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Премиерът Бойко Борисов:
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Българските строители работят на световна класа, и то в пандемията
Емил Христов
Автомагистрала „Хемус“
ще промени облика на Севера и Северозапада за няколко
десетилетия напред. Това заяви министър-председателят
Бойко Борисов, който облетя
с хеликоптер трасето между
Боаза и Велико Търново, за да
провери лично напредъка на
изпълняващите се дейности.
Той посочи, че за строителството на магистралата
през четирите години на мандата на правителството са
дадени 2,2 млрд. лв. Заедно с
министър-председателя бяха
министърът на финансите
Кирил Ананиев и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството
Николай Нанков.
Премиерът посочи, че
строителните екипи успешно се справят с трудностите, пред които се изправят
на терен. „Нашите строители в момента работят
на световна класа, и то във
времето на пандеми ята,
докато много държави са в
локдаун“, отбеляза Борисов.
Той подчерта, че не спира изпълнението и по останалите
важни инфраструктурни проекти като пътя Видин – Ботевград.
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Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на
Комисията за защита от дискриминация:

В съвременния свят липсата
на толерантност е основната
стъпка към дискриминацията

ОП НА КСБ
Инж. Стоян Стоилов, председател на
ОП на КСБ – Кюстендил:

` стр. 9

Строителният сектор в
Кюстендилска област показва
устойчиви резултати за 2020 г.
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ǭǲȖȉȧȊȐȗȢȘȊȐȒȈȗȐȚȈȓȖȊȐ
ȐȕȊȍșȚȐȞȐȐȏȈȔȓȕȍȊȘȖ
ȊȢȊȊȖȌȍȡȐȌȖȗȘȖȉȐȊȐȕȖȊȈȞȐȐ На езерото в „Дружба“ бе отслужен Велик Богоявленски водосвет
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Европейската комисия обяви първия кръг
от преки капиталови инвестиции чрез новия
Фонд на Европейския съвет по иновациите
(ЕСИ). От пресслужбата на ЕК съобщиха, че
42 високоиновативни новосъздадени компании и малки и средни предприятия ще получат капиталово финансиране в общ размер
на около 178 млн. евро. Те ще са насочени
към разработване и разширяване на мащаба
на водещи до пробив иновации в здравеопазването, кръговата икономика, авангардното производство и други области. От тях
френското предприятие CorWave е първото
от ЕС, в което инвестира Фондът на ЕСИ.
„В Европа има много иновативни и
талантливи новосъздадени компании, но
твърде често те си остават малки или
се преместват другаде. Тази нова форма
на финансиране - съчетаването на безвъзмездни средства и капиталови инвестиции
- е уникална за ЕСИ. Тя ще запълни недостига от финансиране за високоиновативни
предприятия, ще привлече към тях допълнителни частни инвестиции и ще им даде
възможност да се разрастват в Европа“, е
заявила комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата,
образованието и младежта Мария Габриел.
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7 януари
Владимир Кехайов, член на УС на КСБ
и председател на ОП на КСБ – Смолян
11 януари
Инж. Иван Мирински,
бивш зам.-председател на УС на КСБ

ÙþüăĎĆāôö«åĆĄĂüĆùÿ¢ăĂúùÿôöôāô
ĄĂúøùāüĊüĆùûøĄôöù čôąĆüù þĎąĀùĆ
üĂčùĀāĂ÷ĂăĄĂĈùąüĂāôÿāüćąăùĉü

На 6 януари, Йордановден,
пред паметника на Незнайния
войн в столицата бяха осветени бойните знамена и знамената светини на Българската
армия. Традиционният Богоявленски водосвет беше извършен от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний и
духовници с молитвеното участие на патриарх Неофит. На
тържествения ритуал присъстваха президентът и върховен
главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България
Румен Радев, вицепремиерът по
обществения ред и сигурността и министър на отбраната
Красимир Каракачанов, кметът
на Столичната община Йорданка Фандъкова, началникът на
отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши военни, представители на военно-патриотични
и родолюбиви организации.
По-късно на езерото в кв.
„Дружба“ бе отслужен Велик
Богоявленски водосвет от Белоградчишкия епископ Поликарп,
по време на който бели гълъби
полетяха в небето над р-н „Искър“ като символ на Божия дух.

Снимки Румен Добрев

ният - на 79 г. Кръста извади
36-годишният Вячеслав Борисов,
който го спасява за трета година. Кметът на София Йорданка
Фандъкова поздрави мъжете,
изявили желание да се включат
в церемонията. На събитието
присъстваха и общинският съветник и председател на Комисията по околна среда към СОС
Лорита Радева, общинският съветник и председател на Комисията по международно сътрудничество и туризъм, европейски
програми и проекти Екатерина
Йорданова, както и граждани.

Събитието се състоя на красивата нова изгледна площадка
край езерото. То бе организирано от кмета на р-н „Искър“
Ивайло Цеков и районната администрация, като премина при
спазване на противоепидемичните мерки.
Заради усложнената епидемична обстановка тази година
в ритуала по спасяването на
кръста бяха допуснати за участие два пъти по-малко кандидати - 25 мъже, като най-младият
беше на 21 г., а най-възраст-
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На 6 януари отбелязахме и
173 години от рождението на
Христо Ботев. Кметът на София Йорданка Фандъкова поднесе цветя пред бюст-паметника
на големия български поет революционер в Борисовата градина.
През целия ден много софиянци
поставяха цветя и се преклони-

ха пред Ботев.
„Пазим паметта за тези,
които отдадоха живота си, за да
я има днес България, свободна и
независима. Неговите творби са
актуални и сега, защото думите
му носят смисъл за посвещение
на свята кауза – за свободата
на България. Както казва по-

етът Атанас Далчев, „всяка
отделна дума носи значение в
поезията – достатъчно е да
отнемем една дума, за да угаснат изведнъж всичките цветове ... Махнете например думата
„нейде“ от тоя стих на Ботев:
„Жетварка пее нейде в полето“ и
вие ще изгубите едновременно с

нея перспективата, ясния и дълбок простор на тоя балкански
пейзаж, един от най-българските, които притежава нашата
поезия.“ Такива са всички думи
на Ботев – тежат на своето
място“, посочват по повод рождението на Христо Ботев от
Столичната община.
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Премиерът Бойко Борисов:
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При проверката бе установено, че активно се
извършва изграждането
на съоръженията по магистралата, работи се
на максимални обороти в
участъците като този от
п.в. „Боаза” до п.в. „Буховци”. Интензивно се строят
първите 50 км до Плевен,
а около Велико Търново се
реализират подготвителни дейности. Останалата
част на АМ „Хемус“ е на
етап проектиране.
„По АМ „Хемус“ се работи ускорено, а това означава, че българите ще
пътуват много по-бързо,
по-комфортно и по-безопасно“, посочи министър
Ананиев.
„За хората от Плевен,
Ловеч и Търговище автомагистралата ще е богатство“, заяви още министър-председателят Бойко

Борисов. Премиерът изказа
специални благодарности
към археолозите, които изключително професионално са се справили със съхранението на откритите
археологически находки в
рамките на строителните
дейности на АМ „Хемус“.
„След три-четири месеца
ще видите каква ще бъде
разликата, оставяме огромни обеми свършена работа, което ще доведе до
развитието на туризма и
бизнеса в региона“, категоричен бе Борисов.
Министър-председателят коментира още, че
с добрите финансови показатели на България – с найнисък дефицит и външен
дълг в Европа, интензивно
ще продължава строителството на всички важни
инфраструктурни проекти в страната, които все
повече ще подобряват живота на гражданите.
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Десислава Бакърджиева
В първия работен ден
на новата година премиерът Бойко Борисов направи огледи на нови обекти
във Варна заедно с кмета
на града Иван Портних.
Двамата посетиха рибарското пристанище „Карантината“ в кв. „Аспарухово“,
реализирано по Програмата
за морско дело и рибарство
със съфинансиране от община Варна. Проектът е на
стойност 13,4 млн. лв. Капацитетът на пристанището е за 116 плавателни
съда, в това число за 103
лодки, 8 места за кораби с
дължина 18 - 24 м и 5 места
за кораби над 24 м. Готова
е основната сграда, като
на първия етаж е предвидено да има рибна борса.
Най-атрактивната част
на сградата е покривът,
оформен амфитеатрално, с
прекрасна панорамна гледка
към морето.
„Тази изключително сериозна придобивка за Варна ще бъде от полза на
рибарите, но също така
ще бъде атракция и за туристите. Мисля, че варненци оценяват това, което
държавата прави за Варна
в последните години“, каза
премиерът Борисов.
„Предстои ремонт на
довеждащия път от бул.
„Първи май“, както и облагородяване на прилежащите
зони”, обясни кметът Иван
Портних.

По-късно бе разгледан
и новият многофункционален спортен комплекс в район „Владислав Варненчик“.
Той е разположен на площ
от 30 дка, върху които са
изградени модерна зала с
РЗП 3718 кв. м с 280 места,
и подземен паркинг. В комплекса има игрища за: футбол, футбол на малки врати,
баскетбол, волейбол, както
и два тенис корта, алея за
бягане, зона за каране на
ролери, фитнес на открито, детски кът, паркова
зона. Обектът е на стойност 7,2 млн. лв., осигурени
от бюджета на общината
чрез финансов заем. През
2020 г. са завършени още
два спортни комплекса във

Варна - на ул. „Студентска“
и в кв. „Виница“.
„Всичко това се прави
в условията на пандемия
– стадиони, игрища, зали,
площадки, за да могат хората да ги ползват“, заяви
министър-председателят
Бойко Борисов. Той припомни, че правителството продължава да помага на Варна. За тази година вече са
осигурени 8 млн. лв. за облагородяване на кв. „Кайсиева градина“ и 31,2 млн. лв.
за изграждане на 12 нови
сгради и пристройки на
училища, детски градини и
ясли в морската столица.
„Булевард „Цар Освободител“ е следващата задача“,
изтъкна премиерът. Иван

Портних припомни, че проектът предвижда разширение на трасето от бул.
„Христо Смирненски“ до летището, с което ще бъде
облекчен трафикът в посока кварталите - центъра.
Кметът добави, че реализацията му е обвързана и
със строителството на
модерна градска железница,
за която община Варна вече
е възложила предпроектно
проучване. Тя ще осигури
бърза връзка на морската
столица с новата индустриална зона в Аксаково.
През седмицата министър-председателят Борисов посети и Велико Търново заедно с министрите на
финансите Кирил Ананиев
и на образованието и науката Красимир Вълчев. В
старопрестолния град те
разговаряха с директора
на СУ „Емилиян Станев“
Кина Котларска. Учебното
заведение е модернизирано в рамките на проекта
на общината за внедряване на мерки за енергийна
ефективност на стойност
1 180 557,48 лв. Поставена
е външна топлоизолация
по стени от профилирани
топлоизолационни панели.
Подменено е осветлението
и отоплителната инсталация. Изградена е система
от слънчеви колектори за
затопляне на водата за битови нужди на училището и
отделна система за подгряване на водата на плувния
басейн. Направена е и вентилационна инсталация с
климатична камера за двата физкултурни салона.
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ПРОМОЦИОНАЛНА
ЦЕНА

ɝɪɄɚɫɩɢɱɚɧ
ɭɥȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
ɋɬɚɦɛɨɥɢɣɫɤɢ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBNDVSLFKDQ#]JSEJ

Капацитет на кофата: 0.04m³
Мощност: 13.4kW/2200rpm
Общо тегло: 1.94t

37 000 лв.
Цена без ДДС
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ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɞɨɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBSORYGLY#]JSEJ

ɅɈȽɂɋɌɂɑȿɇɐȿɇɌɔɊ
ɝɪɋɨɮɢɹɄɚɡɢɱɟɧɟ
ɭɥɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɚɡɨɧɚ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
RႈFHBND]LFKHQH#]JSEJ
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ȉȓȖȒȈșȈȖȉȕȖȊȍȕȐȗȖǵȈȞȐȖȕȈȓȕȈȚȈ
ȗȘȖȋȘȈȔȈȏȈȍȕȍȘȋȐȑȕȈȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚ
Страницата
подготви
Десислав
Бакърджиева
1917 блока са обновени
в резултат на изпълнението на мерки по Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни
сгради (НПЕЕМЖС), а 105
остават за довършване.
Общият брой на сключените договори за финансиране с Българската банка
за развитие е 2022. Това
показват обобщените
данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) за напредъка по
Н П Е ЕМ Ж С. О т вед о м ството отчитат, че по
19 обекта се изпълняват
строително-монтажни
работи, а по други 74 са
започнали подготвителни
дейности. За още 8 са обя-

вени обществени поръчки
за техническо и енергийно
обследване.
От въведените в екс-

плоатаци я 1917 многофамилни жилищни сгради
най-много са в градовете
Бургас (205), Благоевград

(143), София (118) и Хасково (100), сочи статистиката на МРРБ. За всички
одобрени за участие в

ǵȈȌȒȔȗȢȚȐȡȈșȈȘȍȔȖȕȚȐȘȈȕȐȌȖșȍȋȈ
șȜȐȕȈȕșȐȘȈȕȍȗȖÄǶǷǸǸ´
Над 445 км второкласни и третокласни пътища
са рехабилитирани досега
по Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 2020“ (ОПРР 2014 – 2020“),
съ о б щ и х а о т А г е н ци я
„Пътна инфраструктура“ (АПИ). От тях през
2020 г. са изпълнени ремонтите на 142,9 км, а на
още 15,7 км строителните работи са приключили
и предстои издаването на
разрешенията за ползване
от държавната приемателна комисия.
От АПИ информираха,
че по „ОПРР 2014 – 2020“

през настоящата година
ще продължи обновяването на още 106,3 км пътища, на които е работено
и през 2020 г. Сред тях са
33,5 км от Айтоски проход
– III-208 Провадия – Айтос,
който е най-кратката
връзка за шофьорите от
Варненска област с АМ
„Тракия“, на близо 47 км от
второкласния II-23 Русе –
Кубрат – основната артерия между областите
Русе, Разград и Силистра
и първокласните I-2 Русе
– Варна, I-7 Силистра –
Шумен и II-49 Кубрат –
Разград. Ще се изпълнява

и стартиралият ремонт
на 26 км от третокласния
III-507 Кърджали – Мост –
Манастир. През 2021 г. по
ОП „Региони в растеж“ ще
започне рехабилитацията
на близо 79 км пътища:
27 км от II-53 Поликраище
– Елена – Сливен; 23,4 км
от III-559 Полски градец
– Тополовград – Устрем в
област Хасково; 9,5 км от
III-2077 Каблешково – Межден в област Силистра; и
близо 19 км от III-9004 Варна – Белослав – Житница
в област Варна.
По Програмата за
трансгранично сътруд-

ничество INTERREG V-A
„Гърция – България“ ще
продължи ремонтът на
7 км от II-86 Средногорци – Рудозем. През тази
година е планирано да
стартира изграждането
на 2,61 км от обходния
път на Р удозем. С изпълнението на проекта
транзитният трафик ще
се изведе от центъра на
града и ще се улесни пътуването към бъдещия
ГКПП Рудозем – Ксанти.
Предвижда се част от
проекта да се финансира
по ПТС INTERREG V-A „Гърция - България“.

програмата здани я от
16 области в страната
предвидените мерки са
изпълнени. Това са Бургас
(с 236 санирани блока),
Благоевград (189), Стара
Загора (111), Пазарджик
(69), Кюстендил (65), Перник (62), София област
(61), Кърджали (58), Смолян (55), Габрово (50), Шумен (45), Ямбол (39), Враца
(36), Търговище (33), Разград (22), Монтана (18).
„Това са общо 1149 блока,
семействата в които вече
живеят в по-топли жилища
и в по-комфортна среда“,
изтъкват от МРРБ и допълват, че в 12 области
работата по одобрените
за участие в програмата
сгради продължава. Завършени в тях са 768 блока.
Предстои да бъдат санирани още 48 многофамилни
здания в столицата, 14 – в
Добрич, 10 – в Хасково, 5
– във Варна, по 4 в Ловеч,
Плевен, Русе и Сливен, по 3
във Видин и Каварна, по 2
в Пловдив и Тутракан и по
едно във Велико Търново и
Харманли.
От МРРБ съобщиха,
че през тази година ще

започне работа по новата
Програма за подобряване
на енергийната ефективност на сградния фонд по
Плана за възстановяване и
устойчивост на България,
която ще обхване не само
жилищните, но и публичните и промишлените сгради. „За тези мерки са предвидени 2,5 млрд. лв., като
най-големият ресурс – 1,7
млрд. лв., ще бъде насочен
към санирането на жилища. За първи път програмата ще включва не само
панелни блокове, но и еднофамилни сгради“, посочват
от министерството. От
ведомството добавят,
че след изпълнението на
дейностите хиляди семейства ще живеят в по-топли и уютни домове през
зимата, като ще плащат
по-ниски сметки за отопление. Мерките ще имат
още екологичен и икономически ефект. Ще се
осигури работа за всички
участници в инвестиционния процес – проектанти,
строители и доставчици
на машини, оборудване,
строителни материали,
консултанти.

ǩȓȐȏȖȔȓȕȓȊșȈȗȘȍȌȊȐȌȍȕȐ
ȗȘȍȏȋȏȈȈȘȝȍȖȓȖȋȐȟȍșȒȐ
ȗȘȖțȟȊȈȕȐȧȗȖȋȖȓȍȔȐȚȍ
ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȕȐȗȘȖȍȒȚȐ

ǷȖȊȍȟȍȖȚȔȓȕȓȊȖȚȉȦȌȎȍȚȈșȈȐȕȊȍșȚȐȘȈȕȐ
ȗȘȍȏȋȊȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȗȖȘȍȗțȉȓȐȒȈȕșȒȈȚȈȔȘȍȎȈ
Над 147,5 млн. лв. от
бюджета са инвестирани
през 2020 г. в безопасност
по републиканските пътища, сочат данните на
АПИ. В тази сума са включени средствата за нови
ограничителни системи
(мантинели), пътни знаци
и маркировка. „Осигуреното финансиране е четири
пъти повече в сравнение с
2019 г., когато са вложени
близо 37 млн. лв., и над 6
пъти повече спрямо 2018 г.
Тогава са инвестирани
около 24 млн. лв.“, посочват от Агенцията.
През 2020 г. е възл оже н о о б н о в я в а н е т о
на пътна маркировка за
11 760 000 лв., или на близо 1744 км. За ограничителни системи са вложени
127 890 000 лв., което е около 1 421 км нови мантинели.
Направената инвестиция за
пътни знаци е 7 900 000 лв.,
или 15 800 бр. За сравнение

от АПИ припомнят, че през
2019 г. парите за мантинели са били 27 435 058 лв.,
за знаци - 440 014 лв., а за
маркировка - 8 815 474 лв.
Обновена е приблизително

1306 км маркировка, подменени са 305 км мантинели,
а знаците са близо 880 бр.
Съответно през 2018 г.
в мантинели са вложени
19 537 494 лв., в знаци -

1 383 154 лв., а в маркировка - 3 037 324 лв. Обновена
е приблизително 450 км
маркировка, подменени са
217 км мантинели, а знаците са близо 2 766 бр.

През 2021 г. за археологически дейности
на изграждащите се
големи пътни проекти на Агенция „Пътна
инфраструктура“ ще
бъдат осигурени близо
5 млн. лв. От АПИ информираха, че за опазване
на културно-историческото наследство ще
продължи проучването
по автомагистрала „Хемус“, както и на I-1 Видин
– Ружинци – Монтана.
Предвидено е археологическо наблюдение и
при строителството на
северния обходен път на
Бургас.
През 2020 г. за археологически наблюдения
на пътни проекти също
са били осигурени близо
5 млн. лв. С тях са изпълнени дейности по
трасето на АМ „Хемус“
между 122-ри и 189-и

километър, където са
проучени 15 обекта. По
трасето на магистралата от п.в. „Боаза“ до
п.в. „Каленик“ са проучени 11 археологически
обекта. Същите дейности са изпълнени и на
три обекта по трасето
на АМ „Хемус“ на територията на област Шумен. По направлението
на пътя Видин – Димово
– Бела – Ружинци – Монтана са регистрирани 8
археологически обекта.
Започнало е проучването на четири от тях,
като се очаква през
2021 г. то да продължи,
както и да бъдат проучени и останалите четири.
Един обект от късната античност е проучен и по трасето на I-8
Калотина – Софийския
околовръстен път.
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ǹȚȈȘȚȐȘȈȗȘȖȞȍșȢȚȕȈȌȖȋȖȊȈȘȧȕȍȗȖȗȘȖȞȍȌțȘȈ
ȗȖǶǷǰǲȏȈȗȖȌȒȘȍȗȈȕȈșȘȍȌȕȐȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧ
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Стартира процесът по договаряне по процедура за „Подкрепа за средни предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Това
съобщиха от Министерството

на икономиката (МИ), след като
Управляващият орган на ОПИК
е започнал да изпраща уведомленията-покани до одобрените
за финансиране кандидати. 1703
проектни предложения на средни предприятия са преминали
успешно оценката по процедурата. Одобрените кандидати
са общо 1285, които ще получат
безвъзмездната финансова помощ (БФП) от 178 532 856 лв.

Резервните проектни предложения са 418 броя, а БФП възлиза на 55 112 794 лв. „Предприети
са и необходимите действия за
набавяне на допълнителни средства за компаниите от резервните списъци, като са осигурени средства за всички, които
отговарят на изискванията по
програмата“, посочват от ведомството.
Относно процедура за „Под-

крепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ от МИ
съобщиха, че са изплатени близо
173 млн. лв. на над 21 хил. фирми,
а работната група е преразгледала всички отхвърлени проектни предложения. Общо 3354 броя
предложения ще бъдат преоценени, като процесът е стартирал и от 4.01.2021 г. Управлява-

ǬȖȒȘȈȧȕȈȋȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȈȚȈșȐșȚȍȔȈȕȈǨǫǲǲȡȍ
ȉȢȌȍȕȈȌȋȘȈȌȍȕȈ
С три години се удължава срокът, в който ще могат да се ползват някои от услугите и справките,
предоставяни от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър
(АГКК), за които бе предвидено да
спрат да се предоставят до края на
2020 г. Това е записано в проект на
постановление, с което се изменя
Тарифа №14 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството (МРРБ)
и от областните управители, съобщиха от ведомството.
„Така до края на 2023 г. граждани и юридически лица, нотариуси
и представители на ведомства и
общини ще продължават да могат
да заявяват и да получават преписизвлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти, списък
с координати на подробни точки,

дат предоставяни: справка за данни
от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти, съдържаща
данни, избрани от заявителя; справка за границите на административно-териториалните единици и териториалните единици, включително
землищни граници, както и справка
от информационно-административната карта. От системата ще се
предоставя също извлечение от кадастралната карта и кадастралния
регистър на недвижимите имоти
за поземлен имот, за сграда или за
самостоятелен обект към минал момент; извлечение от кадастралната
карта и кадастралните регистри и/
или от специализираните карти по
видове данни, избрани от заявителя; извлечение за границите на административно-териториалните
единици и териториалните единици, включително землищни граници;
извлечение от информационно-административната карта.

копие от кадастрална карта или на
част от нея в графичен или в цифров
вид при досегашните условия, вид и
такси, определени за тях“, уточниха
от МРРБ.
От министерството заявиха
още, че до края на 2023 г. информационната система на АГКК ще бъде
надградена с нови функционалности.
В резултат на това след този срок
ще има възможност вместо посочените по-горе справки и услуги да бъ-

t
t
t
t



щият орган е започнал поетапно
изпращане на уведомления за установени нередовности до кандидатите чрез ИСУН 2020.
С одобрените за финансиране кандидати ще бъдат сключени административни договори
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като Управляващият орган на ОПИК е поел
ангажимент да извърши плащането в най-кратки срокове.

