

вореното. Кумулиране на 

обезщетение по чл. 86 и 

92 ЗЗД обаче е недопусти-

мо, когато и двете са за 

забавено плащане на една 

и съща сума.

3. Възникнали щети, пред-
мет на застрахователно 
покритие по други застра-
хователни полици.

Не се покрива, защото 

това са отделни рискове 

и за тях има отделни за-

страховки  – трудова зло-

полука, имуществена поли-

ца, СМР полица, ЗУТ и др.

При упражняването на 

своята дейност фирмата 

може да попадне в различ-

на рискова ситуация. Таки-

ва може да са свързани с 

персонала на дружество-

то, с използването на ма-

териално-техническата 

база, със складовите на-

личности и др. Застрахо-

вателите в своята си дей-

ност са наясно с това и за 

целта създават и лицензи-

рат различни застрахова-

телни продукти, които да 

покриват точно определе-

ни рискове от дейността 

на дружеството. Напри-

мер за защита на хората 

има застраховка злополука 

и живот, за техниката и 

активите на фирмата има 

имуществени застраховки 

и застраховка на машини-

те и съоръженията, както 

и застраховките по чл. 171 

и  чл. 173 по ЗУТ. Идеята 

е,  че няма как с една за-

страховка да се покрият 

всички налични рискове. 

За целта всеки бизнес 

трябва да знае от какви 

застраховки има нужда и 

това най-добре може да му 

каже експерт в тази об-

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.

ласт. Целта е да се изне-

се рискът от бизнеса към 

трета страна в лицето на 

застрахователите.

Бонд гаранцията по-

крива точно наименовани 

рискове, които са заложе-

ни от възложителя в усло-

вията на документацията 

по ОП. За всички останали 

рискове компанията тряб-

ва да си сключи друг вид 

застраховки, за да е спо-

койна, че е защитила дей-

ността си.

4. Щети, причинени от не-
изпълнение на възложителя 
като кредитор на изпълни-
теля.

Важно! Възложителят 

по ОП оперира с общест-

вен ресурс и не може да 

кредитира своите изпъл-

нители с него. 

За целта в ЗОП има 

процедури по възлагане на 

обществените поръчки 

и точно те дават рам-

ката как да се проведе 

съответната ОП, така 

че средствата да бъдат 

използвани правилно и це-

ленасочено, от една стра-

на, а от друга, да бъдат 

гарантирани по точно оп-

ределен начин. В случай на 

неизпълнение от изпълни-

теля качествено и в срок, 

възложителят ще се обез-

щети точно от гаранция-

та. Методите и начините 

на гарантиране са заложе-

ни в ЗОП и те изпълняват 

ролята на обезщетение 

вместо познатите ни не-

устойки по договорите.  

5. Съдебни и арбитражни 
разходи, произтичащи от 
спорове между изпълнител 
и възложител.

И тук тези разходи не 

са предмет по покритие-

то на бонд гаранцията. 

Основното правило на раз-

пределението на разноски-

те в съдебния и арбитраж-

ния процес е, че страната, 

която е загубила делото, 

е длъжна да плати всичко 

– държавната такса, раз-

носките по производство-

то, възнаграждението за 

един адвокат, възнаграж-

денията за вещи лица, 

както и разноските на 

противната страна, при 

условие че те са направе-

ни разумно, че са били не-

обходими и адекватни на 

извършените процесуални 

действия.

Разноските,  които 

страните правят  за  во-

дене на делото, са дър-

жавни такси и разходи за 

производството. Разнос-

ките за правна защита са 

разходи за производство-

то и включват възнаграж-

дението за един адвокат 

– чл. 78, ал. 1 ГПК. Догово-

рът за адвокатска услуга 

се сключва между клиент и 

адвокат в писмена форма, 

която служи за доказване-

то му.  В договора се удос-

товерява дали хонорарът 

е реално платен или само  

уговорен, но плащане не е 

извършено.

Важно! Възможно е да 

се застраховат правните, 

вкл. и съдебните разноски, 

в отделна застраховка.

Нормативната основа 

е раздел II от глава 19 на 

Кодекса за застраховане-

то. Всяко физическо или 

юридическо лице може да 

сключи договор за застра-

ховка на правни разноски, 

по силата на който за-

страхователят се задъл-

жава да поеме разноски-

те на застрахования във 

връзка с участието му 

в съдебни и арбитражни 

производства.

Друга такава възмож-

ност тези разходи да бъ-

дат покрити се реализира 

в рамките на застрахов-

ка „гражданска отговор-

ност”. Това е, когато едно 

физическо или юридическо 

лице сключи застрахов-

ка „гражданска отговор-

ност”, застрахователят 

заплаща до размера на 

застрахователната сума 

освен обезщетението на 

имуществените и неиму-

ществените вреди, и раз-

носките по дела, водени 

срещу застрахования за 

установяване на граждан-

ската му отговорност.

Заключение

Разгледаните 5 изклю-

чения са важни, защото 

касаят както изпълните-

ля, така и възложителя. 

Добре е и двете страни 

да са наясно какво точно 

покрива застрахователят 

по бонд гаранцията и как-

во конкретно не покрива.  

Винаги съм казвал, че 

освен покритията по бон-

да, трябва да се знаят и 

неговите изключения, за 

да може да се вижда „цяла-

та картина“ на действие 

на бонд гаранциите. Това е 

от изключителна важност 

за всички страни по гаран-

цията. И още нещо - идва 

краят на календарната 

година и влизаме в сезона 

на последни обществени 

поръчки за 2020 г. За този 

период е характерно, че 

сключването на догово-

рите се гарантират най-

вече с два вида гаранции 

– за добро изпълнение и за 

аванс.

В следващата статия 

акцентът ще е върху бонд 

гаранциите за авансови-

те плащания, защото за 

разлика от останалата 

част от годината през 

декември авансите се га-

рантират на 100%, което 

е нетипично за този вид 

гаранция. Това ни дава по-

вод да им обърнем специ-

ално внимание.

П.П. За ценова офер-
та, казус или проблем с 
гаранциите пишете ни на 
stroitel.bonds@ttins.eu или се 
обадете на 0882 400 071, 
за да го обсъдим с препо-
ръка и становище.
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Steven Chilton Architect разкри-

ха визуални изображения на свой 

проект за театър, който в мо-

мента се изгражда в Китай. За-

мислен като част от голям ат-

ракционен комплекс на север от 

град Гуанджоу в южната част на 

страната, той ще предоставя 

сцена за представления на гос-

туващи продуцентски компании. 

Ще има кръгла зала с 2000 мес-

та, която ще бъде затворена от 

фасада, пряко вдъхновена от ис-

торията на град Гуанджоу като 

ключова част от търговския 

маршрут на Пътя на коприната. 

Тя ще бъде разположена в центъ-

ра на сградата с допълнителни 

пространства около нея, вклю-

чително голямо антре с тройна 

височина.

„Нашият клиент искаше ар-

хитектурата да кореспондира 

с историята и културата на 

града“, обяснява основателят на 

Steven Chilton Architects Стивън 

Чилтън. Градът е исторически 

значим като отправна точка 

именно на морския Път на коп-

рината и е бил важно търговско 

пристанище по време на динас-

тията Хан.

По план обликът се оформя 

от 10 нежно усукващи се гънки, 

които предизвикат асоциация за 

завеса. „Драпираната“ по фасада-

та „коприна“ ще бъде от извити 

панели от перфориран анодизиран 

алуминий, подпрени върху стома-

нена рамка. Входовете на сгра-

дата се оформят от плавното 

продължение на „копринения“ ма-

териал, докато той се подпъхва 

на нивото на земята. Облицов-

ката на храма на Мелпомена ще 

бъде яркочервена като реверанс 

към театралното изкуство. Чер-

веното съответства и на огъня 

в китайската култура и символи-

зира наред с други неща късмет, 

тържество, динамика и радост.