ȏȈȘȧȌȕȐșȚȈȕȞȐȐȏȈȍȓȍȒȚȘȖȔȖȉȐȓȐ
șȍȐȏȋȘȈȎȌȈȚȊșȚȘȈȕȈȚȈ
199 зарядни станции
за електромобили се
изграждат в страната
с финансиране по управляваните от МРРБ
оперативни програми за
развитие на регионите
през настоящия и миналия програмен период.
От министерството
отчитат, че 123 от тях
вече са реализирани и
функционират. Те са разположени в София, Благоевград, Перник, Гоце
Делчев, Дупница, Кюстендил, Петрич, Пловдив, Хасково, Пазарджик, Кърджали, Смолян, Асеновград,
Димитровград, Велинград, Карлово, Панагюрище, Бургас,
Стара Загора, Сливен, Ямбол и Казанлък. До края на програмния период 2014 – 2020 г. предстои да се направят
още 76 станции в населени места от Южна България.
Инвестицията е на обща стойност 6,4 млн. лв., като
проектите се реализират с нисколихвено кредитиране
с финансови инструменти.
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Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация:

¤ÓÜÄÒÇÎÇÏÏÊáÓÄáÔÍÊÑÓÂÔÂÏÂÔÐÍÇÒÂÏÔÏÐÓÔ 
Благодарение на меморандумите, които сключихме с КСБ и в. „Строител“, ще се
Ренета Николова
Госпожо Джумалиева,
в началото на новата
година да направим равносметка на изминалата. Каква беше 2020-а за
Комисията за защита от
дискриминация (КЗД)?
Изпратихме една трудна 2020 г. както за страната ни, така и за целия
свят. Тя постави своите
предизвикателства и пред
нашата институция. Но
невинаги успехът следва
отъпкания път. Затова
искам да изразя удовлетворението си, че въпреки напрежението и наложените
от пандемията промени в
стереотипа на работа на
Комисията, колективът
успя да съхрани както доброто й име, така и доверието в нея. И всичко това
е плод на професионализма
и отговорността на хората, работещи в КЗД, при
изпълнение на поетите задължения и ангажименти.
Тук е и мястото за моята
благодарност към всички
тях!
В ретроспекция можем
да кажем, че годината за
нас започна с познатия
си ритъм на работа, който после беше нарушен
от COVID-19. Това обаче
не ни попречи, първо – да
изразим пред държавата
своята заангажираност
по повод случващото се и в
условията на здравна криза да предложим членове на
Комисията за защита от
дискриминация и служителите да бъдат рационално
използвани за информиране
на населението, особено
уязвимите групи; и второ
– да направим необходимото като институция,
за да можем да изпратим
2020-а със задоволство
от постигнатото въпреки
трудностите.
В пандемичната обстановка и ограниченията, свързани с нея, КЗД не
е спирала своята дейност.
Консултираха се граждани,
приемаха се жалби и сигнали, образуваха се производства за защита от
дискриминация, провеждаха се заседания, макар и
с прекъсвания и променен
график, като всичко това
беше съобразено с наложените мерки и указанията за справяне с кризата.
Несъмнено нарушеният режим на дейността ни понякога водеше и до напрежение, но това е неминуемо
тогава, когато преобладава стремежът за добре
свършена работа.
Какво сочи статистиката, колко са подадените жалби в Комисията? По кой признак са

те на Полша и Пакистан,
като те бяха запознати
със спецификата в дейността на Комисията, и
се обсъдиха възможностите за бъдещи съвместни
инициативи в посока толерантност и недискриминация. Представители на Посолството на САЩ също
бяха официални гости в
Комисията. Идеите за сътрудничество, свързано с
темите недискриминация
и толерантност, бяха на
преден план и в разговорите с тях. Имаше и други
делови срещи в КЗД, както и участия на членове
на Комисията в различни
форуми, организирани от
други институции, когато
това беше възможно.
През 2020 г. сключихме
и няколко меморандума за
сътрудничество. Те бяха
с Центъра за градска мобилност, Военна академия
„Георги Стойков Раковски“,
Камарата на строителите в България (КСБ), вестник „Строител“. Всички те
носят в себе си рационалността на бъдещи общи
действия срещу неравенство в третирането.

най-много?
Искам да започна с
това, че в КЗД имаше подадени оплаквания, свързани с предприетите мерки
във връзка с пандемията.
Те могат да се обобщят
по следния начин: относно
недопускане на гражданин
в различни обекти поради
това, че не използва защитна маска; за поставяне на контролни пунктове за преминаване между
различни области, като
се твърди, че ако работиш свободна професия,
не можеш да я изпълняваш
в друга област, защото не
можеш да си извадиш служебна бележка от работодателя за работното ти
място; за това, че децата
на работещите родители
са дискриминирани от учители в посочено училище
спрямо неработещите родители; срещу заповед на
министъра на здравеопазването, че право да посещават паркове имат само
деца до 12-годишна възраст; от собственик на
заведение, че наложените
забрани, свързани с епидемиологичната обстановка и невъзможността
да упражнява дейността
си, се отразява негативно на бизнеса му. Всеки

от изброените документи съдържаше оплаквания,
някои бяха квалифицирани
като жалба, но нито един
не разполагаше с всички
изискуеми реквизити, за
да бъде образувано производство по него.
В жалбите и сигналите
до КЗД през 2020 г. извън
темите за пандемията
преобладават твърденията за дискриминация по
признаците увреждане,
лично положение, обществено положение, възраст,
етническа принадлежност,
образование, пол.
Постъпилите жалби и
сигнали през миналата година са 646, образуваните
преписки са 591, постановените решения са 728.
Значителна част от
оплакванията до КЗД през
2020 г., които са от различни сфери на обществения живот, заема защитата от дискриминация
при упражняване правото
на труд. Това е тенденция, наложила се през годините. Твърденията са
за тормоз на работното
място, за неправомерни
уволнения, за преследване
спрямо работници, решили да отстояват правото
си на равно третиране, за
прилагането на принципа

„равен труд – равно заплащане“, за прилагане на еднакви критерии във връзка
с налагането на дисциплинарни наказания.
Искам да засегна и
друга важна тема, която
е свързана с оплакванията
в Комисията и е обществено значима – словото на
омразата. Нашата институция преди време изрази
и своята позиция срещу
зачестилите изказвания
с неприкрито враждебно
говорене. Ще дам акцент
върху скоро постановено
от КЗД решение, с което
установи дискриминация
в изказването на лидер на
националсоциалистическа
партия с изразено слово на
омразата, с което се осъществява тормоз по признаците раса, народност,
етническа принадлежност
и пол.
Има и други решения на
Комисията през годините,
свързани с враждебното
говорене, с които е установена дискриминация. Акцентирам върху словото
на омразата като общозначим и актуален проблем
и в обобщение бих добавила, че в съвременния свят
липсата на толерантност
е основната стъпка към
дис кри м и н аци я т а. Ч о -

вешката толерантност
и милосърдие не са модна
линия. Това е ежедневна
борба с предразсъдъци и
заблуди за зачитане идентичността на различния
от теб, за уважение към
правото на другия да бъде
себе си. Особено важно е и
хората като част от това
общество да осъзнаят, че
са отговорни за гарантирането и прилагането на
това право. Необходимо е
тази максима да обуславя
светоусещането ни всеки
ден.
Ще спомена още, че
наскоро нашата институция се самосезира по
публикации в медиите, в
които има твърдения за
използване на език на омразата и проповядване
на расизъм и ксенофобия
в лекциите на български
професор, политолог и социолог.
През изминалата година Комисията продължи и своята превантивна
дейност като важен фактор за успех в борбата
срещу дискриминацията.
Бяха осъществени редица събития, инициативи
и работи по проекти на
КЗД, свързани с превенцията. Институцията бе
посетена от посланици-

Във връзка с подписаните споразумения на
КЗД с КСБ и с в. „Строител“ какви са възможностите за бъдещо
сътрудничество и взаимодействие?
Искам на първо място
да изразя своята благодарност за инициативата
от Ваша страна да сключим тези меморандуми, с
които се открива възможността като съмишленици да работим заедно за
осигуряването на достъпна архитектурна среда. И
още – убедена съм, че естественият и необходим
партньор в случая е именно
Камарата на строителите в България, както и изданието на КСБ – вестник
„Строител“, който подкрепя нашата кампания „Достъпна България“ още от
нейното начало.
Радващо е, че по време
на подписването на меморандумите от страна
на председателя на УС на
КСБ инж. Илиян Терзиев бе
изразена пълна подкрепа
за кампанията „Достъпна
България“ и тя бе наречена
благородно начинание.
Единомислието между
нас в посока недискриминация се допълва от факта,
че бяхме уверени от изп.
директор на Камарата Валентин Николов, че организацията има категорична
позиция и безкомпромисно
отношение към каквито
и да е прояви на неравно
третиране, независимо
дали са по признак увреж-
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стремим да разгърнем работата по кампанията „Достъпна България“

дане, възраст, етнос, пол
или други.
Пример за това, как и
къде можем да работим заедно, бе посочен по време
на нашата среща от председателя на най-голямото
Областно представителство на КСБ – ОП София,
инж. Любомир Качамаков.
Той предложи да се постави началото на съвместни
обследвания от страна
на КЗД и КСБ на различни обекти в столицата
и отговарящите на изискванията да бъдат сертифицирани за достъпност,
като това може да се реализира още в началото на
настоящата година. Подписването на меморандума
между КЗД и КСБ дава възможност организациите
да си сътрудничат и чрез
методическа и експертна
подкрепа, споделяне на добри практики и съвместни
инициативи. Тези дейности
предполагат подготовка и
популяризиране на различни инициативи и кампании,
свързани с достъпната
архитектурна среда. Налице е готовността съвместно да се работи за
противодействие на дискриминацията на пазара
на труда чрез информиране
на строителните фирми за
възможността да участват в механизма на КЗД за
доброволно сертифициране на работодателите за
недопускане на дискриминация.
Как се развива кампанията „Достъпна България“? Колко обследвания
сте провели и какви са
резултатите? Колко са
санкционираните и съответно какъв е броят на
сертифицираните сгради?
Всъщност инициативата започна като подкрепа на правата и достойнството, на хората
с увреждания, за техния
независим живот и пълноправното им участие в
различните обществени
сфери. Тези хора трябва да
имат възможност да реализират потенциала си в
обществото. Пред тях не
трябва да има прегради,
които да ги затварят вкъщи, да ги превръщат в невидими. Целта на кампанията е тези хора да ги има
по улиците, да не срещат
трудности при достъпа
до подлезите, метрото,
транспорта, публичните
сгради, да стигат безпроблемно на работното си
място, да са равнопоставени навсякъде в обществото ни.
Дейността по „Достъпна България“ започна
в началото на 2018 г. и

Камарата на строителите в България и Комисията за защита от дискриминация ще работят
заедно за осигуряването на достъпна архитектурна среда

се реализира с усилията
на членовете и на администрацията на КЗД. Но
работата по кампанията
е безсрочна. Налага се
изводът за преобладаваща недостъпност на
архитектурната среда в
страната и необходимост
от предвиждане на целеви средства в държавния,
съответно в общинските
бюджети, за изграждане на
такава.
Общо образуваните
производства в КЗД по
линия на инициативата
са 1288 бр., а постановените решения възлизат
на 721 бр. По част от постановените решения по
кампанията е установена
дискриминация по признак
„увреждане“, като на ответните страни е наложена санкция и е дадено
предписание.
По някои от решенията,
постановени в рамките на
„Достъпна България“, са
сключени споразумения
между страните по преписката, като ответната
страна се е задължила в
определен срок да осигури
достъпна архитектурна
среда до процесния обект.
По друга част от решенията е установено, че
ответната страна не е
допуснала наличие на архитектурна среда, ограничаваща достъпа на лица с
увреждания.
Чрез инициативата
„Достъпна България“ ние
не само налагаме санкции
на обекти, които не осигуряват достъп на хора в
неравностойно положение.
Има и много сгради от публичния и частния сектор в
цялата страна, които отговарят на най-високите
изисквания за достъпна
среда. В такива случаи нашите служители правят
обследване и ако се уста-

нови съответствие със
стандартите, КЗД връчва
сертификат за достъпна
среда на обекта. Тук не
говорим за някакъв материален стимул, а за това
усилията на инвеститорите, изпълнителите или
собствениците на дадено
здание да бъдат поощрени. Над 80 са обектите в
България, удостоени със
сертификати заради положените усилия и грижи за
осигуряване на достъпна
среда за хора с увреждания.
През 2020 г. Комисията за защита от дискриминация официално връчи
сертификати на отличени
институции в градовете Бургас, Стара Загора,
Видин и регионите около
тях за приноса им в осигуряване на подходяща архитектурна среда за хора
с увреждания съобразно
целите и критериите на
Националната кампания
„Достъпна България“.
Използвам случая да поканя отново представители на Камарата да участват в тези обследвания
заедно със служителите

на КЗД. Тяхното експертно
мнение ще е много ценно,
след което можем отново
заедно да връчваме сертификатите.
Стартирахте и друга важна инициатива за
работно място без дискриминация, която бихме
искали да презентираме
за нашите читатели. Разкажете ни повече за нея.
Както споменах, оплакванията за дискриминация
на работното място в
КЗД от години преобладават. Това налага необходимостта усилията да се
насочат към превенцията
срещу дискриминацията в
сферата на заетостта.
КЗД съвместно с Министерството на труда
и социалната политика
изпълнява проект „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2014 –
2020“. Неговата обща цел
е систематизирането на
практиките за равни възможности и недискрими-

нация с цел насърчаване,
институционализиране и
сертифициране на политиките по равенство и
недискриминация на работното място. В изпълнение
на „Противодействие на
дискриминацията на пазара на труда“ Комисията разработи Проект на
Национална стратегия за
противодействие на дискриминацията. Главната
задача на документа е да
редуцира и минимизира
дискриминацията на пазара на труда в България.
Причина за фокусирането
върху трудовия пазар е, че
от всички сфери, в които
възникват практики на
дискриминация, там се
срещат най-много случаи
на дискриминация с неблагоприятни последствия не
само за тези, които са подложени на дискриминация и
които дискриминират, но и
за обществото като цяло.
Представихме Проекта
за Национална стратегия
за противодействие на
дискриминацията на публично обсъждане в градовете Бургас, Стара Загора и Видин. В събитията се
включиха представители
на регионални и държавни
институции, гражданското общество, бизнеса,
местните власти, социалните партньори, академичните среди, медиите.
Във връзка с мерките около
пандемията проведохме и
две онлайн кръгли маси за
обсъждания на проекта –
едната за Югозападния и
Североизточния регион на
страната, другата – Национална кръгла маса. На
нея бяха сертифицирани
като „Работодател без
дискриминация“ 26 работодатели, сред които е и
вестник „Строител“.
Какви са плановете и
приоритетните области
на работа за 2021 г.? Какво предстои?
През 2021 г. КЗД като

Комисията за защита от дискриминация организира във Видин и други градове обсъждане на
Проекта за Национална стратегия за противодействие на дискриминацията

независима специализирана държавна институция за равенство ще бъде
ангажирана основно със
защита от дискриминация, осигуряване на равно
третиране и постигане на
практика на пълно равенство. Основните приоритети в процеса на работа
ще бъдат свързани с бързо
и ефективно разглеждане
на постъпилите жалби и
сигнали, с оказване на независима помощ на жертвите на дискриминация, с
прилагане на най-добрите
европейски практики в областта на антидискриминацията и със засилване
на последващия контрол
по изпълнение решенията
на Комисията.
Времената са твърде
динамични предвид пандемичната обстановка,
в която живеем, това
респективно ограничава
възможността за категоричност относно бъдещите планове, свързани
с превенцията в нашата
работа. Независимо от
това стремежът ни ще
бъде чрез превенция и контрол да се води борба за
премахване всички форми
на дискриминация. Превантивната дейност ще бъде
подсилена посредством
съвместни усилия и инициативи със съдебната
власт, местни органи на
самоуправление, неправителствени организации,
икономически субекти,
журналисти, уязвими групи,
включително чрез повишаване на обществената осведоменост и запознаване
с дискриминационното законодателство.
Работата по бъдещи
европейски проекти също
е приоритет.
Благодарение на мем о р а н д у м и т е, к о и т о
сключихме с Камарата на
строителите и вестник
„Строител“, и чрез съвместни инициативи ще
се стремим да разгърнем
още по-мащабно работата
по кампанията „Достъпна
България“.
През 2021 г. КЗД ще
про дължава да полага
усилия в борбата срещу
дискриминацията в рамките на организирани от
Комисията семинари, конференции и други мероприятия. Ще се работи в
посока изпълнение на вече
набелязаните цели за международно сътрудничество и изпълнение на поети
ангажименти. Особено
внимание ще бъде обърнато на систематизирането и популяризирането на
опита, придобит от КЗД
в областта на равното
третиране и борбата срещу дискриминацията.
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ǲȖȕșțȓȚȈȚȐȊȕȐȧȚșȢȊȍȚȕȈȉȘȈȕȠȖȊȐȚȍȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐȊ
șȍȒȚȖȘÄǹȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖ´ȗȘȐȍȘȍȋȓȈȔȍȕȚȏȈȌȍȑȕȖșȚȚȈșȐ
Проведе се първото за годината заседание на структурата
Снимки Емил Христов

Емил Христов
Ренета Николова
Ре гл а ме н т з а дей ността си прие Консултативният съвет (КС)
на браншовите организации в сектор „Строителство“ по време на
първото си заседание за
годината, което се проведе посредством интернет конферентна връзка.
Символичен домакин на
събитието бе Националната асоциация на строителните предприемачи
и нейният председател
Георги Шопов. От страна на КСБ в работата на
Консултативния съвет се
включиха инж. Илиян Терзиев, председател на УС
на Камарата, Валентин
Николов, изп. директор, и
инж. Виолета Ангелиева,
експерт в КСБ.
В началото на срещата Георги Шопов представи доклад относно
досегашната работа на
Съвета, състоянието на
бранша и тенденциите в
обществените взаимоотношения между граждани,

проектанти, консултанти, администрация, предприемачи и строители.
„Искам да благодаря на
всички, които направиха
възможно нашите структури да се обединят. През
изминалата година успяхме да проведем три събирания, на които се взеха

ни касаят. Ако постигнем
успех в нашите искания,
това ще ни донесе увереност, която ще ни помогне занапред в крайната
цел - изцяло ново законодателство, касаещо сектора“, каза той.
Заседанието продължи с приемане на регламент за дейността на
Консултативния съвет.
Документът беше гласув ан е ди н о д у ш н о о т
всички браншови организации. В него се посочва,
че срещите на Съвета
ще се провеждат ежемесечно, като на тях могат
да присъстват до двама
представители на всяка
организация – партньор,
а домакинствата на заседанията ще бъдат на

представлява от председателя на УС Георги Шопов. „Нужно е да има ясни
отговорности, ред и лице
за контакт, което да се
грижи за комуникацията
между браншовите организации. Това ще е ролята
на координатора“, каза Георги Шопов.
В следваща точка от
дневния ред бяха определени основните приоритети на Съвета, както
и бяха обсъдени стратегии за постигането им.
„На първо място трябва
да се концентрираме в
дългосрочната работа
по подобряване на законодателството в бранша,
като тук искам да спомена най-вече Закона за
обществените поръчки и

ротационен принцип. В
регла мента е записа но още, че решенията в
структурата ще се взимат с пълно мнозинство.
Решено бе нови членове
да се приемат половин
година след учредяване на
Консултативния съвет,
като това ще се случва
по допълнително приети
от партньорите правила.
„Регламентът за работа
е една добра основа, на
която Съветът може да
стъпи в своята дейност“,
коментира изп. директор
на Камарата Валентин
Николов.
Участниците в КС се
обединиха около необходимостта от координатор
на работата на Съвета,
като бе прието за такъв да се определя някоя
от организациите членки, а тя да излъчва лице,
което да изпълнява тези
функции. Позицията координатор ще се заема от
участниците в Съвета на
ротационен принцип и ще
се сменя на всеки 6 месеца. По предложение на
КСБ за първи координатор
бе предложена и гласувана
Националната асоциация
на строителните предприемачи, която ще се

Закона за устройство на
територията“, заяви Валентин Николов и допълни,
че конкретните действия
в тази посока са започнали преди много години и
трябва да продължат. От
думите му стана ясно,
че е важно Съветът да
продължи и с действията
си по отношение на концепцията и стандарта за
алтернативни форми за
регулиране на отрасъла.
„Нужно е да се мобилизираме и да разработим
специална програма за
реакция по този въпрос“,
посочи Николов.
Членовете на Консултативния съвет решиха, че за следващото си
заседание всяка една от
организациите ще изготви списък с проблемите,
които нейните членове
изпитват в процеса на
работа, като на база на
представеното ще бъде
създаден времеви план за
отстраняването им чрез
промени в нормативната
уредба.
В края на срещата бе
определено следващото
заседание да бъде на 3
февруари в сградата на
Камарата на строителите в България.

изключително важни решения“, посочи Шопов. Той
подчерта, че пред Консултативния съвет има много работа.
След него думата взе
изп. директор на КСБ Валентин Николов, който
заяви, че когато браншът
работи в синхрон, респе-

ктът от страна на държавата и институциите
е много по-голям. „За мен
ключово за успешната ни
работата с изпълнителната, законодателната и
местната власт е единството на нашите организации“, каза още той.
В следваща точка от
дневния ред председателят на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи
представи пред членовете на Консултативния съвет доклад относно взетите решения по време на
проведени три заседания
на работната група към
Комисията по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание, на което са били
обсъждани внесените промени в Закона за устройство на територията.
Инж. Атанас Ангелов,
председател на УС на Българската асоциация на архитектите и инженерите
консултанти, сподели, че
са много възможностите за подобрение на ЗУТ.
„На първо място е важно
да променим с аргументи
най-важните членове в
Закона, които най-пряко

ОП НА КСБ
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В поредица от интервюта вестник „Строител“ ще представи каква е била 2020 г. през погледа на председателите на Областните представителства на КСБ, пред
какви предизвикателства ги е изправила пандемията и дали им е дала нови възможности. Ще ги попитаме какви ще са приоритетите им за настоящата година, какви
проекти очаква браншът, кои са най-сериозните проблеми по места и към кои от тях Камарата на строителите в България трябва да насочи усилията си през 2021 г.
В настоящия брой Ви представяме инж. Стоян Стоилов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил.

Инж. Стоян Стоилов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил:

ǹȚȘȖȐȚȍȓȕȐȧȚșȍȒȚȖȘȊǲȦșȚȍȕȌȐȓșȒȈȖȉȓȈșȚ
ȗȖȒȈȏȊȈțșȚȖȑȟȐȊȐȘȍȏțȓȚȈȚȐȏȈȋ
Основните задачи за 2021 г. са свързани с образованието и квалификацията на кадрите
Роза Никова, ОП на
КСБ - Кюстендил
Инж. Стоилов, в началото на
2021 г. каква е равносметката
Ви за изминалата година? Каква
беше тя за строителния бранш
във Вашия регион и за Вас като
председател на ОП на КСБ?
2020-а беше изпълнена с много предизвикателства, които ни
накараха да се замислим не само
за това как да осъществяваме
дейността си в условията на пандемия, но и относно начина ни на
работа в бъдеще. Въпреки че строителството не спря по време на
извънредното положение, ръстът
на строителната продукция беше
сериозно затруднен. Браншът вече
изпитва тежките последици от
този период. Наясно сме, че за да
се справим с кризата с най-малко
поражения, трябва да мобилизираме всичките си ресурси.
Най-важното е да продължим
изпълнението на ангажиментите,
които сме поели, и да работим,
като спазваме стриктно мерките за безопасност на строителните обекти. За нас е ключово
опазването на здравето и живота
на нашите служители, затова и
се доверяваме на препоръките и
разпорежданията на официалните
власти.
Изминалата година не беше
лесна за мен, защото като председател на ОП Кюстендил трябваше, съобразявайки се с ограничителните мерки, да оргнизирам
работата на структурата по-най
добрия начин. При т.нар. хоум офис
има безспорни предимствата - не
губиш ценно време за придвижване, можеш да отметнеш редица
дребни, но важни ангажименти, но
не всичко може да се реализира по
този начин.
Промениха ли се проблемите,
с които строителите се сблъскваха и които трябваше да разрешите?
През изминалата година продължи да се задълбочава дефицитът с кадрите, като този въпрос
едва ли скоро ще намери решение.
За съжаление в нашата област
няма строително училище, което
да подготвя нужните хора за бранша. Засега разчитаме да преквалифицираме работници с помощта
на „Строителна квалификация“
ЕАД.
Както вече споменах, голямото предизвикателство в настоящата ситуация е опазването на
здравето на нашите служители.
Друг проблем е, че част от
малките и средните фирми са на
ръба на фалита и трябва да се опитаме да им помогнем. Частните
инвестиции се свиват все повече
и възможен изход за тях е да изпълняват обществени поръчки. Затова може би трябва да се помисли
за занижаване на изискванията за
участие в тръжните процедури,
за да имат шанс повече компании
да подават документи. Като по-

Трябва да сме оптимисти, че
всяка нова година ще бъде по-добра от предходната. Надявам се
през 2021 г. да загърбим кризата с
COVID-19, да е по-спокойна и да има
повече работа. Дано през тази
година започне възстановяване
на икономиката. За нас най-важно
ще е да бъдат завършени стартиралите строителни обекти в областта, които споменах.

дизпълнители малките и средните фирми постигат минимална
печалба, а това оказва сериозно
въздействие върху бъдещото им
развитие и усъвършенстване. В
общи линии се получава така, че
те работят само колкото да си
покрият разходите за труд и материали, което силно ограничава
възможностите за инвестиции в
нови машини, превозни средства и
дълготрайни материални активи,
а това е пагубно за конкурентоспособността им.
Тук трябва да отбележим и
отражението на сивия сектор,
който допълнително затруднява
работата на изрядните строители. За съжаление огромната
част от ремонтните и довършителните работи в частни имоти
се извършва от нерегистрирани
никъде бригади, които не плащат
осигуровки и данъци и подбиват
цените на коректните компании.
Да не говорим, че качеството, което предлагат, е на изключително
ниско ниво.
Един от възможните изходи в
настоящата пандемична обстановка е инвестициите да се насочат в енергийна ефективност
(ЕЕ) на обществени сгради. Добре
би било да има готови проекти и
при наличие на финансиране да се
започне изпълнението им. Много
обекти с такъв статут в по малките населени места пустеят и
се рушат.
Хубаво би било и да се обособят свободни парцели на стратегически места с налична инфраструктура или лесно достъпни,
които да могат да се предлагат
при проявен интерес за изграждане на нови производства с различен капацитет или развитие на
туристически дестинации, за да

може инвеститорът веднага да
изпълни своето намерение.
Какво е състоянието на
строителния сектор в областта, за която отговаряте? Какви
са най-значимите обекти, които
се изпълняват?
Въпреки всички трудности
през 2020 г. смятам, че строителният сектор в Кюстендилска област на база данните за
обществените поръчки за м.г.
показва устойчиви резултати.
По-големите обекти, по които се
работи в област Кюстендил, са:
„Реконструкция на помпена станция с черпателен резервоар за
минерална вода и реконструкция
на съществуващата водопроводна мрежа за минерална вода на
територията на гр. Кюстендил”,
„Реконструкция, модернизация и
въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на Общински театър Кюстендил“, „Изграждане и
възстановяване на зона за отдих
парк Театъра“, „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
детски градини“, „Благоустрояване
и ревитализация на „Колушко дере“,
„Реконструкция на улични водопроводи на територията на община
Кюстендил“.
Има отпуснати 3 млн. лв. за
стадион „Осогово“. Предстоят
дейности по саниране на комплекса, които ще включат цялостно
обновяване на всички фасади, подмяна на дограма, където е необходимо, поставяне на вътрешна
изолация на таваните, смяна на
всички ел. табла, ремонт на съблекалните и на ВиК инсталацията.
Каква очаквате да бъде
2021 г. за строителния бранш в
областта?

Как оценявате сътрудничеството с местните власти,
има ли работещ диалог? С какви
проблеми се сблъсквате при комуникацията с общината и другите институции по места?
С общинското ръководство в
лицето на кмета и неговите заместници сме в много добри отношения. В тази връзка бяха организирани серия от срещи между тях
и представители на фирмите от
ОП на КСБ – Кюстендил, на които
бе разяснена капиталовата програма за 2021 г. и обектите, които
ще се изпълняват по Оперативна
програма „Региони в растеж“.
Всяка година получваме покана да
участваме в организираното от
кмета Петър Паунов обсъждане на
Плана за интегрирано развитие на
община Кюстендил.
Основните строителни обекти в малките общини се фанансират с общински или държавни
средства и доброто сътрудничество с местните власти е
ключово. В интерес е и на двете
страни. Ние винаги сме се отзовавали, когато сме търсени за квалифицирана помощ при подготовката на проектите и изпълнението
им. Сигурен съм, че и в бъдеще ще
продължим традицията на работещ и конструктивен диалог.
Понякога срещаме проблеми
от административен характер
- най-вече с дългите срокове при
издаването на разрешенията за
строеж и въвеждането на строежите в експлоатация. Бих искал
да отбележа, че добре работим и
с местните структури на Камарата на архитектите в България и
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
Какви цели си поставяте
като председател на ОП на КСБ
за 2021 г.? Кои ще са приоритетите в работата на Областното представителство?
Една от основните цели на
всеки председател на ОП на КСБ
е да увеличи броя на членовете си.
Другата важна задача ще е свързана с работата за квалификация,
преквалификация и обучение на
служителите. През 2021 г. усилията на ОП на КСБ - Кюстендил,
ще са насочени и към реализацията на приетите основни насоки
за дейността на КСБ, както и към
осъществяването на главната
функция на Камарата - да защитава правата и интересите на
своите членове, на потребителите на строителни услуги и на
бранша. Много беше направено, но

има и още много да се върши - найвече за промяна на мисленето в
посока комуникация с общинските
власти и с учебните заведения,
предлагащи висше или средно техническо строително образование.
Областното представителство
ще продължава да изготвя и статистически анализи и прогнози по
макроикономически показатели на
сектора, както и анализи на обществените поръчки в строителството.
Ще поставим на вниманието
на компетентните органи проблеми, отнасящи се до бранша.
Планираме две работни срещи
на теми „Състояние и развитие
на строителния бранш в област
Кюстендил“ и „Стратегическа координационна дискусия с представители на различни институции“.
През 2021 г. отново ще организираме и задължителните обучения
по безопасност и здраве в строителството. Тези събития са и възможност за колегите да обсъдят
полезен опит от практиката.
Кои според Вас са основните
теми, пред които браншът е изправен и по които КСБ трябва да
насочи усилията си през следващата година?
Не бих искал да се повтарям,
но лично за мен основните задачи са свързани с образованието
и квалификацията на кадрите, въвеждането на нови стандарти за
работа или поне запознаването на
нашите членове с тях.
Другата тема е строителните предприемачи да насочват
усилията си към модернизиране и
енергийна ефективност. Неотложните действия в посока подобряване на ЕЕ на сградите не само
ще положат основите на едно поустойчиво бъдеще, но също така
ще генерират заетост и възможности за строителния бизнес.
Как оценявате сътрудничеството между ОП на КСБ –
Кюстендил, и в. „Строител”?
Как можем да работим заедно
по-активно и да Ви бъдем по-полезни?
Партньорството ни с официалното издание на КСБ е дългогодишно и ползотворно. Вестникът
винаги е давал гласност на нашата дейност и срещите, които
провеждаме.
Областните представителства на Камарата и в. „Строител“
трябва да продължат съвместно
да представят информацията,
която касае бранша, както и да
популяризират добрите строителни практики. Трябва да обръщаме
повече внимание на проблемите в
сектора, за да намират по-бързо
своите решения.
Професията на строителя е
трудна и желанието на младите
хора да я упражняват става все
по-малко, затова трябва да се
презентира като привлекателна и
достойна за уважение. Изданието
на КСБ има важна роля за това.
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Мария Желева,
гл. експерт КСБ

„Всичко се променя и
това е есенцията на дискусията относно бъдещето на строителството,
което ще бъде предопределено от дигитализацията.“ С тези думи започна
своята презентация Вернер Бюлен от Европейската федерация на работещите в строителството
и дърводобивната промишленост (EFBWW) по
време на първия виртуален семинар за развиване
на капацитет за провеждане на социален диалог
по проект SuSodCo, организиран съвместно с Камарата на строителите в
България (КСБ). В събитието участваха представители на работодателски
организации и синдикати
от ЕС.
Бюлен илюстрира основните аспекти, съпътстващи дигитализацията
на строителния сектор,
акцентирайки върху ролята на социалните партньори. „Когато се заговори за дигитализация на
сектора, все още витае
скептицизъм поради несигурността от въвеждането на новото и заплахата
от заместване на хората
с роботи. Въпреки това
добре би било ние, представителите на работодателите и работниците,
да заемем малко по-прагматична позиция. Дигитализацията е факт. Тя
неизбежно ще „завземе“ и
сектор „Строителство”,
а ние трябва да оценим
всички нейни предизвикателства и възможности.
Това изисква нов начин на
мислене“, изтъкна Вернер Бюлен. По думите му
строителството е традиционен сектор, което
предполага, че новите
технологии ще бъдат въведени с много по-бързи
темпове, а след 10 г. обликът на бранша ще бъде изцяло променен. Ето защо
социалните партньори
трябва да предвидят промяната и да подпомогнат
сектора в процеса на
трансформация и адаптация.

Кои са основните
характеристики на
дигиталния строителен
сектор?
„Строителната площадка ще става все
по-дигитална. Проектирането, изпълнението и
експлоатацията на обектите, всъщност целият
с трои теле н ци к ъ л щ е
бъде наблюдаван дигитално. Хартиената документация, плановете,

пълнителите и/или чуждестранните фирми също
имат потенциал да подобрят обмена на информация между бизнеса и администрацията. „Все повече
се налага да комбинираме
различни данни в сферата на професионалната
квалификация, логистиката, социалните въпроси и
т.н., което формира един
нов интелигентен пазар
на труда с неговите своеобразни предимства.
Промяната ще настъпи и
в самия процес на строителство. Всичко ще се
прави по-бързо и по-ефективно, което би трябвало
да се приеме като нов начин на работа, а не като
недостатък. Модулното
и сглобяемото строителство е развиваща се тенденция, тъй като значително съкращава времето
за построяване на къща
или сграда. Веригата на
доставки също постепенно ще стане дигитална и
вероятно ще бъде обвързана с BIM“, категоричен
бе Бюлен.

чертежите, бюджетите
и т.н. ще изчезнат постепенно“, отбеляза Бюлен.
Той подчерта, че дигитализацията има и друг
важен аспект за сектор,
използващ интензивно човешки капитал, а не данни.
Например новите методи
за контрол на работното време и дроновете за
24 часа наблюдение на
строителната площадка несъмнено ще окажат
вли яние върху личното
пространство на работниците, вкл. и негативно.
Ето защо според Бюлен
социалните партньори
трябва да намерят начин
да се съобразят с гледната точка на работещите
на тази нова „дигитална“
площадка. Той изтъкна, че
реалността не може да се
програмира толкова лесно.
„За големи строителни
обекти вече се използват
цифрови планове, които
показват по какъв начин
работниците и продуктите трябва да се движат,
за да се постигне найвисока ефективност. От
дигитална гледна точка
това може да звучи много
добре, но на практика при
внезапен дъжд, когато повърхностите се намокрят,
работниците трябва да
импровизират бързо и да
се отклонят от предварително начертания план“,
обясни Бюлен. Той добави,
че BIM навлиза все повече
в сектора, в него обаче
работниците не могат да
бъдат „цифровизирани“.

Затова е добре те да бъдат включени в ранните
етапи на BIM процеса, за
да дадат обратна връзка
относно спецификите на
изпълнение на планираните строителни дейности.
„Роботизацията, 3D
принтирането и дроновете за наблюдение несъмнено ще навлязат в сектора. Дали това ще доведе
до заместване на хората
с роботи и съкращаване
на работните места, лично аз малко се съмнявам.
Всички сме наясно с рисковете на строителната
професия и инцидентите
на строителната площадка. Роботизацията
определено може да се използва за опасни работи
като вдигане на тежки материали и да улесни други
повтарящи се дейности.

Дроновете „с погледа си
отгоре“ имат потенциал
да предотвратят навреме
някои проблеми на строителната площадка, което
ще намали рисковете за
здравето като цяло“, заяви
Бюлен. Според него едно
от най-важните предимства на дигитализацията
е, че предоставя възможности да се подобри контролът на работа. За пример той даде социалните
ID карти за работниците
и чекирането по време на
работа, които могат да
имат позитивен ефект
върху измерването на реалното работно време, защото ще се намалят случаите на експлоатация на
труд. По думите му системите за дигитална регистрация на нов строеж или
за мониторинг на подиз-

Дигитализацията и
„зелената“ икономика
вървят ръка за ръка.
Строителни ят сектор е целева група за
„зелените“ мерки, затова
дигитализацията в този
бранш ще се извърши толкова бързо, смята Бюлен.
Той подчерта, че съгласно
модела на кръговата икономка управлението на
отпадъци е новият начин
за организиране на строителната индустрия. По
отношение на сферата
на енергийната ефективност Бюлен коментира,
че ще се въвеждат все
повече дигитални инструменти и ще се строи по
интелигентен начин. „Досега сградите се използваха само за живеене или
за работа, но през следващите десетилетия те ще
разширят предназначението си и ще се превърнат в

Фиг. 1. Влияние на мегатенденциите върху икономиката

Източник: Презентация на Йохан Стийн, FAFO

средство за комуникация,
за управление на водите,
за генериране на ток и за
засилване на 5G сигнала.
Ролята на социалните
партньори в този преход от традиционно към
„умно“ строителство е изключително важна, защото ако те не намерят подходящи решения, пазарът
ще направи това вместо
тях, което няма да е добре
за строителните фирми.
Те трябва да предвидят
нуждите на индустрията,
особено за новите професионални умения, които
ще са необходими за дигиталната трансформация“,
заключи Вернер Бюлен.
Следващият гост на
събитието - Юка Атела,
бивш член на Европейския
икономически и социален
комитет, разкри каква е
ролята на социалния диалог за развитието на
иновациите в дигиталните икономики. „Какво
всъщност са иновациите? Те в никакъв случай
не трябва да се възприемат като сложен научен
термин. Иновациите са
всекидневните подобрения и развития в професионален и личен план, в
които участваме всички
ние, а дигитализацията
означава, че знанието
става все по-достъпно за
всички професии и нива. По
този начин с всеки изминал ден получаваме повече автономност, което е
предизвикателство за организацията на труда, управленските и лидерските
методи, с които сме свикнали“, заяви Атела. Според
него съвременният социален диалог задължително
трябва да включва и работниците, защото без
техния принос иновацията
не е цялостна.

Можем ли да предвидим
и управляваме промяната в съвременния
забързан икономически
живот
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и какво е нейното влияние върху трудовия пазар
и работната сила? На
този въпрос отговори Йохан Стийн – представител от норвежкия институт за проучвания FAFO.
Той запозна участниците
в събитието с резултатите от мащабно изследване на FAFO относно
новите мегатенденции и
влиянието им върху икономиката през следващите 10 - 15 г., проведено в
периода 2017 г. – 2020 г.
„По дефиниция бъдещето
е неясно и непредсказуемо, но то се формира от
решенията и влиянието
на хората и на различните икономически, социални и екологични организации. Ние не можем
да кажем точно какво
ще се случи, но можем да
се опитаме да разберем
факторите, които водят
до промяна, а те са индустриалната структура,
нивото на развитие на
технологиите, търсените умения на пазара на
труда, функционирането
на пазарите, социалните
партньори и институциите, както и използваните политически инструменти за влияние върху
бъдещето“, заяви Стийн.
П р о у ч в ан ет о н а FAFO
свързва тези фактори с
двигателите на промяна, или т.нар. глобални
мегатенденции – дигитализация, глобализация,
демографски промени и
климатични изменения,
и изследва отражението
им върху отделните икономически сектори. Кризата COVID-19 се появява
в края на анализа, което,
от една страна, показва
колко несигурна е прогнозата за бъдещето, но от
друга – потвърждава колко силно е влиянието на
тези мегатенденции.
Стийн посочи, че демографските промени и
бързо застаряващото население в Европа се очаква да повлияят негативно
както върху предлагането на работна сила,
така и върху социалната система. Ключово за
преодоляването на тези

неблагоприятни аспекти
е своевременното въвеждане на мерки за преквалификация и стимулирането на по-продължителна
кариера. По отношение
на глобализацията Йохан
Стийн заяви, че може би
вече наблюдаваме обратен ефект – ожесточена
геополитическа конкуренция и търговски войни,
които могат да намалят
позитивните ефекти от
отворените икономики.
„Това е проблем за малките европейски икономики, които са особено
зависими от предвидимите многостранни споразумения за международен
икономически обмен и
сътрудничество. Така че
подкрепата между държавите и силният социален
диалог на европейско ниво
са важни за преодоляването на този негативен
аспект“, подчерта Стийн.
Той заяви, че глобалното затопляне и стимулирането на „зелената”
икономика се очаква да
увеличат миграцията на
работната сила, да променят търговските отношения, транспорта и
въобще начина, по който
живеем. Прогнозата му
е този процес да погълне значителен финансов
ресурс и да се отрази
негативно върху някои
аспекти на икономиката.
Експертът от FAFO счита, че за строителния
сектор тази мегатенденция отваря и много
възможности. Например
модернизирането на инфраструктурата, реновирането на сградния фонд
и въвеждането на нови
изисквания за енергийна
ефективност, което ще
увели ч и как то тъ р с е нето на работна сила и
„зелени“ сгради, така и на

работници с нови умения.
„Това налага

своевременно приемане
и прилагане на политики
за квалификация и преквалификация,
за да се постигне
плавно адаптиране на
работната сила при прехода към „зелената” икономика“, категоричен бе
Стийн. Последната мегатенденция, която той
засегна, бе дигитализацията и новите технологии,
която според някои анализатори има най-силен
разрушителен потенциал.
„Възможно е да има трансформиращ ефект върху
заетостта и начина, по
който работим, а пандемията може да засили
този процес. Технологиите, които навлизат в живота ни, са резултат от
базисни, но революционни
промени в компютърните
технологии и изкуствения интелект. Сред тях
са роботизаци ята, интернет на нещата, разширена и виртуална реалност, 3D принтиране,
биотехнология, блокчейн,
платформи и други и всички те имат съществено
влияние както върху строителството, така и върху всички останали сектори. Основният въпрос
е дали нашата работа
ще изчезне заради тази
автоматизация? Аз съм
по-склонен да не се съглася, защото, разрушавайки
едни специалности, новите технологии създават
нови такива. Освен това
те намаляват и дейностите, които извършваме,
или ги видоизменят“, категоричен е Стийн. За
него очакваният негативен ефект от дигитализацията е поляризацията

и увеличаването на социалните неравенства. Поляризацията се отнася до
промени в организационната структура и броя на
наетите на високо- и нископлатени позиции, като
високоплатените ще се
увеличат повече, отколкото тези със средно
ниво на заплащане. Резултатът ще е увеличаване
на неравенствата, което
няма да влияе добре върху
пазарните модели и социалните системи.
Стийн поясни, че изброените тенденции ще
се отразят върху строителството на по-късен
етап, защото секторът
е с най-ниска степен на
дигитализация, а повечето заети в него са със
средни доходи. „Как да
се справим с тази дигитална икономика? За да
се адаптираме към промяната, имаме нужда от
дигитална и ИКТ инфраструктура, 5G мрежа,
високи нива на иновации,
дигитална грамотност
и инвестиции в квалификация и преквалификация
на работната сила. Не
говорим само за изчезващи, но за променящи се и
адаптиращи се професии.
Последните технологии
означават нов начин на
работа, в който ангажирането на работниците
и ефективният социален
диалог са от критично
значение“, завърши Йохан
Стийн.
Паритарните фондове предлагат ефективни
схеми за социална защита и справяне с негативните социални аспекти
от трансформацията на
икономиките върху трудовия пазар. За тях разказа
Александра Кайджийска
от Европейската асоциация на паритарните институции (AEPI), която
обединява 29 паритарни
организации от ЕС. Те
представляват своеобразно самоорганизиране
на социалните отношения
между социалните партньори чрез договаряне на
обвързващи колективни
споразумения и предоставят допълнителна социална защита, която
допълва съществуващите държавни системи. В
управленския състав на
паритарните институти задължително влизат
еднакъв брой представители на работодатели
и работници. Типичните
паритарни фондове работят в сферата на пенсионното и здравното
осигуряване, платените
отпуски, здравето и безопасността на работното
място и професионалната
квалификация и преквалификация.