Студиото за архитектурна фотография 

Hufton+Crow показа електроцентралата за от-

падъци Amager Bakke, построена през 2019-а в 

Копенхаген, Дания. Новаторската разработка е 

на екип местни архитекти в сътрудничество със 

SLA Architects. Година след строежа на покрива 

вече е отворена и ски пистата, регистрирана 

като част от планинския център Копенхил. 

Започвайки на височина от 90 м, 400-метрови-

ят наклон, обслужван от асансьор, прави 180-гра-

дусов завой, докато се извива надолу до нивото 

на земята.

На новите снимки се вижда озеленяването око-

ло криволичещото трасе, което прави така, че 

цялата наклонена страна на сградата изглежда 

като яркозелен хълм. Дърветата действат като 

преграда за вятъра и предлагат сянка за тури-

стите, които могат да следват и пешеходни пъ-

теки нагоре по склона.

Има и главозамайваща стена за катерене до 

една от вертикалните на зданието. Тя е покрита 

с дъга от цветни трюмове и скосени повърхно-

сти, за да даде възможност за предизвикателни 

изкачвания.

Като съоръжение за добив на енергия от от-

падъци Amager Bakke помага на Дания да намали 

зависимостта си от изкопаеми горива и предос-

тавя по-екологична алтернатива. Очаква се тя да 

преработва около 400 000 тона отпадъци годишно 

и да отоплява 140 000 домакинства.

Водният център за Олимпийски-

те игри през 2024 г. ще използва 

интелигентна система от възста-

новени или възобновяеми източници, 

за да осигури 90% от необходимата 

енергия. Комплексът ще включва и 

обширен пешеходен мост, свърз-

ващ го със съществуващия Stade 

de France. Това ще е единствената 

нова сграда, построена за игрите 

през 2024 г., и ще бъде полезна и 

след края на Олимпийските игри, да-

вайки допълнителни възможности на 

жителите да учат плуване, да прак-

тикуват спортове, да се отпуснат 

и да изградят общност. Има планове 

и за създаване на място за засажда-

нето на над 100 дървета. 

Дръзкият проект е на архите-

ктурния екип на VenhoevenCS и 

Ateliers 2/3/4/. Според дизайнерите 

слънчевият покрив на комплекса ще 

бъде една от най-големите соларни 

ферми във Франция. Сградата ще 

включва и ефективна система за 

рециклиране на водата, която прави 

възможна повторна употреба на 50% 

от вече ползваната.

Центърът ще има и рециклира-

ни мебели - в ресторантите, ба-

ровете и входовете ще използват 

дървесни отпадъци от строител-

ната площадка. Столовете пък ще 

са изработени от 

100% рециклирана 

пластмаса, събра-

на от близкото 

училище.

О с н о в н а т а 

конструкция ще е 

направена от дър-

во, с окачен покрив, 

което ще сведе до 

минимум необходи-

мостта от клима-

тизация и ще на-

прави по-ефективно отоплението. 

Вътрешните трибуни на олимпий-

ските арени ще са разположени от 

трите страни на централния басейн 

и ще побират 5000 зрители. Самият 

басейн ще е многофункционален – за 

състезания по плуване, гмуркане и 

водна топка. Всички останали съ-

бития ще се случват във временни 

зали или съществуващи структури.

Сграда за социални нужди в Бан-

гладеш, проектирана от германския 

архитект Анна Херингер, спечели 

второто издание на престижните 

награди Obel. Наречена Anandaloy, 

което означава „място на дълбо-

ка радост“ на местния диалект, 

тя включва терапевтичен център 

за хора с увреждания на приземния 

етаж с текстилна работилница над 

него.

„За всички нас Anandaloy е из-

ключителен проект“, казва Марта 

Шварц, председател на журито на 

наградите Obel 2020 и основател 

на американското студио Martha 

Schwartz Partners.

За градежните елементи Херин-

гер използва глина от местните 

езера. Това са стените и рампата, 

която огражда зданието така, че да 

му придаде приобщаваща визия.

„За мен е важно да покажа, че 

е възможно да се построи модерна 

двуетажна къща с прости ресурси. 