Какви са ползите от
паритарните фондове?
„Представители на
синдикатите винаги
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Проект SuSodCo, който стартира през март
2020 г., обединява националните социални партньори в строителния сектор в България, Гърция,
Кипър, Словения, Унгария и Хърватия. Неговата
основна цел е да подобри комуникационните умения и капацитета на партньорите за провеждане на ефективен социален диалог чрез обмен на
добри практики, повишаване на информираността относно ключови теми на социалния диалог и
организиране на семинари. В рамките на SuSodCo
бяха направени проучвания на състоянието на социалния диалог в участващите държави, както и
оценка на комуникационните и дигитални умения
на партньорите. На базата на тези изследвания
се изготви програмата за четири взаимосвързани събития за изграждане на капацитет, целящи
да подобрят уменията на социалните партньори в
сферата на индустриалните отношения в сектор
„Строителство”. Те са разделени на две сесии - семинар и уъркшоп. В събитията ще участват видни
експерти и обучители, които ще илюстрират последните тенденции в европейските индустриални
отношения и ще усъвършенстват комуникационните и дигитални умения за водене на социален
диалог на участниците. Уъркшопите ще включат
интерактивни сесии, ролеви игри и атрактивни
сценарии, чрез които ще могат да се приложат на
практика придобитите знания.
Първото събитие на тема „Бъдеще и последни
тенденции в социалния диалог” се проведе през декември 2020 г., а останалите три са планирани за
следните дати:
• Април 2021 г.: „Значението на комуникационната стратегия за ефективен социален диалог“.
• Юни 2021 г.: „Дигитализацията на икономиката в рамките на социалния диалог. Дигитални
умения за водене на социален диалог“.
• Септември 2021 г.: „Ключови комуникационни
умения за социален диалог – подобряване на уменията на националните социални партньори“.
участват във вземането
на решения и в управлението на тези фондове,
което означава, че работниците не само познават
добре своите социални
права и задължения, но могат и да вземат решения
за своите социални нужди.
Паритарните фондове са
сдружения с нестопанска
цел, което им позволява
да покрият максимално
социалните рискове и да
надхвърлят чисто финансовите аспекти, което е
по-типично за пазарните
отношения“, обясни Кайджийска. Тя допълни, че паритарните фондове като
цяло повишават благосъстоянието в даден сектор,
осигурявайки адекватно
ниво на социална защита за работниците чрез
ефективно представителство. Също така те
имат съществени ползи
за строителния сектор,
който е доста фрагментиран, обхваща основно
малки и средни предприятия, характеризира се
с висока мобилност в ЕС
и висок риск от трудови
инциденти. Именно в тази
специфична работна среда паритарните фондове
могат да осигурят погъвкави механизми за социална защита. „Дават
по-добри условия на труд
и по-висока социална защита в сектор, който се
характеризира със сезонна заетост, и съответно

работниците имат нужда
от стабилен доход. Паритарните фондове могат
да се справят по-добре
с типичните предизвикателства за даден сектор,
включително породени от
новите тенденции, обхващайки нуждите както на
работниците, така и на
работодателите“, заключи Кайджийска.
Втората част от събитието за изграждане
на капацитет беше посветена на практическа
работа за интегриране на
Европейските насоки за
социален диалог в строителството на национално
ниво. Представителите
на работодателите и работниците бяха разделени на 6 национални групи,
за да обсъдят основните
приоритети на националния социален диалог в
строителството и план
за действие през 2021 г. –
2023 г. Българската група,
в която участваха КСБ и
КТ „Подкрепа“, заявиха намерение да работят заедно върху следните три
теми: подкрепа за адаптиране на професионалната квалификация според
изискванията на „зелената“ икономика, ускоряване на дигитализацията в
сектор „Строителство”
и намаляване на дела на
недекларирани я труд и
подобряване на процеса
на командироване на работници.
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³ÔÒÐÊÔÇÍÏÊf°ÓÌÂÒÊu
Росица Георгиева

И през 2020 г. въпреки
трудностите и ограничителните мерки, наложени
в усложнената епидемична
обстановка вследствие на
пандемията от COVID-19,
Камарата на строителите в България (КСБ) про-

веде Годишната класация
на най-добрите компании в
сектора. Избраните фирми
бяха обявени по време на
редовното Общо събрание
на КСБ. В надпреварата
се включиха 5202 компании, вписани в Централния
професионален регистър
на строителя. Традиционно

бяха разделени в 4 категории - Първа група „Строежи
от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му
инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и
съоръжения“; Втора група
„Строежи от транспортна-

та инфраструктура“; Трета
група „Строежи от енергийната инфраструктура“;
Четвърта група „Строежи
от благоустройствената
инфраструктура, хидротехническо строителство
и опазване на околната среда“. Всяка категория има
по три раздела - „Големи“,

„Средни“ и „Малки“ строители, като победителите
в тях получават съответно
златна, сребърна и бронзова награда. Те са класирани
на базата на декларираната информация от отчетите на строителните
компании за 2019 г. и по определените показатели за

оценка, съгласно чл. 3, ал. 2
от Правилника за годишната класация.
Вестник „Строител“
ще представи в рубриката
Строителни „Оскари“ отличените в ежегодния конкурс
на КСБ. В този брой ще Ви
срещнем с „Би Джи Ар Груп“
ООД.

ÅǍǴǐǲǴǌǼǏǼǿǻ´ǚǚǐ
Златна награда в Първа група „Строежи от високото строителство“ (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено),
прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения“, категория „Малки“
Основните дейности на фирмата са проектиране, изграждане и сервизиране на комплексни системи за климатизация, отопле-

ние и вентилация, внос и търговия на едро с
термопомпи и вентилаторни конвектори, на
климатици за бита и промишлени климати-

ци; внос и търговия на едро на отоплителни
уреди – електрически и лъчисти конвектори, на електрически бойлери и високообем-

ни индустриални бойлери, санитарен фаянс,
смесители и аксесоари за баня, домакински
електроуреди и друга битова електроника.

Петър Макариев, управител на „Би Джи Ар Груп“ ООД:

ǙǬǯǼǬǰǬǾǬǹǬǖǝǍǱǸǹǺǯǺȂǱǹǹǬǳǬȅǺǾǺǱ
ǻǼǴǳǹǬǹǴǱǳǬǰǱǵǹǺǽǾǾǬǹǴǮǱǰǴǹǾǱǲȆǶǻǱǼǴǺǰ
Росица Георгиева
Моля, представете
себе си и компанията, г-н
Макариев - в каква сфера
работите, каква е историята на фирмата?
По образование съм
икономист. До 2000 година заедно със съпругата
ми, която ми е съдружник
в компанията, бяхме преподаватели в УНСС. Фирмата ни е регистрирана
през 1994 г. Тогава бяхме
съдружник на друга, чужда
компания, с която стартирахме подобна на сегашната ни дейност. Те обаче
фалираха през 2005 г. и на
пазара останахме само
ние. Работим в сферата на
търговията и инженеринга
на климатично-отоплителната техника. Имаше един
период, в който произвеждахме котли за отопление,
които изнасяхме. Държахме 90% от износа на котли за локално отопление
в България в периода 1997
- 2004. След фалита на нашия чуждестранен партньор този бизнес беше
преустановен. От 2003
до 2008 г. бурно се разви
строителството и ние изцяло преминахме към инженеринговата дейност.
В този период работихме основно с „Балканстрой инженеринг“ ООД
и „Бараж Груп“ ЕООД в
София. Годишно успешно
завършвахме между 20 и
40 обекта, в които да изграждаме климатизация
и отопление. През 2008 г.
кризата ни засегна сериозно и през 2009 г. се
ориентирахме повече към
търговия и по-малко към
инженеринг. Много внимателно започнахме да
подбираме обектите, по
които работим, и се насочихме към продукти, които
имат относително постоянно търсене. Започнахме

неща и като подизпълнители на „Телелик“ АД и „АТ
Инженеринг 2000“ ООД.
Най-големият ни обект,
който все още не сме завършили, е едно предприятие на белгийската фирма
„Мелексис“, което е разположено в „Горубляне”.

да внасяме бойлери, конвектори, като станахме
ексклузивни партньори на
фирмите, с които работим. По този начин развихме една дейност, която
ни укрепи финансово и ни
даде възможност да съхраним поне отчасти персонала.
Разкажете ни за поинтересните обекти,
които сте изпълнили в
последните години?
От 2001 г. до сега сме
направили климатизацията на над 200 сгради. Сред
тях са: административна
сграда „Антим Тауър“, Бизнес център на бул. „Стамболийски“ 55, жилищно-административна сграда на
бул. „Никола Вапцаров“ 35,
Търговски център „Зона“ Люлин, Централ МОЛ - град
Плевен, „Търговски център
МАКСИ - град Плевен, хотелски комплекс „Сънсет
Ре з о р т “ , И н т е рхо т ел
Сандански, „Астрал Бизнес Център“, Многофункционална сграда „Астра“,
сграда на ММ Груп, сградата на Инг Банк, както и
тази на КТБ на бул. „Цар
Борис Трети“. Последните

обекти, които допринесоха да спечелим наградата
на КСБ, са сградата „Мобиарт Билдинг“, където
инсталирахме ОВК инсталации и жилищна сграда на
бул. „Черни връх“. Работим
в една винарска изба във
Видин. Направихме доста

Какво означава за компанията и служителите й
наградата, която получихте?
Призът беше изненада
за нас. В област „Строителство“ е първата награда, която печелим. Тя е
признание за дейността
на колектива в един тежък период. Ние вложихме
много усилия, нито за един
момент не спряхме, спазвайки всички изисквания,
свързани с превенцията на
разпространението на Ковид-19. Хората се отдадоха изцяло, влагайки знания
и умения, за да постигнем
добри резултати.

Кои според Вас са основните предизвикателства пред строителния
сектор в момента?
Строителството е
сектор, който от древността до днес постоянно се развива. Той изпада в
кризи, които са резултат
от недотам премерените дейности. Браншът
винаги ще съществува. В
България голям проблем са
законодателните промени,
които са, да не кажа - ежегодни, но са периодични.
Така се създават трудности. Дори в момента се
подготвят промени в ЗУТ,
които според нас не са
най-добрите. Всичко това
пречи и на строителите, и
на инвеститорите.
Как оценявате ролята на КСБ и значението
й за бранша и кои трябва да са приоритетите,
по които организацията
да насочи своите усилия

през следващата година?
По мое мнение ролята на Камарата е много
сериозна – тя съгласува,
контролира, координира
цялата дейност в строителния бранш. Съдейства
експертно при взимането
на решения - когато, където и както може. Смятам,
че КСБ дава принос за развитието на сектора, на
градовете и на индустрията в България. Неоспорима
е нейната роля.
Четете ли в. „Строител“? Какво е мнението
Ви за изданието? Имате
ли препоръки или пожелания към екипа?
Редовно получаваме
вестника, който е интересен и е настолно четиво за
нас. Освен че ни запознава
със законодателството, в
него има много интересни
интервюта и статии за
различни обекти. Той ни
информира и ни държи в
течение на случващото се
в сектора, като много ни
помага в ежедневието.
Винарна „Бонония Естейтс”

Снимки „Би Джи Ар Груп“ ООД

В. „Строител“ е настолно четиво за нас, много ни помага в ежедневието
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ǸȈșȚȍȎȖȚȕȈȖȉȡȈȚȈșȚȘȖȐȚȍȓȕȈ
ȗȘȖȌțȒȞȐȧțȕȈșȗȘȍȏȋȗȘȖȋȕȖȏȐȘȈǰǰǷ
Гражданското строителство ще бъде основният двигател в сектора, се посочва в анализа на Института за икономическа политика
Емил Христов
В края на миналата
година Източноевропейската асоциация за прогнозиране в строителството (Eastern European
Construction Forecasting
Association - EECFA) публикува своите зимни доклади за развитието на
отрасъла в осем държави
от Югоизточна и Източна Европа – България, Румъния, Хърватска, Словения, Сърбия, Русия, Турция
и Украйна. Партньор на
EECFA при изготвянето
на анализа за България е
Институтът за икономическа политика (ИИП),
който от 2005 г. прави
ежегодни изследвания за
сектор „Строителство“.
Драгомир Белчев, старши
анализатор в ИИП, коментира пред в. „Строител“
данните от изготвения
доклад за EECFA.

Драгомир Белчев.

Жилищно строителство
Данните на ИИП сочат,
че през първите три тримесечия на 2020 г. е имало
спад както в броя на жилищата, получили разрешение
за строеж (-22%), така и на
тези със стартирало строителство през периода
(-12%). Белчев поясни, че при
вторите спадът е по-малък
поради факта, че това са
проекти с вече осигурено
финансиране. „Забелязва
се промяна в нагласите на
търсещите нови жилища.
Те се ориентират към еднофамилни къщи в близост

дити, които продължават
да са на най-ниските нива в
историята си (2,9%). „За да
бъдат облекчени домакинствата и бизнесът и за да
се избегнат предпоставките за повишаване на необслужваните кредити, беше
създадена възможност за
разсрочване на плащанията на засегнатите от
COVID-19 кризата“, допълни
Белчев.
Според него през следващите години се очаква
да се увеличат разходите
за обновяване на сградния
фонд. Най-голям принос за
това ще имат предвидените близо 2,5 млрд. лв.
по Националния план за

Инфраструктурно
строителство

преди кризата беше видно,
че строителната активност в сегмента забавяше
своите темпове въпреки
очакванията за ръст. Всеки от подотраслите му
се развива по свой начин,
но липсата на нови проекти в строителството за
офиси и хотели, съчетана
с по-ниското търсене на
индустриални и търговки
площи, ще окаже негативен
ефект“, прогнозира Драгомир Белчев.
Той допълни, че при офис
площите най-големият въпрос е как компаниите ще
продължат да работят,
след като се разреши ситуацията с COVID-19. Някои

В доклада на ИИП е записано, че гражданското
строителство ще бъде
основният двигател в сектора за увеличаването на
строителната продукция
в следващите две години.
От ИИП отчитат, че през
миналата година пътното строителство е имало
най-голям дял в изграждащата се инфраструктура
у нас.
Драгомир Белчев припомни, че през 2020 г.
стартира изпълнението на
скоростните трасета Ботевград – Мездра и Видин

компании са взели решение
част от служителите им
да преминат в режим на
дистанционна работа за
постоянно, което влияе на
обема на заетите офис
площи. Експертът е категоричен, че в средносрочен план трудно може да
се обоснове нуждата от
нови офис пространства.
Мнението му е, че от настоящата ситуаци я е
облагодетелствано строителството на складови
площи, където има засилено търсене вследствие на
увеличаващия се оборот на
електронната търговия.

– Монтана и са продължили
дейностите по магистралите „Струма“, „Европа“ и
„Хемус“. В жп сектора са
започнали ключови проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа, на обща стойност 560
млн. лв. Това са жп линиите
Костенец – Септември и
София – Волуяк. Той е убеден, че все по-големи инвестиции ще бъдат правени и
в железопътната инфраструктура, тъй като през
следващия програмен период 2021 – 2027 г. се очаква
да се увеличат проектите,
свързани с по-екологичен
транспорт. Предвиденият
бюджет за жп инфраструктура по Оперативна програма „Транспортна свързаност“ е близо 1,54 млрд. лв.
Очаква се и увеличаването на публичните
разходи за подобряване на
ВиК инфраструктурата.
„Към началото на декември
2020 изплатеният финансов ресурс по ОП „Околна
среда 2014 – 2020“ е едва
38%. Най-големи разходи
са предвидени по Приоритетна ос „Води“ в размер
на 1,8 млрд. лв. Същевременно поради забавянето
в изпълнението са договорени общо проекти за

Данните за България
„ И кон о м и че с кат а
криза, предизвикана от
COVID-19, до момента не
засяга в същата степен
строителния сектор за
разлика от други, най-вече
свързани с продажбите на
дребно, туристическия и
ресторантьорския бизнес.
Отражението върху строителните компании поскоро ще зависи от това
колко дълго във времето
ще продължи епидемиологичната обстановка“, заяви Белчев. Той подчерта,
че краткосрочната бизнес
статистика на НСИ сочи,
че до края на октомври
2020 г. общата строителна продукция за годината
е намаляла с 5,9% спрямо
същия период на 2019 г.
При сградното строителство е отчетено много
по-голямо понижение - с
8,4%, което е продиктувано от промяната в бизнес
моделите (по-малко офис
и търговски площи, повече
логистични) и задържането на ръста в доходите на
домакинствата. Според
експерта ефектът върху
строителството ще бъде
много по-негативен, ако
постоянното отпускане и
затягане на мерките продължи и през 2021 г. „Очакванията на Института
за икономическа политика
за 2020 г. са за спад в приходите на строителните
компании от 4,9%. Прогнозите сочат, че през
2021 г. и 2022 г. това понижение ще бъде преодоляно и секторът ще бъде
подпомогнат от усвояването на европейски средства и държавните разходи в инфраструктурното
строителство. Общата
строителна продукция ще
отбележи растеж съответно от 4,4% за 2021 г. и
5,2% за 2022 г.“, подчерта

до големите градове, както
и към затворени комплекси.
Географски повече от една
трета от издадените разрешителни и обектите
със стартирало строителство се намират в София, което е обосновано от
повишеното търсене и повисоките цени“, заяви анализаторът. Той добави, че
първоначалните очаквания
за спад в ценовите равнища на жилищата не са се
оправдали и те са останали без промяна. През 2020 г.
имотният пазар е бил подпомогнат и от изгодните
лихви по ипотечните кре-

възстановяване и устойчивост. Най-голяма част
от ресурса – 1,7 млрд. лв.,
е предназначен за финансиране на енергоспестяващи
мерки в многофамилни и еднофамилни жилища. Общо
417 млн. лв. са предвидени
за финансиране на мерки
за енергийна ефективност на публични сгради, а
282 млн. лв. – за бизнеса.

Нежилищно строителство
„Нежилищното строителство през последните
години се развиваше доста динамично, но дори и

2,9 млрд. лв. Към тези разходи ще бъдат прибавени
и инвестициите от държавната компания „Български ВиК холдинг“ ЕАД,
която разполага с бюджет
от 1 млрд. лв. Отделно
по предварителни оценки
новата ОП „Околна среда
2021 - 2027“ ще разполага
с 3 млрд. лв., повечето от
които ще бъдат вложени
в подобряване на инфраструктурата на населени
места с до 10 хил. жители“,
изтъкна Белчев.

Държавите в региона
Изводите от зимните
доклади на EECFA са, че
строителният сектор в
държавите на Балканския
полуостров - България,
Румъния, Хърватска, Словения и Сърбия, проявява
устойчивост по време на
пандемията. През 2021 г.
България и останалите
държави в региона, с изключение на Сърбия, която не
е член на ЕС, ще разчитат
на европейски средства за
инфраструктурно строителство. Строителният
сектор ще бъде подкрепен
и от Плана за възстановяване на Европа, чиито специфики ще варират според
приоритетите на отделните държави.
В о с т ан а ли т е три
страни, включени в анализите на EECFA - Русия,
Турция и Украйна, кризата
е усетена по-осезаемо. В
Русия строителният сектор е бил засегнат сериозно от спада в цените
на енергийните ресурси,
девалвацията на рублата
и рестрикциите в страната, свързани с COVID-19.
Това е рефлектирало негативно както на покупателната способност,
така и на инвестиционния
климат и бизнес активността. В Турция благодарение на някои мерки
на правителството във
втората половина на 2020
г. сградното строителство е отчело ръст, но
въпреки това към момента там има значителен
брой замразени проекти
както в жилищното, така
и в нежилищното строителство. „Основното
притеснение на инвеститорите е, че обезценяването на турската лира
значително повишава разходите за строителство,
съкращавайки печалбите в
сектора“, обясни Драгомир
Белчев. Спад в строителството е регистриран и в
Украйна не само заради негативните последици от
COVID-19, но и заради повишаващата се инфлация
и понижени доходи, както
и в резултат на проведената структурна реформа
в Държавния инспекторат
по архитектура и строителство.
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Кметът Васка Рачева:

ǰȔȈȔȍȧșȕȈȊȐȏȐȧȐȒȖȕșȖȓȐȌȐȘȈȕȈȗȖȏȐȞȐȧ
ȏȈȗȘȐȊȓȐȟȈȕȍȕȈȕȖȊȐȐȕȊȍșȚȐȞȐȐ
Георги Сотиров
Г-жо Рачева, през територията на Вашата община минава евро-азиатският транспортен коридор, АМ „Тракия”,
свързваща Западна Европа
и Истанбул, жп линията от
Централна Европа за Азия. А
от гара Септември тръгва
дековилката, която е най-впечатляващата жп връзка между Тракия, Родопите и Пирин
и невероятна туристическа
атракция.
Как всичките тези дадености се отразяват на живота в
общината?
Към всичко, което изброихте, трябва да добавим и найважното - природните ресурси.
При нас е едно от най-горещите термални находища за
минерална вода в България, на
общинските ни терени с висока надморска височина са някои
от най-големите лозови масиви
в Пазарджишка област, а имаме
и много културно-исторически
паметници.
Съвкупността от всичко
това обаче ще започне да се
отразява положително за жителите на нашата община, когато
реализираме инвестиционната
програма за развитие.
Управленският екип има ясна
визия какво иска да направи,
така че в максимална степен да
бъде облагодетелствано местното население.
Близостта до зимните ни
курорти Банско и Добринище
и теснолинейката как се съчетават с възможностите за
развитие на модерния винен
туризъм?
От 2015 г. усилията на община Септември са насочени

Сградата на общината

точно към развитие на селски
и винен туризъм, и то не само
през зимата, а целогодишно. Амбицията на екипа ни е селищата от нашия регион да станат
предпочитана дестинация за
отдих и СПА почивка.
Общината ни има минерални
извори с дебит над 20 л/сек с 96
градуса на водата, извираща в
землищата на селата Варвара
и Ветрен дол. В подножието на
Родопите са Семчиново и Симеоновец, в чиито местности надморската височина достига до
1600 м. През нашата територия
преминават реките Чепинска и
Марица. По тяхното поречие
са селищата Лозен, Ковачево,
Злокучене, Бошуля и Септември,
където са обособени огромни
ловни и риболовни паркове. Няма
друга община, която да има съвкупност от всичко гореизбрано.
Ще добавя и прочутите масиви
на Карабунар, Виноградец, Славовица и Ветрен, а също и античния град Емпорион Пистирос,
създаден от елински търговци в
земите на древните траки. Това
е пример за основаване на гръцко търговско селище (емпорион)
от V в. пр.н.е. не на брега на
морето, а във вътрешността,
което е рядко срещано в европейската археология. Добавяме
и стария римски път край Ветрен…
Това дава една много ясна
картина, че имаме всички дадености за първокласна туристическа дестинация, където да
ври и кипи от живот.
Някъде бях прочел, че находището на минерална вода
„Варвара“ е болната Ви тема.
Защо?
Защото имаме над 80 подадени заявления за ползване,

както и одобрени проекти за
разработване на находището
посредством нови сондажи и
преоборудване на съществуващите. Факт е и проектът ни с
влязло в сила строително разрешение и процедура по ЗОП за нов
довеждащ водопровод до селата
Варвара, Ветрен дол и гр. Септември.
Общината ни вече привлича
вниманието на инвеститори.
Ясно е за всички, че рано или
късно ще се превърнем в една
предпочитана дестинация, каквито отдавна станаха Добринище, Сапарева баня и много
други, минали по пътя, по който
вървим днес ние.
Второто голямо предизвикателство, което вече е доведено
докрай, е урегулирането на 200
декара вилна зона в местността Милеви скали в землищата
на Семчиново и Симеоновец.
Това е една уникална местност
на 1600 метра надморска височина. От последната сесия вече
имаме решение на Общинския
съвет за преобразуването на
имотите от публична в частна
общинска собственост с цел
тяхната продажба на бъдещи
инвеститори.
Извън топлата вода какво
е състоянието на ВиК мрежата?

Васка Рачева е родена в град Септември. Бакалавър е по
специалността „Бизнес администрация” и магистър „Управление на проекти”.
От 1998 г. развива семейния бизнес в сферата на строителството и търговията с горива.
През 2020 г. на частични местни избори е избрана за кмет
с подкрепата на 90% от гласувалите.
От 2015 г. се подготвиха
множество проекти, с които да
се кандидатства по различни
програми. За съжаление нямахме
кой знае какви възможности за
европейско финансиране поради
факта, че нашата община не е
била включена през 2014 г. в ОП
„Региони в растеж”, въпреки че

сме отговаряли на всички условия за това. Трети по големина
сме в област Пазарджик и като
население, и като територия.
Имаше възможност да се
кандидатства за водопроводи
по мярка 7.2 през ПРСР към ДФЗ,
но там не бяхме допустими, тъй
като сме член на асоциацията,

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ
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Изграждане на околовръстния път на Септември

но ВиК операторът не е консолидиран на цялата територия
на област Пазарджик. В този
сектор, каквото се направи
през последните години, беше
на парче - основно по улици, за
които предстоеше рехабилитация на пътната част.
Въпреки това от 2015 г. насам са изградени над 20 км водопроводни и канализационни
мрежи.
Работите ли за подобряване на образователната инфраструктура?
През последните 5 години
се направи немалко. Реновираха се няколко читалищни сгради, училищни дворове, детски
градини, спортни и детски
площадки, паркове, футболни
стадиони. Подмениха се стари
водопроводи за минерална вода
в селата Ветрен дол и Варвара,
които се вързаха за новоизградени отоплителни инсталации
на детски градини и училища.
Тази година бе облагороден
дворът на най-голямото средно училище на територията
на общината ни и се подмени
оборудването в класните стаи,
завършена бе и нова сграда към
детската градина в с. Варвара,
а в момента се изгражда физкултурен салон към училището
в с. Ветрен дол. Несъмнено за
нашия екип образователната
инфраструктура и зоните за
спорт и отдих и в бъдеще ще са
един от основните приоритети,
за което имаме пълна проектна
готовност.
Споменахте, че имате общинска програма за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници
и биогорива. Разкажете още
малко за нея.
Готови сме за термално

Минералният извор „Варвара“

отопление на почти всички
детски градини, училища, обществени сгради и читалища с
източник термалното находище за минерална вода „Варвара”.
Проектите, както споменах, са
с влезли в сила строителни разрешения, а освен това са проведени обществените поръчки
и са избрани фирмите изпълнители. На практика в момента,
в който чиновниците от Басейнова дирекция Пловдив и РУГ
Пазарджик си свършат работата, стартираме веднага. Все
пак цял свят се е насочил към
използването на възобновяеми
източници на енергия

Благоустройствени дейности

зиция за привличане на още инвестиции и икономически растеж, което ще даде основата
за ново мащабно строителство
в региона.

Към Вас са 13 села, много
от тях свързани с винопроизводството, други – с историята на държавата. Бившият
министър-председател Александър Стамболийски например е родом от Вашето село
Славовица… Какво е състоянието на пътищата до тези
населени места?
Голяма част от уличната
и пътната мрежа в общината
се подмени изцяло или се рехаИмате ли програма за енер- билитира, но това не значи, че
гийна ефективност и с какъв можем да се похвалим, че сме
хоризонт е тя, защото знаете, развит регион. Стараем се да
че това ще гарантира работа
и на строителните фирми?
Подали сме проект за подмяна на старото улично осветление с ново енергоспестяващо, в
което са включени всички населени места. С пълна готовност
сме за саниране на 10 училища и
детски градини, и за още толкова читалищни сгради и кметства.
А строи ли се в общината?
На този етап вяло. През
2020 г. са издадени едва 91
строителни разрешения, от които за жилищно строителство –
35, производство и търговия – 6,
фотоволтаични системи – 5, инфраструктурни ел. и ВиК мрежи
– 13, допълващо застрояване –
21, и общински инфраструктурни обекти – 11 броя.
Това показва, че към момента мащабно строителство се
извършва основно по общински
инфраструктурни проекти. Очакваме обаче скорошен бум в
частния сектор. Екипът ни има
ясна визия и консолидирана по-

поддържаме общинската пътна
и улична мрежа в сравнително
добро състояние. Поне от 2015
г. насам не е спирано да се работи в тази посока. Направиха
се много улици и общински пътища, но има още какво да се
желае. В момента се изграждат
две нови околовръстни шосета,
с което ще изнесем тежкотоварния трафик извън града.
Други благоустройствени
дейности?
През последните 5 години се
изпълниха множество проекти
с първостепенно обществено
значение, а именно: изграждане
на детски площадки в цялата
община, фитнеси на открито,
спортни терени за мини футбол, паркове и зелени площи с

поливна система и LED осветление. Отделно от това от
общо 9 се санираха пет жилищни блока и облагородиха междублоковите пространства с
изграждане на цялостна поливна система, места за отдих и
алеи. Приключва и санирането
на сградата на общината, медицинския център в града и зданието на общинския театър. А
също и работите по закриване
и рекултивация на общинското
депо и изграждането на компостираща инсталация за третиране на зелен отпадък.
Предстои обновяване на
централната градска част,
изграждане на нови 16,7 км водопроводи, реконструкция и рехабилитация на 40 улици в Септември и в някои от селата.
В лошо състояние са ни гробищните паркове, площадите и
уличната мрежа по селата, дворовете на детските градини,
част от парковете. Недостатъчно са ни зоните за активен
спорт и отдих. Всичко това обаче е предвидено в този мандат
да се промени.
Как се грижите за обектите от културната и духовната
област – знае се, че църквата
в Карабунар „Св. Йоан Предтеча“, построена през 1818 г., е
архитектурен паметник с национално значение.
С всеобщи усилия правим
каквото е по силите ни. Миналата година се довърши и освети
нов храм в града. На църквата в
Карабунар също беше направен
основен ремонт.
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ǷȘȍȏȕȖȊȈȚȈȋȖȌȐȕȈȊȇȔȉȖȓȡȍșȍȘȍȈȓȐȏȐȘȈȚ
ȔȈȡȈȉȕȐȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȕȐȗȘȖȍȒȚȐ
Обявена е поръчка за 13,5 млн. лв. за довършването на областната болница
Страницата
подготви
Елица Илчева
П р е з н о в а т а 2 0 21
година в Ямбол ще започне изпълнението на
мащабни инфраструктурни проекти, съобщи
к метъ т н а о б щ и н ат а
Валентин Ревански. Министерски ят съвет е
осигурил за довършването на новата сграда на

4 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на
спортната зала „Диана“,
а 2,4 млн. лв. са предвидени за реконструкция на
главна артерия в града с
изграждане на велоалея и
тротоари. 950 хил. лв. са
заложени за нови тротоари в кварталите.
Сле д з а щ и т ат а н а
два проекта пред Министерството на образованието и науката за-

областната многопрофилна болница „Св. Пантелеймон“ първия транш
на стойност 13,5 млн. лв.
Обявена е обществената поръчка за избор на
изпълнител.
През последните два
месеца на 2020 г. общината е получила финансова подкрепа и за изграждането на още три
значими обекта – общо
7 340 560 лв. От тях с

почва основен ремонт на
детска градина „Пролет“
на стойност 600 хил. лв.,
както и разширение на
ОУ „Д-р Петър Берон“ за
близо 2 млн. лв.
Обект с национа л но значение е и пречиствателната станция за
отпадни води на Ямбол,
чието строителство е
завършено и вече е започнало изпитанието на
съоръженията.

ǷȖȌȗȐșȈȕȍȌȖȋȖȊȖȘșȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȧ ǪǲȈȊȈȘȕȈȐȏȋȘȈȎȌȈȚȔȕȖȋȖȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȕȈ
ȕȈșȚȈȌȐȖȕÄǳȖȒȖȔȖȚȐȊ´ȊǷȓȖȊȌȐȊ ȗȓȖȡȈȌȒȈȗȖǷǸǹǸ
В последни я ден на
2020 г. е подписан договорът за изпълнение на
строително-монтажните работи на стадион
„Локомотив“ в Пловдив.
Обществената поръчка
беше спечелена от фирмата „Рудин“ ООД.
„Пожелавам Ви спорна
работа на обекта, а ние
като администрация ще
съдействаме за по-бързото изграждане на стадиона, за да може и двата
отбора да се сдобият с
модерни бази“, е заявил
при подписването кметът
на Пловдив Здравко Димитров.
Фирмата изпълнител
е поела ангажимента още
в първите дни на годината да започне работа по
проекта. Тя ще стартира
с геоложки проучвания,
които са необходими за
изготвянето на идейния
и техническия проект на
съоръжението. Той от

През януари в Каварна
ще започнат строителните работи по проекти
с европейско финансиране, съобщи кметът Елена Балтаджиева. Вече са
избрани изпълнителите
на обществени поръчки
за изграждане на модерна
спортна инфраструктура.
Ще бъде построена многофункционална площадка с
ресурс от близо 97 000 лв.
по Програмата за развитие на селските райони
своя страна ще трябва
да получи одобрение от
местната администрация и едва тогава ще се
пристъпи към строителни
дейности.
„Рудин“ ООД ще изпълни заложените СМР срещу 9 986 846 лв. без ДДС,
а проектант ще бъде софийската „Инжпроект“
ООД.
„Щастлив съм, че изпращаме годината с по-

дписани договори и за
двата стадиона на водещите пловдивски отбори“,
е допълнил още Здравко
Димитров. Той е припомнил, че правителството
е предоставило 37 млн. лв.
с ДДС за спортната инфраструктура на града.
Те бяха разпределени по
следния начин - за стадион „Христо Ботев“ 25 млн. лв., а за „Локомотив“ - 12 млн. лв.

(ПРСР).
Предстои да бъде
подписан договор за СУ
„Стефан Караджа“, чиято сграда също ще бъде
р е кон с тру и ран а с ф инансиране от ПРСР. Там
ще се инвестират близо 957 хил. лв., като се
предвижда да бъде закупено и ново оборудване
и обзавеждане. Ще бъде
подменена дограмата на
класните стаи и ще се
ремонтира покривът. За-

ǍǱǼǶǺǮǴȂǬǺǾȃǱǾǱǹǬǰǸǷǹǷǮ
ǴǹǮǱǽǾǴȂǴǴǻǼǱǳǯ
За изминалата година община Берковица
е привлякла по проекти
и програми на ЕС и българското правителство
9 443 756 лв., съобщи кметът Димитранка Каменова.
С европейски и национални средства са санирани много обществени

здания и многофамилни
жилища в града. Ремонтирана е сградата на
Лесотехническата професионална гимназия, изградени са подпорни стени по
река Берковска, обновен е
мост, построен е дневен
център за деца и младежи
с увреждания, частично е
модернизиран централният площад „Йордан Радичков“. Кметът е отчел още,
че са облагородени паркове за отдих в града и селата Замфирово и Гаганица,
направен е посетителски

ложени са още изпълнението на хидроизолации и други подобрения в сградата.
Общината очаква
средства и по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за подмяна на
уличното осветление.
център за представяне на
културно-историческото
богатство на Берковица
пред туристи, ремонтирани са детски градини и
ясли, медицински центрове
и др.
През 2020 г. са изготвени и инвестиционни технически проекти с издадени разрешения за строеж
на стойност 2 806 318 лв.,
за които през 2021 г. община Берковица ще търси
финансиране по различни
оперативни програми. В
процедура за безвъзмездно прехвърляне са осемнадесет имота частна държавна собственост с цел
изграждане на ски писта.

ǞǼǴǺǾǱǷǱǸǱǹǾǴǾǱǹǬǯǼǬǰǽǶǬǾǬǽǼǱǰǬ
ǮǛǷǱǮǱǹȅǱǽǬǻǼǴǺǼǴǾǱǾǻǼǱǳǯ

НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!
www.saracakis.bg Ɣ София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35 Ɣ +359 882 823 260

В Плевен през 2021 г. са необходими инвестиции
за приоритетно доизграждане и развитие на три от
елементите на градската среда – за улични настилки,
тротоари и междублокови пространства. Това показва
анкета с над 500 граждани за най-важните задачи пред
областния град, съобщиха от общината.
Според проучването между 50 и 60 на сто от анкетираните са класирали тези елементи на едно от
водещите три места. Посочена е потребност и от
по-достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Изследването е реализирано като част от мерките за
разработване на Плана за интегрирано развитие на
Плевен за периода до 2027 г., допълват от местната
администрация.
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ǵȈȌșȋȘȈȌȐȡȍșȍȖȉȕȖȊȧȊȈȚȊǩțȘȋȈșȌȖȋȗȖǶǷǸǸ
Стартира санирането на жилищен блок, пострадал от взрив през 2012 г.
Страницата
подготви
Елица Илчева
Бургас продължава да
подобрява своя облик и
през 2021 г. С европейско
финансиране по ОП „Региони в растеж“ тече или
скоро ще стартира саниране на над 20 здания, като
проектите ще се изпълняват до 2022 г. В първите
дни на годината започна
работата по поредни я
блок, въведен в експлоатация през 1961 г. – този на
ул. „Хан Крум“ №11. Намира
се в непосредствена близост до Старата поща и
е известен с това, че на
16 октомври 2012 г. на
партерния етаж се взриви вграден трафопост.
Тогава по инициатива на
кмета на Бургас Димитър
Николов всички подобни
стари съоръжения бяха
преместени извън жилищните обекти, а новите се
изграждат отделно.
Сградата на ул. „Хан
Крум“ не притежава спе-

ǝǾǼǺȋǾǻǬǼǶǴǹǯǳǬǬǮǾǺǸǺǭǴǷǬǮǶǮÅǘǱǰǱǹǼǿǰǹǴǶ´

циален статут, но попада
в охранителната зона на
Старата поща, която е
архитектурно-строителна
недвижима културна ценност с категория „ансамблово значение“. Инвестиционният проект включва
изпълнение на топлинно изолиране на външни стени и
покрив, подмяна на дограма
и осветителни тела, както и одобрени от Националния институт за недвижимо културно наследство
фасадни решения.
Междувременно започ-

на реставрация на друг
знаков обект за Бургас,
който е паметник с категория „местно значение“.
С градата, разположена
срещу Автогара Юг, е
едно от първите неща,
които виждат пристигащите с автобус туристи.
Тя е частна собственост и
ремонтът се случва благодарение активността на
собственика, финансовата
помощ на Оперативна програма „Региони в растеж“ и
административната подкрепа на община Бургас.

ǬȢȓȋȖȗȖȓȗȓȈȕȐȘȈșȍȘȐȖȏȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȕȈȗȘȖȋȘȈȔȈ
910 000 лв. са отпуснати от Министерството на околната среда и водите
за изграждане на канализационна мрежа
в част от Дългопол. Кметът на града Георги Георгиев уточни, че средствата се
инвестират чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда, а в проекта са включени
7 улици.
Освен това от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството са осигурили близо 670 000 лв. за
реконструкция на водопроводни клонове в
града, а със 153 000 лв. от Министерството на младежта и спорта ще се построи
спортна площадка с изкуствено покритие
в село Цонево.
„От Междуведомствената комисия за

В Бургас стартира изпълнението
на първия проект по новата общинска
програма „Моят град, моят квартал,
моята улица“. Той е за паркинг за 100
автомобила в междублоково пространство в жк „Меден рудник“. „Започваме
оттук заради изключителната експедитивност при кандидатстването и
пълното разбирателство между домоуправителите от блокове 76 и 80, между които се намира теренът. Хората
единодушно пожелаха именно големия
паркинг, който в момента общината
изпълнява със свои средства“, съобщават от пресцентъра на местната
администрация.
Има още няколко одобрени идеи по
същата програма на различни места в
града, но реализацията им е планирана
за началото на 2022 г. „За съжаление
засега няма как да стартираме в голям

мащаб, тъй като през 2020-а община
Бургас имаше множество извънредни
разходи за справяне с кризата, причинена от COVID-19, най-вече за медицински
апарати и консумативи. Но програмата
със сигурност ще продължи да се изпълнява през следващите години, съобразена със състоянието на местната
хазна“, се посочва още в пресинформацията.

ǩȓȈȋȖțșȚȘȖȧȊȈȚȍȔȉȓȍȔȈȚȐȟȍȕȖȉȍȒȚȊǨȑȚȖș
Айтос получи средства за цялостното обновяване на Градската градина, което включва и изграждането на спортна
площадка и фитнес зона. Проектът ще
бъде финансиран от държавния бюджет
след решение на Министерския съвет от
края на миналата година.
„Финалът на 2020 г. беше изключи-

телно успешен. Стойността на инвестицията за парка, който е наша емблема, е 1 350 000 лв. Получихме и 3 млн. лв.
за изграждането на детска градина,
крайно необходима за Айтос. Ще имаме
средства и за рехабилитация на улични
настилки в 9 села“, обясни кметът на общината Васил Едрев.

ǷǻǬǶǶǹȜȐȕȈȕșȐȘȈȊȖȌȖȗȘȖȊȖȌȕȈȚȈȔȘȍȎȈȊǯȓȈȚȕȈǷȈȕȍȋȈ

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет получихме близо 199 000 лв.,
които са предвидени за „Аварийно-възстановителни работи на покрива на ОУ „Васил
Левски“ в с. Поляците. Наред с това в капиталовата програма на община Дългопол
за 2021 г. са заложени 400 000 лв. за селата Арковна, Боряна, Красимир, Камен дял,
Сладка вода, Дебелец, като очакваме конкретните предложения от съответните
места“, съобщи кметът Георги Георгиев.

Община Ябланица е
спечелила проект за реконструкция на водопроводна мрежа в с. Златна
Панега. Одобреното фи-

нансиране е от Предприятието за управление на
дейностите по опазване
на околната среда и е в
размер на над 225 хил. лв.

Реализацията е свързана с друг проект за реконструкция на улицата и
прилежащите към нея тротоари и съоръжения.

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

ǯȈȗȖȟȊȈȗȘȖȍȒȚȐȘȈȕȍȕȈȖȉȝȖȌȕȐȧȗȢȚȕȈǷȈȊȓȐȒȍȕȐ
Открита е обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране на доизграждането на обходния път на Павликени. Целта е да се актуализира технически
проект от 80-те години на миналия век за
шосе с дължина между 4,5 км и 5 км. Строителството на първите 2,2 км започва в
началото на 90-те години. Работата обаче е преустановена на етап изграждане на
земно легло и положена трошенокаменна
настилка. Изпълнени са и част от фундаментите на железопътния надлез.

Прогнозната стойност на тръжната
процедура е 150 000 лв. без ДДС. Срокът
за изпълнение е 90 календарни дни. Кандидатите могат да подават офертите си
до 4 февруари 2021 г.
С реализирането на проекта трафикът ще се изведе извън центъра на Павликени. По уличната мрежа на града няма да
преминават както транзитно пътуващите автомобили, така и товарни камиони,
превозващи материали от кариерите за
добив на базолтоиди и на фракция.

НОВО

!

БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични
покрития за басейни

02/ 973 34 42

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

„Балкан Стийл Инженеринг“ ООД

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

гр. София, кв. Кремиковци –
индустриална зона
Завод за метални конструкции
Офертен отдел: +359 2 978 48 11

гр. София, кв. Казичене
Метален сервизен център
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

петък, 8 януари 2021

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, ръководител катедра „Технология и механизация
на строителството“ в УАСГ и председател на УС на НТССБ:

ǹȢșșȢȌȍȑșȚȊȐȍȚȖȕȈȜȐȘȔȐȟȓȍȕȖȊȍȕȈǲǹǩ
ȗȘȖȊȍȎȌȈȔȍȐȏȕȍșȍȕȐȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐȏȈȕȧȚȐȧ
И през 2021 г. ще разчитаме на в. „Строител“ за популяризиране на мероприятията на УАСГ
Снимка авторът

Георги Сотиров
Доц. Хрисчев, изпратихме една особена година на сложни здравословни и организационни
изпитания, които вероятно ще продължат и
през новата 2021 г. Как
Университетът по архитектура, строителство
и геодезия (УАСГ) се справя в настоящата ситуация?
Наистина 2020 г. беше
особена. Наложи се да се
адаптираме към условията. Ние обикновено не
възприемаме много добре
такива промени, но всяко
по-съществено изменение реално е нова възможност. И сега, предвид
обстановката, трябва да
търсим различни форми на
обучение от дистанция.
Поради пандеми ята се
наложи използването на
специализирани уеббазирани платформи за онлайн
обучение. То, особено в
областта на техническите науки като цяло, е поконсервативно, но в случая
трябваше да прибегнем
към по-ефективно прилагане на такива методи.
Специално в УАСГ има
възможности за ползване
на различни платформи.
Една от тях е MS Teams,
която дава големи възможности за провеждане
на лекции, упражнения, изпити, поставяне на задания, контрол върху учебния
процес и др. Т.е. наложи се
насила, ако мога така да
се изразя, да въведем малко или много електронното обучение. Убеден съм,
че и след нормализиране
на обстановката ще продължим да използваме различни опции за онлайн обучение, тъй като то има
своите предимства.
Но вероятно онлайн
обучението освен предимства има и недостатъци?
Действително е така.
Специално в областта
на строителството основните затруднения са
свързани с практическите
занятия и лабораторните
упражнения. В условията
на обучение от дистанция този тип занятия не
могат да бъдат ефективни на сто процента. Например в нашата катедра
„Технология и механизация
на строителството” в
ра мките на дисциплините, които водим, има
предвидени лабораторни
упражнения, които е много трудно да се проведат
онлайн. Опитваме се да
ги правим дистанционно,

но ефектът не е същият,
както при присъствената
форма.
В професионален план
2020 г. за Вас беше повече от успешна. Станахте
ръководител на катедра
„Технология и механизация на строителството”
в Строителния факултет на университета.
За мен е чест, че бях
избран за този пост. Той е
свързан с много отговорности, тъй като катедрата е сред профилиращите
и дипломиращите в университета. Непрекъснато
се стремим да поддържаме високо ниво и да обучаваме нашите студенти
в съответствие със съвременните тенденции в
строителния бранш. Това
от една страна изисква
непрекъснато развитие
на преподавателите, на
учебните програми и на
материа ла като цяло.
Академичният състав на
нашата катедра е сравнително млад, като имаме
двама доценти, четирима
колеги със степен доктор
и един – на академична
длъжност асистент. Разбира се, имаме и по-опитни колеги с дългогодишен
стаж, от които получаваме ценни съвети. В катедрата успешно работят и
трима докторанти, като
нашата амбиция е броят
им да се увеличава.
Много разчитаме и
на съвместната работа
с Камарата на строителите в България (КСБ).