Калта не е само мръсотия – тя е 

истински строителен материал с 

високо качество, който можете да 

използвате за изграждане на много 

точни конструкции – не само малки 

колиби, но и големи инженерни струк-

тури и дори обществени сгради“, 

казва Херингер. 

Над терапевтичния център има 

офис, магазин и работилница на 

Dipdii Textiles – проект за производ-

ство на дрехи, стартиран от Хе-

рингер съвместно с Вероника Ланг 

и неправителствената организация 

Dipshikha за подобряване на възмож-

ностите за работа на местните 

жени.
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Георги Сотиров

Проф. Трайкова, по-
водът за това интер-
вю е участието Ви в XI 
Международна научна 
конференция „Проекти-
ране и строителство 
на сгради и съоръже-
ния“, която се проведе 
дистанционно. Моде-
раторите доц. Лъчезар 
Хрисчев от УАСГ и доц. 
Венцеслав Стоянов от 
ВСУ „Любен Каравелов“ 
успяха и във виртуал-
ното пространство да 
създадат една профе-
сионална, но и приятел-
ска атмосфера за рабо-
та.

О т  м н о г о  г о д и н и 

участвам редовно в тази 

конференция, но за първи 

път бях поканена да бъда 

модератор на две от се-

сиите. За мен беше и от-

говорност, и привилегия. 

Била съм в тази роля на 

различни събития как-

то в България, така и в 

чужбина, но за първи път 

водих виртуална сесия в 

международна конферен-

ция. Организирането и 

провеждането на подо-

бен форум е много трудна 

задача и тук е мястото 

да поздравя организа-

ционния комитет, който 

положи сериозни усилия 

и успя да направи едно 

изключително успешно 

събитие. Колегите доц. 

Хрисчев и доц. Стоянов, 

както и Светулка Русева 

от  НТССБ вложиха доста 

труд и търпение, за да 

може конференцията да 

стане факт. Не бива да 

се пропуска приносът и 

подкрепата на ВСУ „Чер-

норизец Храбър“, Варна, 

който традиционно е 

домакин, а сега и вирту-

ален, като осигури плат-

формата и логистичната 

подкрепа за нормалното 

протичане на сесиите. 

Сериозна работа бе свър-

шена и от двата научни 

комитета: международ-

ния и националния, които 

се включиха активно с 

изготвяне на рецензиите 

на предложените доклади.

Имаше авторитетно 

чуждестранно участие, 

което даде възможност 

за обмяна на опит и ин-

формация в различни об-

ласти. Считам, че осо-

бено важно постижение 

на тази конференция е 

възможността, която 

бе предоставена за пуб-

ликации на доклади в он-

лайн издание, реферирано 

в световните бази данни. 

Не бива да се пропускат 

и докладите, изнесени от 

студенти и млади учени, 

които показаха, че сред 

тях има много сериозни 

хора с ясно изразени науч-

ни интереси и потенциал 

за развитие.

Аз лично се чувствам 

удовлетворена от учас-

тието си както като 

докладчик, така и като 

модератор и си позволя-

вам да си пожелая нови 

издания!

Разкажете повече за 
сесиите, които модери-
рахте.

С удоволствие водих 

две сесии на секция 2 

„Постижения в конструк-

тивното проектиране и 

строителство. Теоре-

тични и експериментал-

ни изследвания в облас-

тта на конструкциите. 

Фундиране на сгради и 

съоръжения. Сеизмична 

механика и сеизмично 

строителство. Софтуер 

за проектиране в строи-

телството“. 

Докладите -  и пле-

нарните, и останалите, 

бяха изключително инте-

ресни, смятам, че всички 

останаха доволни от чу-

тото. Темите бяха много 

и разнообразни - както 

теоретични, така и чис-

то приложни. Усеща се, 

че независимо от слож-

ната обстановка, има 

колеги, които работят 

сериозно, и това изклю-

чително много зарежда с 

енергия и желание да се 

продължи напред в науч-

ните изследвания. Осо-

бено позитивно е учас-

тието на млади учени и 

студенти. Две от моите 

дипломантки направиха 

специално изследване 

с подкрепата и съдей-

ствието на доц. Хрисчев 

и това ме накара да се 

чувствам горда.