Лично моето мнение е, че
българските компании от
бранша работят много
професионално и затова
ние се стремим да използваме всяка възможност
за контакт на нашите
студенти с практиката.
Със съдействието на редица фирми - членове на
КСБ, провеждаме изнесени практически занятия,
стажове и други. Необходимо е още повече да задълбочим връзките между строителния бизнес и
университетите, защото
именно висшите училища
подготвят бъдещите инженери и кадри за сектора.
В обучението на студентите са предвидени
учебни практики и задължително провеждане на
преддипломен стаж. Това
е много ценно, защото
младите колеги имат възможност да се „потопят”
в реална работна среда
още по време на следването. И в тази посока
виждам една от потенциалните възможности за
по-тясна връзка с КСБ.
През 2021 г. катедра
„Технология и механизация на строителството”
има юбилей.
Действително е така,
тя е основана през 1976 г.
и ще честваме 45 г. Планираме редица мероприятия, сред които открити
учебни занятия, официално откриване на обновената част от лабораторията към катедрата,

организиране на дни на
съвременните строителни технологии, международна научна конференция и други. Тук много ще
разчитаме и на вестник
„Строител” за популяризиране на мероприятията и
ще се радваме изданието
на КСБ да бъде наш медиен партньор.
През миналата година
станахте и най-младият
председател на УС на Научно-техническия съюз
по строителството в
България (НТССБ). Каква
е равносметката Ви за
организацията?
Въпреки всички обстоятелства считам, че
2020 г. беше успешна за
НТССБ. Едно от основните ни мероприятия през
миналата година беше
11-ата международна научна конференция „Проектиране и строителство
на сгради и съоръжения”,
на която в. „Строител”
беше медиен партньор. В
рамките на събитието
се изнесоха 72 доклада,
като освен традиционното участие на колеги от
всички университети у
нас се включиха и учени
от Гърция, Полша, Русия,
Ирландия, Нигерия и др.
Радващо за нас е, че имаше и немалко докторанти
и студенти. Но голямо постижение на научния форум бе фактът, че част
от докладите бяха публикувани в отделен том на
реномираното международно научно издание IOP

Conference Series: Materials
Science and Engineering,
което е индексирано в
световните бази данни
Scopus и Web of Science.
Особено сме горди с това,
защото в областта на
строителните науки сме
един вид пионери.
Успешно преминаха и
другите ни инициативи. В
Националния ежегоден конкурс за най-добър дипломен проект „Колю Фичето”
също имахме много силни
участници с разработени
на изключително високо
ниво дипломни проекти. В
рамките на инициативата учредихме и допълнителна награда съвместно
с Националната група на
IABSE в България – за найдобър дипломен проект в
областта на конструктивното проектиране.
През 2020 г. проведохме онлайн и традиционните семинари по актуални
теми в строителството.
На тях бяха дискутирани
въпроси, като допустими
отклонения в строителството и приемане на
СМР, изисквания при проектирането, изпълнението и експлоатацията на
строителни скелета и др.
За тази година сме
планирали организирането
на младежки научен форум,
предназначен основно за
докторанти, постдокторанти, студенти и млади
учени.
Какво е Вашето мнение за инициативата на
КСБ, свързана с осъвре-

меняване на нормативната уредба в строително-инвестиционния
процес?
Считам, че дейността
на Камарата на строителите в България в тази
посока е изключително
полезна. Факт е, че голяма част от правилата
за приемане и изпълнение
на СМР, така наречените ПИПСМР, са морално
остарели. Повечето са
отпреди 1990 г. и за времето си са вършели много добра работа. Но към
момента доста от тях не
са актуални, прилагат се
по-съвременни материали и технологии, които
обаче не са засегнати,
почти всички цитирани
български стандарти са
отменени и са заменени
с други и т.н. Всъщност
тенденцията е действащите правила да се заменят с технически наредби, които са съобразени с
българските стандарти и
съвременни строителни
практики. Към момента
към Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството има
сформирани междуведомствени работни групи за
обсъждане на отделните
наредби.
Очаква се през 2021 г.
да продължи Националната програма за енергийна ефективност, като
тя ще е много по-мащабна от досегашната.
Европейската комисия
вече публикува своята
стратегия за т.нар. вълна на обновяване като
приоритет в политиката на ЕС. Как ще коментирате?
Подобряването на
енергийната ефективност винаги е един актуален въпрос. У нас се натрупа значителен опит с
Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради и аз съм
сигурен, че той ще се вземе предвид при разработването на новата програма. Една от целите,
разбира се, е и намаляване
на емисиите на парникови
газове. Ние правихме някои предварителни проучвания в тази посока и се
оказа, че всъщност прилагането на мерки за ЕЕ има
значително влияние за редуциране на емисиите. Но
много е важно като цяло
да се извършва мониторинг и проследяване на
ефекта от санирането, за
да могат да се набележат
конкретни допълнителни
стъпки за развитие.

НАШИЯТ КОНСУЛТАНТ
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ǲȈȒȊȐȏȈȌȢȓȎȍȕȐȧȐȔȈȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȧȚ
ȗȖȉȖȕȌȋȈȘȈȕȞȐȧȚȈ"
Защо се прехвърлят суброгационни права след щета?
II. Защо се прехвърлят
суброгационни права към застрахователя след щета?

Тихомир Станев
Честита Нова 2021 година!
Нека Новата 2021 г. да
донесе много здраве, късмет и успешни проекти за
читателите на вестник
„Строител“!
В настоящата статия
ще разгледаме задълженията на изпълнителите по
бонд гаранциите и защо се
прехвърлят суброгационни
права към застрахователя
след изплащане на обезщетение.

I. Какви са задълженията
на изпълнителя по бонд
гаранцията?
Всички застрахователи имат изисквания към
ползвателите на бонд
гаранциите да спазват
определени задължения,
вписани в общите условия или в самата полица.
Тези задължения можем
да ги разгледаме в три
фази – при сключване на
гаранцията, по време на
изпълнение на проекта и
третата е при евентуална щета, т.е. претенция
от възложителя.
1. Какви са задълженията за изпълнителя, когато сключва бонда?
При сключване на застраховката изпълнителят е длъжен:
- Да попълни коректно и изчерпателно всички
данни в предложението-въпросник, като отговаря за
верността на посочената
информация.
- Да предостави копие
на предварителния договор или копие на самия договор, ако е подписан преди
това.
- Да осигури необходимите финансово-счетоводни документи за оценка
на платежоспособността на дружеството му.
На база тези документи
застрахователят прави
оценка на риска и предоставя ценова оферта.
- Да заплати в срок
и в пълен размер договорената застрахователна
премия при издаване на застрахователната полица.
Без платена премия няма
покритие.
2. Какви са задълженията за изпълнителя по
време на изпълнение на
проекта?
- Да уведоми застрахователя при настъпването
на промяна по отношение
на всички обстоятелства,
които са от значение за
риска.
Важно! За целта е хубаво да има добре изградена комуникация с експерта, занимаващ се бонд
гаранциите.
- Да не изменя договора без изричното писмено

съгласие на застрахователя. Тези промени могат да променят поетия
риск от застрахователя,
вследствие на което той
да откаже промяната или
да се съгласи, като начисли допълнителна премия
в отделен анекс за това.
- Да даде пълна информация при възникване на
правен спор между него и
възложителя. Същото се
отнася и при образуване на
съдебно дело между възложителя и изпълнителя.
- Да ограничи загуба,
ако възникне такава при
изпълнението на СМР или
поетите задължения по
договора.
- Да уведомява застрахователя при промяна на
информацията от въпросник-предложението. Това
уведомление трябва да е
писмено и в срок, определен в условията на гаранцията.
- Да уведомява застрахователя за всяко обстоятелство и всеки проблем,
възникнал в отношенията
с възложителя, които могат да доведат до претенция.
- Да върне оригиналната полица при предсрочното й прекратяване.
- Да спазва нормативната рамка на държавните органи, от които
зависи дейността му, в
това число всички технически и технологични условия, предписания, норми
и стандарти, имащи отношение при изпълнението
на договора.
Важно! При спиране на
проекта от възложителя
застрахователят трябва да бъде уведомяван за
тези промени от изпълнителя.
3. Какви са задълже-

нията за изпълнителя по
време на щета?
При настъпване на застрахователно събитие
изпълнителят е длъжен:
- Да представи на застрахователя при поискване от негова страна
всички счетоводни и други
документи, както и цялата налична информация,
имаща отношение към
причините и последиците
от застрахователното
събитие.
- Да окаже пълно съдействие за определяне на
основанията и размера на
загубата.
- Да уведоми писмено
застрахователя в съответно определения срок
по полицата, след като
събитието му е станало
известно.
- Да изпълнява всички
указания по повод щетата,
защото всяка една такава
поражда определени стъпки, които трябва да се
следват.
- Да допуска упълномощен представител на
застрахователя до цялата документация и самия
обект във връзка с извършване на проверка от
страна на застрахователя
на обстоятелствата по
настъпилото застрахователно събитие.
- Да представи на застрахователя писмено
уведомление и копие от
искането на възложителя и
придружаващите го документи в заложения срок от
датата на получаване на
писменото искане за плащане от страна на бенефициента по гаранцията.
- Д а уве д о м ява з а страхователя за всички
текущи проблеми с възложителя след заведената
претенция.

Бонд гаранциите имат
своите три фази на действие:
1. Първата фаза е бондът да се ползва при подписване на договора и да
гарантира на възложителя,
че изпълнителят ще свърши работата по договора
на обществената поръчка
(ОП) и ако това не стане и
настъпят финансови загуби за възложителя, той да
може да си възстанови сумите от застрахователя.
2. Втората фаза е завеждане на претенция по
бонд гаранцията към застрахователя от страна
на възложителя за неизпълнение на договора от
страна на изпълнителя.
Тук е и самото плащане на
сумата, която трябва да
обезщети възложителя за
неизпълнението на договора от страна на изпълнителя.
3. Третата фаза са
правните последици за изпълнителя след плащане
по гаранцията от страна
на застрахователя. Стартирането на тази фаза се
осъществява с прехвърлянето на конкретни права
от възложителя към застрахователя, за да може
той да си възстанови изразходените средства по
щетата.
Новият Кодекс за застраховането, в сила от
1.01.2016 г., в съответствие с досегашното ни
застрахователно право и
правото на Европейския
съюз признава правото
на застрахователя, който е платил застрахователното обезщетение на
застрахованото лице, да
встъпи в неговите права
срещу отговорното лице,
за да възстанови плате-

ната от него сума на застрахования и обичайните
разноски, направени за неговото определяне.
Важно! Възложителят
е длъжен да запази обема
от права към изпълнителя
и да съдейства на застрахователя при упражняване
на тези права.
Възложителят е гарантиран за евентуални
бъдещи финансови загуби
още при подписването на
договора за изпълнение на
ОП. Тази гаранция я поема
застрахователят, който се
съгласява да обезщети възложителя при неизпълнение
от страна на изпълнителя.
Застрахователят след
плащане на щетата ще
иска да си възстанови максимално бързо средствата,
които е платил. За целта
той иска да може да ползва
и съответните документи,
които му дават определени
права, с които да встъпи в
съответните процедури.
Неслучайно изпълнителят
е длъжен да възстанови на
застрахователя платената сума на гаранцията в
срок до 10 или 15 работни
дни. Това е заложено в самия бонд, като полица или
в общите условия по него.
Важно! При плащане на
гаранцията вместо изпълнителя застрахователят
встъпва в правата на възложителя като кредитор и
се суброгира срещу изпълнителя като причинител на
вредата.
Основната цел на суброгацията е да се гарантират правата, които
застрахователят евентуално има срещу изпълнителя във връзка с погасяването на задължението му (в
зависимост от вътрешните отношения). Изпълнителят може да е неплатежоспособен и суброгацията
ще позволи на застрахователя да използва предимствата на кредиторовото
вземане. Така той ще има
избор да упражни своето
регресно право или суброгаторните си права.
Законът допуска суброгацията да не е в полза
на всеки, който е изпълнил

чуждо задължение, а само в
полза на онези трети лица
(застрахователи), които
са имали правен интерес
да направят това.
Предпоставки, за да
встъпи застрахователят
в правата на възложителя:
1) Да е възникнало валидно задължение за изпълнителя по главното правоотношение с възложителя;
2) Застрахователят да
е изпълнил това главно задължение;
3) Застрахователят
да има правен интерес от
това изпълнение - без правен интерес не може да има
суброгация.
Суброгацията цели освобождаване на изпълнителя спрямо възложителя
и затова суброгираният
(застрахователят) може
да търси само каквото е
платил, иначе ще има неоснователно обогатяване,
което е подсъдно.

III. Заключение
Бонд гаранциите са замислени като инструмент,
по който да няма налични
претенции и изплащане на
обезщетения, но въпреки
това се случват и претенции от възложителите, които респективно водят до
последващи правни действия от застрахователите
към изпълнителите.
Накрая отново искам да
пожелая на читателите на
вестник „Строител“ 2021 г.
да е много доходна и успешна както в личен, така и в
професионален план. Нека
през новата година проектите да бъдат изпълнявани в срок и без претенции
от възложителите. Да има
нови, по-големи и по-интересни договори за подписване и годината да мине
под знака на Успеха!
П.П. Ако имате нужда
от оферта, казус или проблем с гаранциите, пишете ни на stroitel.bonds@
ttins.eu или се обадете на
0882 400 071, за да го обсъдим с препоръка и становище. Очакваме Ви!

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.

20

Ñòðîèòåë

петък, 8 януари 2021

ǰǵǺǭǸǪȆǺǨ
ǭȒȐȗȢȚȕȈȊȍșȚȕȐȒȈȗȖȌȋȖȚȊȧȓțȒșȖȏȕȖȐȏȌȈȕȐȍȊȒȖȍȚȖȌȈșȢȉȍȘȍșȊȖȐ
ȏȕȈȒȖȊȐȐȕȚȍȘȊȦȚȈȕȈȗȘȈȊȍȕȐȗȘȍȏȗȖșȓȍȌȕȐȚȍȋȖȌȐȕȐșȓȐȟȕȖșȚȐȐȔȈȡȐ
ȏȕȈȟȐȚȍȓȕȈȘȖȓȧȊȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȧȐȉȢȓȋȈȘșȒȐȧȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȐȖȉȡȍșȚȊȍȕȌȕȍȊȍȕȘȍȌ
ȈșȢȡȖȐȊȘȈȏȊȐȚȐȍȚȖȕȈǲǹǩȐșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȧȉȘȈȕȠ
ǲȕȐȋȈȚȈȡȍȉȢȌȍȖȜȐȞȐȈȓȕȖȗȘȍȌșȚȈȊȍȕȈȗȘȍȏȈȗȘȐȓȋ
ȒȖȋȈȚȖȊȍșȚȕȐȒÄǹȚȘȖȐȚȍȓ´șȚȈȊȈȕȈȋȖȌȐȕȐ

ǯȈȌȈȗȖȌȒȘȍȗȐȚȍȐȏȌȈȕȐȍȚȖǪȐȗȘȍȌȓȈȋȈȔȍȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȌȈȗțȉȓȐȒțȊȈȚȍȘȍȒȓȈȔȈ
ǭȌȕȈșȚȘȈȕȐȞȈ±ȓȊ
ǼȖȘȏȈȞ ȕȈȒȘȈȧȕȈȒȕȐȋȈȚȈ ±ȓȊ
ǳȖȋȖȕȈȘȈșȚȘȈȕȐȞȈ±ȓȊ
ǹȘȖȒȏȈȏȈȧȊȧȊȈȕȍȧȕțȈȘȐȋ
ИНТЕРВЮ

Ñòðîèòåë

7

ÑÇÇÎ
ÂÎÇÆÂÕÓ
вото:
стройст
ÔÐÑÒÇÆÍÂÅ ÇÐÅÒÐÎÇÏ
и благоу
ÐÊÊÔ
ÌÌÐ

витие

,
Ê
и
ÇÉ
ото раз
Ç
т
Ô
алн
Û
к
Ще
ÐÔ
дадем „бърза писта”
регион
Ã ÂÏÚÂ
тър на
ÂÂÃÒ
ÏÇÛÂ
о прое изия процед
на
ев, минис
евнели
урите по европейски
ÒÊÓÂÎÐÇÓÔÄÊÎÇÖÇÌÔÜÔÉÉ
ботя п
Росен Пл
ав
те проекти¦Ð
Û
м да ра дългосрочн
 ÆÂÐÓÜ
Обича
т
петък,

мври 2009

25 деке

6

4

СТРОИТ

ЕЛ

СТРОИТЕЛ

ИНТЕРВЮ

Томислав Дончев, министъ
р

Ю
ИНТЕРВ

петък, 8

по управление на средств

петък, 4 юни 2010

ата от Европейския

6

„Стр ума”два
Влахов
него.
а Камен
ик за
Отн оснографПолагаме
усилия да съобразим
Снимк
ме
също
новия дизайн на Закона
направихвете й. Там съпрез
за обществените
от лотода минем Красимир
за
поръчки с нуждите
Кирев
едури
трябва
на строителите
е проц Ренета
ейст вие,Николова
ответнит
опки,
на възд
оцен ка ичес ки разкедури.
на отговорностт
Министъро Дончев,
проц
археолог елни
а межнапоследък
ду организацият
, коит
се
а, която
лота
отчуждит
а
ци-чува една
осъществява същинския
за „бърза
дватидея
писта на
чили, амби
Извън посо
европейските
контрол, и самия
проекти”.
чнем рабенефизапо
ние сме да
Какво
циент. Отговорност
означава
ловут
това?
сме
та
а
прос
е
винаги остава във
рани по този
Знаете, че
всички
втория.
Корчаков
прои ектиза
съжалени
Истината е, че повече
с европейско
бота
наМариана
финансикойто имат
от 60% от общините
да бъде ди
лот 3, ране
нели и краен
може г.начален
бяха
пора
да
Плев
срок,
против
р
който трябва -да
отпадането на
на
няма
изва се
до 2013Много
спазва.
предварителния
Министъ а края т - и
беше често
контрол.
прав ен мевият
а
ижав
” и неврече тойлимит,
Аз тогава обясних,
спорткойто
ев, набл а, а с тов тче той
имафакта,ме,
„Тран
ане
има
осме
е
ОП
статут
нат
сериозно
на терапевпровокиран
годи
финансир
ден отне от осамото
за равн г. от
тична мярка. Когато
поради
урен
и изпълнение
някой
времетоа беше 2009
е осигна ,същинските
друг ти е гледал
ючиа също изкл
инфр адейности
докуменка. Какв точ ка на
в
по проекта,
тите
за него
има
итие
и
ти
е
че
а
казал,
оттъци
множеразв
а,
глед на
ството
наред, тогава ти че са
факт
ното
ни учас кото
Какв и
си посложадминистрати
ненс вние
и отехнически
спокоен, когато
структурнат а ни? тру дтелн
възлагаш.
на Кресепроцедури.
да имам
та
Тук
Това не означава,
на първоамясто
на стра внит е
зона
ния
че ако
идват
ваща
осно
процедурите
имаш одобрение
ле. Целтпри
бяха пред строител
по след
Закона за
след
дефи
от
общественит
контрол, няма да бъде този
рама лвност прог
ности
гото
на е поръчки,
компавсякакъв
рено нещо нередно. намеативвид
разрешителчне изпъ к
бранш? ителните оха в
опер
запо
ни режими,
В последните седмици
тежъ
вляз
г. да като
Стро
разреши2014
на този
телните заистроеж,
наблюдаваме лека
инерция йки достли и
еволюция
ето
оценСими
нии по изпълнява
ката
нениза
в отношението
въздействие
между върху
висо кона
ък
2009 г., кти във което
околната
ните. Според мен общиучаст среда
и. и съгласу,
в дългованията
срочен план предварителта прое ителство намали
Санданск
с отговорнитела „Хеинституции. Понякога
ният контрол все
то стро атично
гопак ще
магистра
се тидрам
тази
е
оказва,
отпадне
рите
Защо
че половината
или ще бъде
обач
. През
от то?
рните
е в приоство
времето занеизпълнение
модифициран. Може силно
своя темпаструкту а зада се
мус”
ител на гледна
проекта
помисли върху оставянето
минава
от
на прав
в елно
съгласудина инфр бяха достител ване сте
само на определена
външни
е толинституции.
твит
компании то прав
тя не
коЧестоДейс
гория бенефициентикатесроковете
защо
Бългана ЕС
ната да
в тези
, коиети,
но за
точка и режими
съгласувателн
ето ще бъдат проверявани
на трой
значсрокове
важна, са
мнокъси
ството прод ължавашеи да
много дълги.
на база анализ
15
кова Това
на риска.
много не, когато на обслужва- чество информация
ети
е от еогро
сериозенрия
Докато има известна
алиция
ГОСТте да СТРОИТЕЛ
макси- бенефициенти
с работят с дър- мално
с бюдж
Ние
чисто
времеви жавните
доза
споря .администраци
рано. СПЕЦИ
Има промянаАЛЕН
се за- 40%. С това
натиск върху
неувереност обаче,
разполага а прое кти.криз а,
в познаят предварително
ние. проектите.
как даИдеята
и. т.нар. индикативни
ние сме
ще се приклю- склонни
е така
Имахме не един
не е изчистена
със
годиш- схемата
Аз няма
изпъ лняв ме в една нсов а.
това
в ни работни програми.
илито
на
в
два
и от друга, се пре- чат всички краткосрочни калното да задържим радидетайли,
но категорично
а път рмерки и оттук
Пър- пятства възможността
отпадане на пред1964 г. аватакива случая,
навл язохне е фина икон окъдето внат
вас, защо
во, срокът за публикуванесе се върви
нататък варителния
2014
е налагало лично
в остават по-дългосрочни
Севев тази посока. С то
на 14 май
осно за цяла
3 януари
контрол
н петък,
ие получ
коят о ария тя е
им се измества по-рано съответната процедура да
Тя е да моляна
особена
е на
те
по-голяма експедитивнос
като
тревога следим
2014в е роде образован
ни приоритети.
в
рия т, ноприлагането
януари
отит
има грешки, недомислици
3
тъй
нелие
още
си
В Бълг
петък,
в
края
азия
арте
Обор
ании
Плев
с оглед спазването ария
ия
Кои общини са отличи
ното
гимн
пейс кина ЗОП. Нова- та година. на предходна- противоречия.
на край- та
Росен
зададени
Бълг
миче ска. ните комп Букму версия
На второ място
ев. Сред
Техническ ните срокове.на
еската
ниците и къде са
от евро
е между първо те
На
бъде
КаквиБучел
, че са
Оттук
Има много други
слабите
ще бъдат нодачетене
се по- и второ
губят индикативния
Гоце Делч атематич г. завършва ост
е част
и
строителс около 35%.
проме- Снимка
роди идеята -не
места в усвояването
- над 100. и
витеДенис
е да кажа
не може
отговорност и
щом дор,
ни, в това число
одо-м
дадена
пейски в парламен- си характер. Оттук
атен
на
ГОСТ
та.
спаднаха
има много въпроси
на европейските
Предстоят
в Прир рад. През 1989 я, специалн развива администрациякори
намаляха
с евро
АЛЕН
на- на процедура, въвеждане общините, ако
тони срещи с татък в
са изпр вори .
средства?
може да сианауправляващит
ават а
тройно те инве сСПЕЦИ
да
предвакоято позво- рителният
позволи да представи
От последните справки
вално
е органи, на ликувана тях ще бъде пуб- лява на бенефициента
и държ последните всички тяхите отго подБлагоевг тет в гр. Софи Започва
Пред ишно жианни
финансир
14 СТРОИТЕЛ
контрол при
ус- . които
През 1994
ика”.
В
много конкретна
коит о
а
ства
възло
изразим своите
е ще
чужд естр
отправи възражения да общественит е поръчки се вижда, че има една катеуниверси елна техн през 1990 г. ия” ООД,лугата по-бързо сред
от макси- ство
о добр
, за- задължения. ние рабо ти- съот ветн
каинформация, в това
мално
гория от няколко
пейсот
към отпадне?
ител притеснения
тръж на
е мног
число управляващия
. регламентираното,
ца
тиции. г. е преходна
заедно
общини,
„Изчислит бизнес още „ЛинБългар ителство
вя-последни- допустими и недопустина Евро
орган, когаредакции
това означава, прав
ад те
два месе с КСБ, ни ком- Имашвка на тазиарали сме
танона
2009
правител
закона и ми дейности.
На една от срещите които никога не са подавато смята, че е
тя докл
може опасността
Р)
гото
неоценен с НСОРБ
собствен и управлява в сухо стро на да го прави и по чело
Георгиева, о ново то еня прио- хме заедно
ли и респективно
Основната
а за възс (ЕБВ
ител
а. Пост
те да
ималдоведат ни цел
принцип.
вава
печелили
Кристалина
е
щот
е
итие забавяне
до по-голямо
ки стро лизи раме процедур тим макс
е да ориентираме или неправилно третиран. идеята беше споделена проекти.
та банкразв
зирана
лението
атаЯсно
г. осно
вече пром досе га
Някои пък са опавата
я,
с всич
вмес- бенефициента
След приемането
и то до ожностит
за отпадането на
защи
специали ва в управ германск тен,пари е, че европейскина новаване
итвали
се
, например
европейски комисар ство тите. Ако източни- пани и да фина
се да реса на държжаване
възмускоряване
са безалтерназадължени
фирма,
снодурите.
г. участ
ус” да на проце- към месец юни следваща- та редакция на постано- предварителния контрол, няколко да кандидатстват
ения на Имобилие
рите различни
тивнонер
Опонентите
публични всяка една но инте има удъл
сега
пъти, но без успех.
на
ла „Хем
влението за координаци- доколкото той е още една
по международно, хуманит
ще та година,
арна
След 1998 те подраздел нер Ирис
Линд финансиранеотно
и ниестра
публич-ни
кажат,база
чение
аме и няма да
какъв конкурс
Ситуацията в българските
м през
че става
имало
ария,трябва
. за ще
нсир ане,и това тези
маги
стъпка,
а
да
асув
рски
увели
дума
му
(Линд
на
ята,
ичество
обръщаме
и
която
мине
Бълг
което
ство
фина
може
стт
съгл
бави
ни ажда
бъде отворен, за
ве
да
бълга
транспониране
сътрудн
ньорна европейособено
Странатаизгр
Линднер , Линднер
ци на
какъв правомощия,урежда моите ектите. Допълвам про- общини е много разнолика.
внимание.
у нас.
а в обла
при кризи:
основен е. 2010 - фактура, да едур а с НАП на сроко
дообект той може
Европейския
след редакци- че
обаче, Имаме общини
скотопарт
на Трябва
с които ръкоче
ии вда разчита
стно
компания рнешънъл и услуги“,
да създаваме
законодателс
да канди- ите
работещ
на този по
помощ и реакция
има единфонд овет
той по никакъв
предпоставстиц
тво. датства.
инвестив Постановление
вече цяла та проц надявам,
бюджети.
на органигаихме
Интесе джмънт),
фонд зано-ча
начин екта и други с по 1-2 проИмаме
Това ще му даде
като
и инве
ки
общата
121, не води до
тоия
се
водството
ица
стъп
дасоциален
ен сау нас,Ирис
се движи бързо
задача ,да възможност
той сам
прос по над 15.
наи капание сме съвсем готови
са евро
олем
годината яна.
ление
споделянето
ност
р чепресечна
на
повишаванеНие
намерим
а степ
най-гбезпроблемно.
дълб око ащата седмред.)
илен мени
за възлагане
зацията дискутира
ис
Тук трябва да се
мака
а актив
аване, управ
приемлив
есции в Естестветочка
В какв и прав ата ед с Имоб
а ще бъде д, а на промва да и
на администра
на по-ранно проектиране Постановление 55, което
при търговете.
обърклад, между
ибизнес
Бизн
ръководи
бешекоетоцифр
-но,
- бел.ескат
и нетова,
блемите
на цитета
изникна
е
щане на
през следв иемач
не внимание на някои
идеята национално
въпрос
си
ната
разработимоти. Той
урежда подвъзлаганет
иран
за- и предвиждане
нас смени.
този
тази
е? Спор
не на прехог. ние тряб нови
ава предпр
о разпла
седмица изчистван еннот
цията на за
дължени
себе
стра
Каквстои
и
о от
на разход в непублични
даеднаправим
кторите
Европейписта”,
големи и средни
ниво.да
ниво? „бърза
ила,
(тази
се насърч
по която
ия рантлнителит вит ели
то спор
да2010
ирегионално
анията
обевропейско
организации.
страна,
некоректкато
недвижим
а на диресе
защо
днес
е- бюджета. Когато излезе Търсим
циятаипоенаврем
и гарантиранет
изпъ пред ста бран ш
движат
са
за регионалзадължен
нови прав нови прощини, които са рабовсички
а също
на комп е на борд
операция
процедуЕК препор ъчаПрез
Повече отвсякога
е прец о - конкурсът и станат
вариант възлаганев него
на фонд
та,
чнит
администра
максимално
имаме ата
ри с външни
политики
пък насочва
тена
таският
камара,
проект
ваме ней-и няко и оит елни я е така
ясни то да
удобна
тили толкова добре,
или инач
институции,
развитие
я. Член европейски
нор- приоритетит
за рабо министри на публи
ация
е стиг
овска нате
към
. конкретномативна
на но
. Очак
едер
така среда
сереализау 30
когато
е и целите, то. става още по-проспринципа
норми
ариядума
търгзалагат
Нотези
подобри данъчн
става
че имат договори
на стр
парк Софи
средства
Бълг
ацията всич ки
Целта е да намалим
сни ме- ще се случи да е межд
заята
Ние като
че щом за
ев- на цията
т на Конф
иканска съве
по-д обре бенефициентът ще бъде администрати
харчене
теивизмент
екти.
че
финансиране.
за инвестиционн
квалификаци
нихме,
ното
с на всички
правилното алциропейско
вид кризи да ба- ният обем
къде,проекти.
на Амер
този максимално подготвен.
работят
онал
и
е доку авен а,
вния товар.
които
и
върлени
вителния
кадри,
индустрина максимална
Вдоня напред. По
проекти за над
сме един и тряб ва
лв.
неки
Следващата ни конкретна
все-идея
на реги
налоСъвсем
е безспориТази
съст
е програми.
100
на Упра телите и вличането
коли че- 50 млн. важ нот о обач
са прех Как ще
всяко евро
стър
екип наТова носи, от една страна, цел
ее немс
на,Влад
европейскит
защото
виполза от
млн. лева. В някои
вървим наскоро
съдържа весебе
нидж ъри е межд у
е постановлени
ЕК. настояда
тода
Свилена Гражданска
т на на рисковелнит еля.
работи бяхакъмповече време за реакция,
о.
г. екимини
ръце да използваме
Найприети промени
кривото
лев. Затова
наши
рабо
ще
си
ето,
един
ирам
ентъ
2009
вид
твот
ос
от
група
ресурси.
в
а
дискриминация
Поста- от
тези общини
качество
.
ойст
което ще регламентира
тези
ланс
жим
юли
ов и
въпр
. новление
изна изпъ
деца
устр
максимално тези
и качес
ва за по-високо
Ние
стер- друга - по-голям шанс за сроковете
121.тна
третираме
От 27
е анга
По какъв
и рабо
обемът на привлете поръчра Дянк на 23 коменти рате
Г-жо Георгиева,
по разли- начин
и благо на обществени
качествен проект,
ството
за верификация
н е, с три чен
ЕБВР
а
а
но с Мини
2013 г. Как
за да европейските
оптимизират
начин
който на разходите.
д и м и л и с те
ченото европейско
актуал- цепр емие ство то
заед
б х о при
спор та
развитие език. Жене
пратихме
е дост
Нео
да
тя в
съответства на
и процедурите
ки – това е условие,
на ,
лем
за
Искаме да
тран
МРРБ
бюджетните
подп ише тики? прехвърлям
ри
от най- следък е прав ител
ия
работата
йски
светлина
всичи
на
как
за
проб
финансиране
се
ще
според вас протече
пари.
за
достигнем
зелена
януа
поВторато
стимули
Една и напо
ветн
а
ки допустими дейности
е по-года
дадем
англи
срок за плащао да
фир- на
от
могнат
и национален
Ние
аство
ният
средните
частият
бенефициенти
. таДруг
по
европейски
лям от собствения
на идеята
в не в рамките
тем
малките
към съот всич финансиране
започвав нея -щесхемата
деке мври ение, коет то
еи по-а и те?
предизвина държ
въвеса иска
на 3 месеца.
ЕКин”
за безвъзмездно
интересна.
ните
Ниегодина
план? Кои бяха у нас и по
която
ането
азум
им бюджет. Имаме
рискове ел, но не вало
и на
ните
Ако
ми?
на сроквора
Предвижда се договарящичат елно
„Люл
а
финансиране.
270 хи- тниците рабо тещ
неочаквано
върв и. Тази
реформи ване накараме
след ги
администраци
кателстват
нас има над Множество
издължав строителсрещи спор ра окон дължимите изпъ лнит
- хлетят
У дого
е
съв- отувел
такива случаи
ичав
Учас
промени
да реадеа,серия
ят орган, който
ите
да иум
администра
ство то
по
с преддобр
ите би
политика
На второ място
към
средни
и в
бяха
та
които ще трябва
осъществени.
света през нея? г. беше
е както на допусне
малкиработят
се
те
моде ли
ляди по-къси
се страдат
с два
вата Имаше две то на визиащане на ата, по ко- ки. Фирм изир ат, да в ител изирахме срещкохезионна
по-малки общини,
от т
е пъти
забавяне
Тотю за стимулиран
99,8%сетя
вежда като
така и на бизнеса, гираме бързо – кактовъв
пазар и въисниТе са ите
на плащането
За Европа 2013
Това сачаст
консорци
на суми
цията,
.
чат
от поредицата
норма
срокове,
стър
анал
не
и в тези
кияприятия.
предгодина
от ре- пейски
които са бенефицидо финанпредишните
фирми. водс тво о бяха изпл и процедуртова.
закопо винакоито
тиравне,
страната.
част варителното
след тайфуна
след
чеството
естро
след кризЕвропа
достъп
трябва да работят
м има няма
турс
на бенефициента
да ги и да ги вклю при- орган но с мини види
фирми
по-добра от съюз преднодателни
ас
от слаб
роектова
ина около
на
всички
от
публикуване
е
суми
инициативи
, се наложи
и наводненистра лноновата
ще
бюджетт
ни епреп
енти на Програмата
да на предприема
чно-ч
коит
ят
трудно
мест
и взаимно да
да дължи
там,
отодаразвиЕК препоръча
на
стан
на ръко
еза
работа
на
да
Ние
овона
Филипините
,
Европейския
маги
то
ло
наказателна
ги
заедно
насоките
сиране.
дават
републи
оцен
шението:
Министерския
ще
аТе
индустриалн
Европа.
и
реш
искаме
за кандидатнакараме
МС,
енов
а си.
цяло
Сло
сериозни
, аколих(над 75%
ято
съвет, свърКомп
ни да насърчачрез
встване.
да
за развитие на селвключват
ЕС предвижда
жна труд
е случи
работят
натво
ва. Остава
вото
ята в Централна
прие редица помогнаха
мотивират
се
така
КСБ в конк ретн и
милиона
ни самоповече
та
. Ще и занапред.
ствона рамка
зани
тие. Реформите
негодуши
и тръ
офертат оферти. елен и Млад
трябва да ста-ческата
за 1,4на
с подобряванет
азване ство
евро за Тостраната
да ре-свежи Никой не е застрахован и
частния
вме
което нето
ските райони. Това
стандарти
Това
шим въпроса
о на не
140 милиарда
форми, които пътя към
да вкарваме
ва предприема
понещо
над ньорс
ли несп
отезаетостта
вят неща
накато
минимум
ател по-високи
м тези
а мапред
взет и
еших
с авансите.ни.
процесите
к се движ
в
10 дни преди
е поред- ипарт
като подобри
трябва да сме
преференциит
на общестпроцедурите.
Това
в икономиката
и средния бизнес
тръгнем по
е

които

Ñòðîèòåë

има

ИНТЕРВЮ

тел на УС

на Камарата

н Терзиев,

Проведохм

председа

е по-голямат

а част от

срещите

с ресорните

ÎÍÒÆÇÄÒÐ
Â§³ÑÒÇÆÄÊÈÆÂÏÂÆ
ÏÂ§
ÜÎ ÜÆ
ÂÎÌÂÏ
Ê
£Í Æ
ÊÒÎ
¯ÐÄÂÔÂÃàÆÈÇÔÏÂÒ ÔÇÊÓ
ÇÖ
ÏÊÔ
Ê
ÒÇ
ÓÒÇÆ
ÜÎ ÎÊ Í Ö
ÉÂÎÂÍÌÊ

всички
хубаво. Очевидно
да
Знаете
- пари
малкия
е, кои- Специално
официалния
го- активност,
качеството
за идеята ми, поде пример
за рисковете,
ването. Дотво, чередакциите
седем
администра
срок на отвакато на- сектор).
то получават
подготвени
възстановя
те са успели да
данъчната
Това
крепена
ното доказателс
на рянето на схемата
раз- отСанирането
можем
вените поръчки
то
пред- за следващите
от която
ацияинвеститоНационалното
се
Постановление
рите от клас
и средните
и навременно
които ни заплашват.
– двойно увеличение,
казахме, че заедно поотза без- сдружение
за програма,
121 засягат
наложат на конку„А”.малките
пример електрониз
на дини
Те иматса гръбнакът
Наред ция
възмездно
на да спечелят всич- е и целта на новото евродосега.
на първо място
с бизнеса, както
и включвафинансиране.
правото
повече, отколкото ванеплащане
за могат общините,
ство,
да се йприятия
предоста- Това
рентния пазар и
на търговете
ползват
авансовото
Днес, отколкото
мерките
с по- вянето на
ще
е двоякаи цел.
плащанеи средният
наскоро Европеймалкият
пейско законодател
делно. Присъединя
да продължи
на
по
с товаколимаксимално
От една
нашата икономика.
нето им в общоевропе
гише и ки:
успеят да направят
към ЕС в
е икопредстави
на еднопроектите
който го реали- което приехме в края
така че да
на общините
европейскит
то на Хърватия г. е побизнес,
обслужване
ската комисия страна, осе дава
върху
да е, коишанс на
ски регистри,
нещо, което други
2013
фирми когато
на електронобичайно
бъде увеличено гражданит
- то набляга
състояниет
средата на
за 2013 г.
могат да участватчленки. номики, които напред, анализ на всяка страна въвеждането Важно е и зира, с 35, дори
с
а и превенциза притегапо-малко
общини няма да
във
редният знак
но управление. да усвоя- то плащат
моа подготовкат капацитеот всички страни в про- дърпат нашата на по- на МПС
на Европа и
препоръно
и енергийнат
гат.
напред
ята и засилва
телната сила общите ни
членка и даде
все още работят
да по-пълноцен
Европа върви
от ЕС: енергия,
която се на- та ни да действаме като
търговете и бавни обороти, трябва ки за мерките, които
за смисъла от
ни система,
ваме средствата
У нас
цедурите по
при извънредни
да си позво- да разчитаме повече на стимулира т работата еврофондовете ни дават товарва по-малко.
действия.
от едно цяло
о към
ние не можем
бизнес, особе- им. За България данните достъп до много сериозен
програма страда
Но завръщанет проситуации.
тази
изоставаме.
да
българския
релим
пречки,
фире дълъг
тивни
финансов
нашите
и средните
растежа ще
и необходим
За да има качестве- но на малките нужда от показват, че
та администра
че ще
и евроизпрогнозира х
участват
и поръчки,
Предстоят
Те имат
цес. Както
все още не
но аз се надявам,
сурс. Тук отговорност
прени обществен
цията фирми. за да са мотор на ми
я развием по- борите. Какво очаквате
в общия европред в. „Строител” от
съумеем да
помощ,
трябва администра
ние. пълноценно
Нека 2014 г. да се промени?
Знаем
рецесията,
.
СТРОИТЕЛ
благосъстоя
година,
и
ди
пълноценно.
Стари я
да е качественае това и растеж
е криза
годината, в
Кризата на поле за
която излизаме,
бъде не само от кризаколко необходимо
която ще е
даде
петък, 20 септември 2013
на доверието, а възстакоято излизаме в която континент
полиизява на крайните И на
продължителна, нея - бавта, но и годината,
от
за саниране
новяването
програмата пълния си тически движения.
и тогава,
я вот за Евпредстоящи
но. И сега, както
ще достигне
дву2013-а е поропейски парламент
смятам, че
потенциал.
най-труднисреда.
няма да е толкова
изискваследната от
обаче не
вас ще е боят левите и десните
само на външните
Въвеждат се
във вота евроКаква според
между
те години. Това
най-се- таме
идеите
– имаме много
За първи път
които да канализират
започва леспартии ще
- които предприехапо време фактори вършене, за да ния,
партии, а между Очакозначава, че
2014 г.?
страните
политически
ата е
най-засегна
за
ата криза
една
усилията на проектив пейските
подкрепа за
Икономическ по-мал- за и против Европа.
и риозни реформи– като Ес- работа
роприятия.
ното. Безработиц осооще по-силно изче
те
сами.
на посещение
я насам. Днес
Европа,
да
малко
в самата Сирия
членки така,
на рецесията и Латвия си помогнем
В рамките
на Ев- се конкурират
ва се, че крайнодесни
финансивисока в цяла
ще ни тежи
всяка трябва
. С десетилети целия Близък тите
Мирослав Еленков
чни форма– защото там
Литва
ни помогне
председателят
с друга, като
за предсебю- те с европейско
тя заплашва
расбено сред най-младите
ко и това ще решаваме и евроскепти
се в региона е най-тежка. тония,
повече
ото страната парламент Мартин дигне своя кандидат а комисия.
да дават максимална
към растеж изток, а последицит е
да
Приета бе новата
за
ротационн
– очакват най-висок
ситуацията
ции ще спечелят
връщането
ЕС. Кои ране
по-спокойно
Гърци я пое на Европейския ропейския че Гърция ще има „въз- дател на Европейскат
подразкриване- отразяват и на нас. Сред Ако не помагаме на мяс- теж следващата година, джетна рамка на
е се социални места в следващия пардобавена стойност
за
заяви,
че
новият
те
ство
Шулц
я
ще започне и
към
натрупалит
растеж,
Европа,
ия
месВ началото
вълна
парламента
б е д с тви
председател
вещае попредстода покаже на
ще бъдат приоритети
2014 г. в условия
от около 3-4%.
раз- Според допринесе за по-добрата
то, бежанската
при ро дн и те
бъдат икономическ
то на нови работни
проблеми. Но няма да ламент, което на вземане
околната сресъюз от 1 януари Според замест- можност
т държави от
и по-бавно,
ителен беше Европа би била много по- на новата година Латвия в нея? Накъде ще
ход ще
и по-вибизнеса и за
съществува
?
коеновина и
та, но по-късно кризата. най-опустош
ящата годинанито спо- труден процес
ст на хората
и всички страни
рабо- не
на строг режим.
във Филипиповече полии в еврозоната,
да. Това е добра
насочени средствата
активност, а
ра на външните
лична категория права”. Иконо- информирано
отколкото преди
е нито лесна, се проме- на решения,
ст.
за изход от за нас в България, където
е по- тайфунът взе над 6000 голяма.България рязкото влиза
доказателизбирателна
ник-министъ
едно
равни
Куркулос
Мерките
соката
още
нестабилно
е
приемат
имат
За
ите
Димитрис
ните, който
бе- то
Едно от най-големит
на триувеличакойна. Светът
те сили ще
н и тическа
ти на Гърция похарчи не повече членки
също мобиЕС за тази жертви. Но и богатите увеличение на броя на и ство за ползата от задъл- кризата приличат
развитие и
нужно приоритетн
политически и прозрачни процепарНо очаквам
стижения на
ня, той е по-динамиче
ще бъдат
страна е е
ни
да са не на
страната ще за шестмесечно- мическото
споразуме- държави не бяха пощаде- жанците е нов проблем
ен, има нови лизация на тези партии
на заетостта предсе- демократич на своите кандидабочени реформи. и в от- ъгълник: едната
я, проекти
година беше
по-конкурент
а
цялостната
се
от 50 млн. евро лство на Евросъ- ването
на гръцкото
пострада от трудностите са разбиракоито искат
на ЕК.
дури за подбор
Но както казах въпрос, фискалната консолидаците че, а част от развитие на
растеж, които
на
политици,
приоритети
и
нието за бюджетнат
цензони
председател
премиерът
през
се- ни. Европа
за
за
още
структурни
ЕП и
има
то председате вото на южната
това заяви
с Централна Европа да работи за своиговор на първия и бавно другата –
еми. Дали ще
Като ти за
– ин- стратегияни. България ще
е, че кандидатирекордни наводнения
Ренета Николова рамка за следващите
състезават
по приюза. Правителстзадели по-малко дателство,Андонис Самарас. заДруга новост на Европейска– сега е мони трудно
в която воде- юни, от горски пожари трове зависи от нуждите.
страната
реформи, а третата
14,5
ще
на Гърция
те граждани
на очаква
дем години,
и Източна Европа
и
открои
ане. Ние в Ев- вестициит е в растежа. може да разчита на
ни съседка
и яростни
за председател
стимулите
са заделяли други приоритети той
участст за инвес- ментът те да покажат
е не само броят
възстановяв
на
Г-н Таяни, каква е аксъюз и те
през август
щи са именно
за следвавлекателно
де- Важен
от
ще могат да
средства, отколкото
но и условията ропа вървим 6-9 месеца Бюджетнат а рамка
то на банковия
заетостта и бури през ноември и
интерес – с да разширят ползите
та комисия
милиарда евро
в рамките
в последно време.
туалната ситуация на
– малтиторския
а.
с растежа,
че бед- сградите,
имигранти.
по-основен
публични дебати
и при влизане- ЕС балансира процесите. щите седем години
другите странинеотдавнаш ните дълбочаване
за
о на бизнес членството в ЕС.
европейскат
в допро- ват в
от
кември. Виждаме,повече и в тях. А още се случва след САЩ
борбата с потока
ата кампания
конкурентоспособностт
регулиранет
когато свеят съюз ще
на труЗа разлика от
видяхме и
са изисна предизборн
ко повече, отколкото
и при излизането се Особено днес,
Европейски
въпрос е какво
През 2013 г.
ства, които
ствията стават
средата, цената
като то,
съкратени
което
парламент.
и
икономиката сегашния бюджет. От нас
председател
на работращия ефект по-разрушителни – и пре- с бежанците, след
да подпомага 2014 – 2020 Европейски съобразят с броя от
жите пари в
и 75 млн. евро
тази криза. Това,
Какво ще пожелаете
така,
60
качеството
без
дължи
отколдестабилизи
да,
нас
между
места
поза
се
направим
растеж
строи–
да
изхаре
квали
върху
За да
твото
от тези
и в периода
Догоса далеч по-малко,
случва там
ин- зависи
страната ще
да рабона българскит
на рецесията ситуация. дизвикателс
предвиден в
ната сила.
ни и излязат
не работници
настанява- съществено увеличаване кото преди кризата, а
до 250 души,
на моята
а
751 депутати,
че тези средства
и ще използва
поза временно
и за да напраВ областта
е да сме по-подготве
година.
тели?
не
литическат
най-года
те са доста тят за българите и да
гръцкото предсе- вора от Лисабон,
чи по-малко пари
в редица
без съмелите
да управляваме не. Трябва да мислим мо- на заетостта – е
По време на
души персонал.
Пожелавам браншът
та за
и избоТова се усети
работа Сирия
в
в Евро- веститори ви.
за представит
о и по-добре
да е
повече от 150 председателствоЕС
че излизаме
ще се състоят
по-предпазли т о б е ш е добрят перспектива
Те вят място
лямата ни грижа
само за ситуацията
рисковете.
лата се към ще
държави, включителн
нение ще продължии през усети бързо, и 2014 г. да
ни занапред.
парламент.
Мотото на
стре- дателство
съюз.
и на много
но и да планираме
О щ е ко г а
а криза
развитието
нашите общи ние ри за Европейскияот 22 до 25 май на присъедини
от кризата,
България. Но
най-голямат
за
го- мента, и да се подгот- пейскияб ри те н ови н и з а
12 държави членки
от Европейките
то е „Европа:
година. Едно- бъде добра и щастлива
До
след след– обединени,
През изминалата
занапред
ще се проведат изборите про- Хърватия,
лният
места политичес
тряб- проектиран
следващата
този бюо
. Моята
по едно място
се сблъсмежи и пътуване
”. ВъншСтроите
обществот
с нея работим строителите и за техниСтария континент
и ската комисия,
по-нататък Вени- 2014 г. Обикновено дни, тъй като загубят европейски избори. Сред
като
дина България а вълна. вяме дългосрочно
основно
опоненти и
временно
им
новини
фконнадяваме
плаваме
замислен
разчита
се
Желая
ще
са добри
четири
бранш
джет беше
а
Евангелос
ния ващите
максима е да
която сега има
ка с бежанскат
успяха да постигнат
сме ва да
по тези в ЦентралноаАф- те семейства.
– ние имаме инструмен т за стимул на средстват а от ЕС,
ният министърче морето винаги дължават във Великобрита
на нациотрябва да се на най-доброто, но да
тях е и България, Германия губи
репубика,
работа и интересни
за България
сенсус в името Надявам Какво още
добре
риканската
и разкриване те се разпределя т чрез
Южен много
става в четвър- 18 депутати. Само
и сила, за
зелос поясни, роля в историята гласуването
на
най-лошото.
въпроса? Нена растежa
малка икономика,
вотът
и в Нидерландия
проекти, здраве
налния интерес.се случи и направи по е изгражда- готови за
за да отговори
ганистан, Судан,
а в европей- на работни места. Сред обществените поръчки.
е играло важна
я, Мали.
места в ЕП, Лисабон за маккрасива Бългаи световната тък, а в повечето държави
обходимо ли
се, че това ще
ят Евро- 3
С удан, Сомали дойдат да строят
от
те са инова- По покана на Камарата
ли да из- интегриран
на Гърция, Европа
разделение- не на нови бежански цени когато перспекще
изискването
Европа успя
брой депутати
те в
е в неделя. Новоизбрани
у нас, защото
те в БълНаред с тях ще ни връ- рия!
ката ската, пред Европа се приоритети
се събере на
цивилизация.
инвестиции
възстановя - трове у нас?
на строители
от икономичес
парламент ще 1 юли 2014 симално позволен
година в Атина
тивите
и циите,
то пречи на
и други, които
и
на пейски
За половин
от све- лезе
, това важи
през септември
работа и разрасесия на
– 96.
14 съвещания
Ние сме част
криза?
учредителна
за- подобряватпрогнозира, че научна мерките, насочени гария бе на посещение
ването, а съгласието
проведат
от
се
помаането
проблеми
ще
твото
у нас
Възстановяв
на страните
за нас. ЕК
у ботки,
сътрудничес
ат та и неговите
и средните Антонио Таяни, вицепреи нас.
ме- година.
държавите, през 2014 г. растежът
ниво министри
към малките
свързани с тях
неминуемо засягатнад 125 почна и дори
гат да се превъзмогн
а през денай-гоЕС и още 120,
е 1,5%. Ако възста- предприяти я, действия-и зидент на ЕК,
от кризата.
загинаха
ели
последиците
в които изпитваха – като нас ще
труд- В Сирия
в ЕС продължи та срещу бедността
кември и представит
трудности
новяването
леми
пазар
Наред с тези не ни хиляди души, бежанците
за развитие, на ГД „Вътрешен
страни са 2,3
2013 г.
Испания, Италия с необходимите темпове,
политиките
ности през
, съседните се занимавам Гърция,
– са на път
усети и у нас. по-съобразн о с околната
бедствията
Аз
и Португалия рецесията. това ще се
подминаха и
и милиона.
да разчиот човека
криза вече повече
излязат от
Но не трябва
причинени
в Си- с тази години и моята да
страните,
Разбираемо
от две
природата. Войната
най-тежкаевропейска та
рия предизвика криза от работа е
та хуманитарна