Вашите предмети 
за студентите по архи-
тектура и строително 
инженерство по прин-
цип се четат в горни-
те курсове, но вероят-
но имате впечатления 

за първокурсниците, 
които УАСГ прие тази 
година, която явно ще 
премине в условията на 
пандемия. 

Да, като цяло дисци-

плините, които се четат 

от катедрата, са в гор-

ните курсове, но аз пер-

сонално имам и лекционен 

курс по „Стоманобетонни 

конструкции“ в Архите-

ктурния факултет във 

втори курс. В този сми-

съл имам контакт както 

със студенти от горни-

те курсове и дипломанти, 

така и с някои от начал-

ните курсове. Ситуаци-

ята и принудата да се 

проведат учебни занятия 

и корекции на курсови 

проекти онлайн постави-

ха на изпитание и двете 

страни. Лично аз смятам, 

че работим максимално 

ефективно при създалата 

се обстановка и липса на 

предишен опит в органи-

зирането на учебния про-

цес във виртуална среда.

За новоприетите сту-

денти нямам конкретна 

информация, но искрено 

вярвам, че хората, които 

са решили да продължат 

в нашия университет, 

са силно мотивирани да 

станат архитекти и ин-

женери. 

В последните годи-
ни имате над 60 научни 
публикации, някои от 
тях в издания в Китай, 
Република Южна Африка, 
Чили… 

Много благодаря за 

това,  че сте обърна-

ли внимание на моята 

публикационна дейност. 

Oт много години члену-

вам в Международната 

асоциация по мостово 

и конструктивно инже-

нерство ( Inte rnat ional 

Association for Bridge and 

Structural Engineering – 

IABSE). Включих се в две 

от работните групи на 

IABSE: едната, която се 

занимава с историята на 

конструкциите и е пряко 

свързана със сградите, 

паметници на културата, 

а другата – с изследване 

на сеизмичната осигу-

реност на здания в раз-

лични райони на света и 

най-вече такива, които 

са построени без спе-

циално проектиране. В 

края на 2018 г. учредихме 

и националната група на 

IABSE България, на която 

имам удоволствието да 

бъда председател.

Те зи  дейности  ме 

вдъхновиха за проучва-

ния и участия в голяма-

та част от форумите 

на IABSE, но едновремен-

но с това се включих и в 

редица събития на FIB 

(Fédaration Internаtionale du 

Béton), MASE (Mace-donian 

Association of Structural 

Engineers), Structural faults 

and Repai r  (Ed inburgh, 

Scotland) и много други 

конференции и симпози-

уми. Ценното на всички 

тях беше не само възмож-

ността да споделя моята 

работа и резултатите 

от изследванията ми, но 

и включването ми в поре-

дица от международни на-

учни комитети (Мадрид, 

Нант, Ванкувър, Ню Йорк, 

Крайстчърч и др.), кое-

то ми позволи да направя 

много рецензии на науч-

ни доклади и да придобия 

представа за работата 

на колеги от целия свят. 

Това ме обогати много и 

ме вдъхнови да продължа 

напред в тази посока.

  

Вие сте член и съ-
учредител на Камарата 
на инженерите в инвес-
тиционното проектира-
не (КИИП).

Връщате ме във вре-

мето на първите години 

на Камарата. Продължа-

вам да се включвам в дей-

ността на КИИП, като 

към днешна дата опита 

ми от университета ус-

пях да приложа в поредица 

от лекционни образова-

телни курсове с практи-

куващи инженери от ця-

лата страна – Пловдив, 

Бургас, Стара Загора, 

Велико Търново. Винаги за 

мен е било изключително 

ценно да се срещна с ко-

легите си и да обменим 

опит и информация.

Академичната ми ка-

риера започна в по-късен 

етап от професионал-

ната. С проектиране се 

занимавам от момента 

на дипломирането си и 

до днес, като в някои пе-

риоди от време съм била 

ангажирана и в непосред-

ственото изпълнение на 

строителни конструкции. 

Винаги съм се чувствала 

член на проектантската 

гилдия. 

Много голяма част от 

конструктивните реше-

ния се формират благо-

дарение на натрупания 

опит в проектирането. 

А натрупаният опит в 

научните изследвания и 

работата в академична 

среда дават възможност 

да се приложат най-много 

новости в практиката. 

Тези две дейности са не-

посредствено свързани и 

взаимно се допълват. 

Не мога да си пред-

с т авя  а кадем и ч н ат а 

кариера без непрекъсна-

тата ми връзка с прак-

тиката. Това, което на-

учавам от практиката, 

е едно от най-ценните 

неща, които мога да спо-

деля с моите студенти.

Проф. д-р инж. Марина Трайкова, преподавател в Строителния факултет на УАСГ:

Снимки авторът
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В следващия брой очаквайте

КОД СТРОИТЕЛ ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

НКСВ

Драгомир Цанев, 
изп. директор 

на ЕнЕфект

ЧИРПАН – 
на кръстопътя
на две магистрали

Инж. Георги Григоров:
НКСВ осмисля живота 
на членовете си

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

Започна обратно броене до завършване на 

есенния дял на VII сезон на Българска строителна 

футболна лига (БСФЛ). Изненадата на 14-и кръг бе 

срещата между „Главболгарстрой“ и „Каммартон Бъл-

гария“. ГБС се наложи над „Каммартон България“ с 

8:2 благодарение на Георги Политов и Никола Стоил-

ков, които реализираха по три попадения, а по едно 

добавиха Костадин Динчев и Радостин Кирилов. За 

„Каммартон“ се разписаха Орхан Барутев и Валентин 

Йорданов.

Селекцията на „Пайп Систем“ отново имаше къс-

мет. Тимът направи немислимото и обърна мача си 

от 0:3 до 4:3 срещу „Ромстал ХЕС“ след брилянт-

но второ полувреме и удари във вратата на Милен 

Кръстев (2), Денис Борисов и Александър Николов. 

Точни за „Ромстал ХЕС“ бяха Дилян Василев (2) и Ни-

колай Аргиров. Положително след мача за ромсталци 

беше, че в рамките на 14 кръга станаха отборът с 

реализирани 100 гола до момента в първенството.

„Марибор строй“ постигна 12-а поредна победа 

в своя актив. Този път надви с 6:1 „Виваком“. За ус-

пеха принос имаха Огнян Милеков, който отбеляза 

на два пъти, и Борислав Беширов, Стоян Милеков, 

Николай Зайков и Нурхан Реджеп, които се отчетоха 

по веднъж. Почетното попадение за „телекома“ бе на 

капитана на тима Симеон Митрев.

След слаба първа част „Инфра Холдинг“ изкова 

поредната си победа в лигата и постигна обрат в 

резултата срещу „Йони ДМ“ с 3:1. Отново над всички 

с два точни удара във вратата беше Георги Асенов. 

За „холдинга“ се разписа Абуад Басел с автогол. Кра-

симир Вълчев реализира попадение за „Йони“.

„Джи Пи Груп“ стигна до крайното 4:1 срещу ве-

тераните от „Строителния техникум“. Сред голмай-

сторите за победителите се разписаха Добромир 

Иванов (2), Ивайло Йовов и Теодор Сърбев. За „тех-

никума“ Атанас Колев успя да прониже вратата на 

противника.

Шампионите от „Хоум Комфорт“ наказаха „Сървей 

Дизайн“ с 15:4, като голмайсторът на тима Стефан 

Терзиев отбеляза цели 14 попадения, а веднъж точен 

беше Александър Топузов. За „дизайнерите“ вкараха 

Момчил Тонев – хеттрик, и Боян Йотов - един.

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com

Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4 

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева,

 Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  

 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров

Фоторепортер                      Румен Добрев Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  

Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  

Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  

Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“, „Строител“ и „Код Строител“
съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Десислава 
Бакърджиева

До 14 февруари 2021 

г. в двете зали на пър-

вия етаж на Софийската 

градска художествена 

галерия (СГХГ) може да 

бъде видяна изложбата 

„Градинa на духовността. 