6

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Антонио Таяни, вицепрезидент на

ЕК с ресор

§ÄÒÐÑÂÔÒáÃÄÂÆÂÑÒÐÎÇÏÊ
ÌÂÔÐÓÔÂÏÇÌÐÏÌÕÒÇÏÔÏÂÊÑÒÊÄÍÇÙÇ
Противодействието на корупцията

¯ Ú

Ê

и фалшифицирането на стоки са

Î
Ê

Ê

È
Æ Æ Î

Û

институц

Ê
Í Ê

ǴǺǹǹǺǾǺ
ǏȆǼȂǴȋǻǺǱǼǺǾǬȂǹǬǑǝ
ǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷǽǾǮǺ

два

на строител

ите в Бълг

петък, 8

юни 2018

ария:

,
телство
Пейското председа
те на
на УС Любомир
на принципи из- членът сред организатоемането
бе
стта,
се състоя ЕС, но и свързано
ук- новскина форума „Кръгова
ция,
На 23 май
технорите
то на инфрастр
ата конферен но граждане
ли, железо- икономика и чистирамките
ите предста
Четвърт
тура - магистра трасета
в Областн на Камарата. организирана съвмест
отново в
то. В
ва
а и предсе- пътни и енергийни еренция- логии“,
телство
вителст
и какви са от Камарат
та по
и и межпресконф високо на председа
българск
Каква е целта ния?
на Комисия към и т.н. На
на
срещата София, различни и форуми се вклюна дателя но развитие
Вашите впечатле
т
а в
нт та след
е да чуем
дународн
регионал
Идеята
ския парламе Тя ниво, проведен елят на ЕП чиха и зам.-председателя
са проПешов,
председат
ст за едно местно ниво какви наши- Европей Михайлова.
Калин
ще
че
КСБ
лично
ост
УС Вена УС на
(ЕП) Искра инвестициите
Таяни заяви,
създаде възможно
и да съберем
е на ИБ и
, когато балансиране и равномерн ни- блемите
и на Област- бе на тема
. Кой е Антонио да бъдат отделе- членовет и Руен Панчев,
лството
те структур ителства и в Северна България
строите на условият а, в работата на строител
от предложи евро за изграж-и лико Желев
член на
т
Манолов,
ни 10 млрд.
ните представ
област- най-важният резултат
уктура
отговаря за съответна- те фирми, на бранша.
Мирослав
а власт,
ми
ел на секция
инДобрев
о?
дане на инфрастр ст на
необходи
председат
Снимка Румен
строиието местнат
управи, РДНСК, про- събитиет че конференция- дигиталн а свързано Това е УС и
руктурно ители
та работа. на намаляване
Мисля,
Какво е отношенна ин- ните
„Инфраст
е по труда, На
много успешно Западните Балкани.
С оглед
ителите
а теспекциит
страни гео- телство“. Представ редовративнат
ните училища.ат и та премина
на представ срещате ли
елно високо бъдещето, тези
Европа и на КСБ се включват научни
фесионал
ите,
на админист
и на изключит ият резулса част от
предлага докумен-в ституци към проблемите, тези срещи присъств
иви и
жест КСБ
на нашите ниво. Най-важн браншът графски естествен е техни- но в инициат
обявени
тета
а поставя? представители
е, че
ите
ане към форуми на Универси
съвсем
нален разбиране
тите на фирмите,
е.
тат за менциите се обедиот регионалн
които Камарат
ия професио
о.
ура, строител
път за приобщав
и уважени
Централн строителя, досемейств
под- ветерани и на НКСВ. Целта и институ становището, ят
Респект
по архитект
ото
за
Висшето
,
на
и
и желание нався- структур
на маса- нихме около
регистър
- европейск
остта
„Люство и геодезия
о дългосроч
при Разбиране
срещаме
лно училище
е да се поставят
казващи легитимн
те проблеми че е необходим програма за
другите събиляваме
Ренета Николова
крепа. Това
се признават
в“, Висшето
реКакви са
е,
да се строите
опита, да без да се изис- къде. Ние представ
и та актуални
КСБ успя
бен Каравело училище „Тои да се търси е но планиран на региона. Нае,
в бранша
обикнове
тно
елно
тия, в които
то
по места
търговет
на
Общинит
допълнит
Инж. Терзиев, ръководи250 хил. заети които се изе, че би било включи?
ел- транспор в“ и събития
ел на развитие
шение в диалог.
млн.,
нов
ква тяхното
Каблешко
е изключит
в посока
близо 1,5
А както са основен възложитлните шата позиция
яне.
но на всеки 100 дни преди
Получавам за участие дор
налните гимназии
се мисли
от него.
представ
и
с обжалвастроите
добре да
тел се дават
фо- професио ство.
, зам.-пред
много покани
По проблемадоста сери- хранват
работа за трябва да се на създаване на националн
голямо интервюа
ане на но Камарата в различние на по строител ме активно и
е
казва колегата
първото
финансир
УС на Камарата фирми, с тях оперативен
на
всички
нията, който
ада се ориентир
Участва
фондове за
за включван
проекти.
: „Никой
седател на
в много
поставя на
с мотива
на Конфедер
своите про-в
та показ- инфраструктурни кръгла- руми или
озен и се предлагаме въ- Владимир Житенски Така работи
ители. Опит- в работата
телите
Практика
е от
представ
и да направи
рата и
на работодав Бългасрещи, ние на предквалифи- не е по-голям от хляба“.които порядък.
общи проблеми Като заключени
декла- наши се, и тук се включват
с
о
мени в структу
е на цията
алците
ваме
ва, че имаметивният диалог та маса КСБ изготви
вежданет
обаче няматев
обекти. че институциите,
в УС
членовет
индустри
Вие
и
и
мен
съдържат
ИБ
нов
разбират
големите
и
екипа.
цялото
и конструк
да ги ре- рация, в която се
кация за да съкрати сро- проведохме срещи,
м адекват- рия, където освен
но не сте
извиждаме е начинът заедно
година бе
този лукс,
Камараията на Камарата УС, да отговори е разговори
Това може елиминира осно- проблеми те ни и
твото на в Бълна КСБ
на КРИБ тази
предложен ване на дългоработим шаваме.
ръководс
лите
но. В пленарнит делегации бран и членът на УС
ковете, да обжалвания и да желанието им да
с председаразработ
.
я за разви- на официалните
за
та на строитеПреди това
лодка сме,
коиОП – Варна, Димитров, за
Пейновски
една
изпълстратеги
ванията
В
и
Сърбия,
и
Любомир
заедно.
а, че като
възложи- тел инж. Христо седател срочна Северна България
гария (КСБ). седател на
гарантир влязат сериозни въпреки че те са
в рамките
за на България
ели,
в дневзам.-пред добър тие на
тел
бяхте зам.-пред
ване на модел
то се състояха
който е и
нители ще
т да реа- тели, а ние – изпълнит
а и председа
Какво предстои а?
на президен
за разработ
да рабо- на Камарата, дадоха
Камарат ото Областно
интерес
поред те финансиране.
фирми с капаците .
по- на срещата
ред на Камарат инерме
двете държави
2 години
но имаме
можем да
ър ния
на най-голям
о - в Сореализира
изгубим
тите на
пример - среща с общинализират обектите
ителств
Считам, че
и Александ
Няма да
се, поста- тим заедно, да
летни
рането
да попредстав в организацияИ, разбира
провеждат се представя мислим за организи в други Румен Радевбе представе- ция и през идващите в нае успешно,
е.
всички инсти- проектит
казах
уктурата
ля
фия, а сте
на която
срещи и
й създаван
Вучич, КСБ
вяме пред
дседате
за кадрите. добрим инфрастртози начин та,
ни прина такива страната.
месеци. Както
ионната програма
ото
та от самото
и фири по
цени
и. Инж.
на от зам.-пре
инвестиц
на
– времето ни още
най-голям
туции въпроса
на
столица
беше
ниските
Житенск
региони
то
чалото
страната
в
т
ие
Какво
во след
Владимир
на морската
предстоя
участва в
могат да
Вследств ерностт а на да повишим качество
УС
кателст
да
Считам, мите от региона е, които
предизви
да се похвали Мирослав Мазнев и бизнес тиска,срещи. На 20 юни на
и неравном на отрасъла живот на хората.
какво успяхте ия
КСБ може
с УС
постивстрийск инфра- много
въпросит
ане
и
избора и
леници.
се срещне
сериозно роден българо-а
зададат
натоварв
специатна
е за изминал
единомиш
. Тази година
и с едно
на КСБ ще
„Транспор
свършит
среща досега
от добритеработа в че сме
него
вълнуват
с
междуна
форум
ги
в
Такава
присъстмного
а
жение
на
НСОРБ.
Мазнев
а“. Заедно
на двете
а вече има
кратък период?
за промени
ние с инж.
събрание
В нея се
листи започнах
За да ги
– Камарат на Евро- структурме във форум, ор- на ръководствата правена в
Казахте
Общото на 22 февруВ тази
е от ЕС.
на срещата. на Варна план
ата
ии не е
зидент
странит
на
– повярвай- те в ЗУТ и ЗОП. ива на вахме
ия на участвахн от Българск
вицепре
организац
кметът
КСБ се проведе че периодът
инициат
включиха
работи
върнем, защото
зам.-кме- пейскат а федерац
я ганизира развитие „Инфра- 10-годиш ната история
така
връзка по
не иска да
работна Иван Портних и
индустри
за
Най-гоари т.г.,
инж.
. Така че оценявам
лството строителната
те - никой дома си, ако има КСБ се създаде и
е кратък.
Кача- банка
,
а за растеж“, член Камарата като една голявители
наистина
аателство
о
в,
структур
предста орга- тът по строите
след сре- (FIEC) - инж. Любомир
далече от
в собствен
и,
Качамако
о избран
и
група от
Иванов. А
а
на събитиет напред в нашитеи
лямото предизвик
на
сме изправен
добри условия ние трябва на всички браншов
бе официалн
са ЛюбомирУС, председател
да Христо инвести ционнат
крачка
т ни
а по регионал
пред коетое времето - мноа бе маков позиция. Какви
пред- ма
я. Предстоя
самоуна ИБ и
ето на
които заедно
та си страна,
от Комисият
ения щата
на тази
на общинат
заплащан
низации,
пред ръко- ОП на КСБ - София,„Високо отношениОбластните предспоред мен
по-висока е политика и местно промекоито с коледа повишим обаче е свърза- подготв ят предлож тел- програма вена за публикува- приоритетите
в межСофия,
срещи с
(КРПМС)
на секция
ложили цена,
го са нещата,Управителния
л“,
седател
то на КСБ
предоста
правление които се изменя
вицепре- ставите лства на
труда, което не цените на за промени в законода
започна индикативната. Търговет
Заот
лство“ и
случва с не във вестник „Строите ен водство ата дейност?
ел“ вече
гите ми и с изп. директор
за
ите програми ни в ЗУТ, с
ите,
рад и Плевен.
но с повишавапродукт, защо- ството. Какво се
ни- „Строит
за бъл- строитена FIEC, взе участие
материал
дународн
Благоевг на УС на 21 юни
по настоящ на основат а
ал. 2 от Законаите
да може максимал
ния
съвет (УС)
че
14,
Евда
предложе
на
чл.
признание
публикува
полуо
Мазнев исказидент
така
как
и
да
строител
тно
сме
Голямо
- 4
събрание
седаниет
с много
на строител
тази група? работи регу- брой фирми да се запознаят
начин няма
е изборът
по-конкре
инж. Мирослав , а времето
а, с които като до момента „Региони в са базираниотпреди 3
ме да
Камарата
сме про- гарската Камара за вице- в Общотота федераци я на ще бъде в Габрово
то по друг
за
да задържим
Групата
а са
циието, храните ята на Камарат
момента
от ОП
на цените
нещата (ЗКС). Ние настоява
в
ме си
я,
ме да направим
ите
или
водеща тема ропейска
остта,
нея наистинбран- с нея. До
чили данни
върнем хората,
. Съставих
рствона земедели
ате институ
ОП „Транс- години. От тогава
а, и
с Областн
на инж. Качамако
актуална
са още тук,
възможн
лната индустри
лярно. В
Министе
ни притискаамбициозна прона EIC,
на FIEC. Знаете,
строите
Ми- запознав
ето на строител
отпадне в чл. 14, ал. 2 –
се промених
на Камарастеж“ (ОПРР), тна инфратези, които квалифицирана представени всички сек- вели срещи
и горите,
не
ката,
и един
нас
срещата
много
състояни
както
президент
в
ителства
на
сериозно
от
за
влява
и
,
те?
една
от
член
е проблеми то на енергети туризма
нагоре
Варна,
както
предвиде
Ще посетим
предста
порт и транспор„Иновации и
да привлечем отвън. Апели- шови организации - освен представ
,
Както споменах
той ще
лни дейности
то в посока ие на цените
вото на
грама. Основнит
в Русе, Разград,
ите обекти,
, а групатаи инж. Благой Козарев,тел на ството.
зните про- структура“, ОП
на
строите
ст“, ОП
л, Перник,
работна ръка
иите за тор „Строителство“
нистерст
са ясно очертани
България
на рата
я да се изпълна
от най-серио
рството
от най-голем
т в мопо отношен ите, така и по
УС, председа
институц
в бранша
Камарата , Добрич, Кюстенди Търново. само
от нашите (МТ), Министе и науката, един е неравномерността конкурентоспособно
възот Централ- Хър- на ИБ и
и, невпихническо които се изпълнява Габрораме към
е 5-а категори
строител връзка
КСБ, участват
и Велико края на държави
на
ие за даване
блеми
среда“ и ПРСР. , в на материал
нието
те се посочват страна. На
(ЦИЕ)
секция „Хидроте мрежи
иите в сектора
– обхода през юни
ие на работнитда няват от
съдейств по-дългосрочно архитект ите в България
на кулобразова
цялата
тази
сферите
ите в Габрово а ни е до
ост. „Околна
инвестиц
Източна Европа
бива
отношен
Унгария, строителство, ВиК
за
в мента
членове в
в ЦПРС. В
се, че
а да
Една от
те са свърза- Министерството н фонд на
Затова не
можност работна ръка в Съюзът на архитектна ин- Амбициятда сме посетили ватска, Естония,
на предвидим
,
нужда да
ели- сани
ия“, участва
в Регистър
во. Надявам
а
Словакия
ат и двете
първо място
елството турата, Държаве иера и липсатакакво се случи ми- които виждаме важен за заплати.
т възложит се предлагаме всички строи„Новите
наемане на
лство“ от България, Камарат ионно- лятотоОП. Една добра прак- Литва, Румъния, е голяма и съоръжен
ще се реализир с политивония форум
е“, с вицепрем на Видяхме
е,
ни със законодат
н период. постигнем много , е подо- се изненадва
по-често
вписват
срещи
всички
в инвестиц
я. Това
от първа
сектор „СтроитеЕС.
,
за устройст и „Земедели
на дискусион ии във ВиК инфрапрограме
с кмета
че вече все явяват кан- се
ние въведохм
ира
останали
Словени
женерите
те,
извън
строежи
всъщност
резултат
налия
Камарата
(ЗУТ)
която
на
Дончев,
- Законът
И
по-актив
на
за
ане,
ята
ната
Йорст
не се
сектора
страните
я включиТомислав
му се концентр
на инвестицата“, членовете
При тели
проектир по геодезия, тика, проведените срещи
срещи, които
норматив
е по-гоческите сили.
случва да
категори
ените
то на територи
ата община
ни възможно одна политика
на В края ията на огромно бряването на
след
На всички изразяваме то
те
Иванов
структур
Нашата дидати на даден търг.това до пета
с
като проведохм
за обществ чно Столичн
и по отделни
я на е
ме строител
а, с кмета
Така
междунар
на инженери
реализац
ме, ние
ЗУТ и ЗОП.
Законът
те в нашия УС д-р ик.н. Николай и инж. след
от срещите
категори
телно, както и монтажн и
реализипровежда
во проекти.неща- уредба – че ЗУТ катего- така обявените цени
данка Фандъков и председат и жела- Българската асоциаци те да посещава
както
ии, сега
лямата част
лни
които се частно КСБ. Проблеми
е,
т
поръчки (ЗОП)променят. Необщи и трябваа и Иван Иванов, председае институц
строите
ното количест
ите и инженериса и обекти,
нашата готовнос
са
а на Камапромени, е обяснимо.
очертава период позиция
експертВелико Търново
се
на
или
с
се
се
е
да
да
Зарев,
ресорнит
Национал
архитект
проблем. работи. Позицият
както
на
инвесрешения,
и
трябва
рас публично територия- регион
Включени
много работа
Валентин
рично трябва
ние да участвам
че трябв КРПМС
ността на пред- тел на УС е на общините в та, и в края на този
ния
Друг сериозен
търсим общи
т на организа- консултанти. на Дирекция рат
предстои
ане на
по-силен
секция „Проекти
считаме,
В Камарата
равномер
а
ите
Национал
общи- да
други
финансир
рата е внесена
ители
като ние
ния капаците
обявен сериозен
ни ще бъде позици- тел на
сдружени
липсата на
лен надзор“, експертно ниво. тематични
материят
данни на
а до отговорн
съвети или ка на представ ен строителен та на съответната
България (НСОРБ) ще бъде
я гласът
тициите, в сектора също
ли на
ата
ни
Това ще нало- ва да се раздели
ЗОП По
не и строите
изпратен
ически институт
цията в
Република Панов. Изпълниа
закона. В
тези посещени
са сформира
20 хил.
ии.
като изразите държави от се включиха в Четвърт
всяка от
статист
за подготов ва- за национал
обем търгове.ия на бранша и
видимост проблем, който
на. За мен с колегите са
два отделни
ия „Безо- работни групи и задачи,
също, че
формати
на Ка(ДНСК). Позицият
инж. Даниел
редица ко- в България има близодейност институц
и чо- в
ята на групата
и
конференц
ните промени, л- контрол
на
са сериозен
я трево- телното бюро (ИБ)среща с жи мобилизац
се налагат
Ние считаме участвае, че предложена техника
норматив
и с пози- ЦИЕ.
уктура“, ор- тях има конкретн свърши в
следващи
за и срещите
, също
„Строите
коя- годишна
на Камарата
фирми с предмет В Централинфрастр
да
води и до
та
липсата марата проведе и
насока, в
като
на планиране
от фирмите
не само фирмите,
ство.
рекции.
жни за сектор по изготвя- нията, които ще излязат да много зареждащ
че
е пасна
въпрос –
е самостоя
други неща,
Другата
които трябва
а от Българска
вешки ресурс
а по регионал
справим.
енергия, защото
сивият
жен вече
ще работи,
ален регистър щи в търговет включени
Има и многода се напра- строител
„Пътна
ации,
ганизиран
радост
н срок. Мисля,
ство“, в комисии
в закона, трябва
гоРазбира се, нелоял- Комисият благоустройство за да успеем да се
це- тивна
ите
Камарата
на
професион
впитези,
към
документ
за
определе
асоциация
изпитвам
и
са
то
промени
ния
но
на кадри.
трябва
ще
рамките
я (ЦПРС)
на сътелно,
създава
не на тръжниоценяването на са добри и приемливиидеята строител от сътвореното засилване на контакт
политика,
вление в Затова ние се обръщаме е, които
бал- браншова ст“, инж. Николай ако успеем в
уми, които рачната
изготвяне
на строител
2 - 3 неща
самоупра
сектор също ия на легитимсъседи от
ни
безопасно
тъй като
седател дината дори само
както и при
иите и посочвамда вят, като:
ки норми сани 5100. Категорине може в консорци
е,
и местно
да и гордост
зам.-пред
ни с нашите
т строителтрябва
лия бранш,
техничес
Народно събрание. институц
важно
на конкуренц но той ощетяе
от колегите. по инициатиизпълнява
КСБ е, че
държави. Виждате Николов, КСБ, участва в от тези, които предлагамза
проекти. заключен ие ще е нормативните актове
елно
че 44-тото че преди извънред- че за нас е много вена ин- временни е на отделнит
строипозиция на
а
задължит в ЦПРС в
ните фирми,
УС на
На 29 май - София, Из- канските
им, ефектът
ние на Българи да обхванат
И като
а. Освен
лния
изпълнени
на
боти,
изпълнява
за
работи,
избори
Комитет
Знаете,
нови
предоста
да
ни
на
ина
осъществ
благодаре
арни
на
И като
да
а
ето
за строите да бъдат
ни