Св. гора и българското 

изкуство от първата по-

ловина на ХХ век“. Експо-

зицията, която бе откри-

та на 11 ноември, показва 

Света гора, нейните ма-

настири и художествено 

наследство през погледа 

на български художници 

от първата половина на 

ХХ век. Сред тях са Иван 

Лазаров, Дечко Узунов, Ва-

сил Захариев, Цанко Лав-

ренов, Константин Щър-

келов и др. След като са 

пътували до Атонския по-

луостров по една или дру-

га причина, всеки от тях 

е пресъздал по свой начин 

различни впечатления от 

съприкосновението си с 

манастирите и със ста-

рините на Атон, с живота 

на монасите и със съхра-

неното богато художест-

вено наследство. 

„Погледнато по-общо, 

в контекста на българ-

ското изкуство от пър-

вата половина на миналия 

век представянето на 

Света гора се оформя и 

като тема, която отра-

зява някои от важните 

посоки в художественото 

развитие у нас през този 

период. На първо място 

това е вниманието към 

старините, към старото 

изкуство и към християн-

ското наследство, инте-

рес, който силно повлиява 

върху формирането на 

българския модернизъм и 

на движението родно из-

куство. Представите за 

видения, чудеса и светци, 

за църкви и старини анга-

жират въображението на 

автори като Иван Милев 

и Иван Пенков, чиито про-

изведения също са вклю-

чени в изложбата. Още 

една посока в българско-

то изкуство, свързана със 

Света гора, е темата за 

историята и за формира-

нето на национално съз-

нание“, посочват от СГХГ. 

Изложбата включва 

разнообразни произведе-

ния – светогорски въз-

рожденски щампи, копия 

на стенописи, рисунки 

и проекти, живописни и 

графични творби и дори 

копието на прочутата 

чудотворна Фануилска 

икона на св. Георги, дело 

на Цанко Лавренов, съхра-

нявана днес в пловдивския 

храм „Св. Цар Борис Пок-

ръстител“. Архивните ма-

териали и историческите 

сведения в експозицията 

дават възможност за 

проследяването на една 

документална линия и 

опознаване на историята 

на Света гора и нейните 

проучвания. Това се допъл-

ва и от представените в 

„Градинa на духовността“ 

филми.

Десислава Бакърджиева

Австралийските рок титани 

AC/DC се завръщат с нов албум 

Power Up. Той съдържа 12 песни, с 

които за пореден път затвържда-

ват наелектризиращото си зву-

чене и неповторимата си енергия. 

Power Up е реализиран от пълния 

състав на бандата – Ангъс Йънг 

(китара), Брайън Джонсън (вокал), 

Клиф Уилямс (бас китара), Фил Ръд 

(барабани) и Стиви Йънг (ритъм 

китара).

Сингълът в новата 17-а студий-

на колекция на AC/DC е озаглавен 

Shot In The Dark, като той бе пред-

ставен през октомври. 

Power Up излиза в няколко форма-

та - дигитален, CD, винил и делукс 

версии, които със сигурност ще 

разтърсят света на колекционери-

те и най-големите фенове на AC/

DC. Лимитираната версия е един-

ствена по рода си. Тя представлява 

специален делукс бокс-сет, който 

има бутон отстрани на кутията. 

При натискането му неоновото 

лого на бандата светва и зазву-

чава интрото на Shot In The Dark 

от вградена колонка. Кутията съдържа 

целия CD пакет, книга от 20 страници 

с ексклузивни снимки и USB зарядно, с 

което боксът може винаги да бъде за-

реден.
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 5850 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. 

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД 
е сертифицирано за 
устойчиво управление на 
събития по стандарта ISO 
20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

Вестник „Строител“ е 
произведен в условията 
на система за управление, 
сертифицирана от Bureau 
Veritas Certification по 
стандарта ISO 9001.

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

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

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. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Размер 239х50 пиксела
Цена – 2500 лв./1 година

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.

www.vestnikstroitel.bg

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ


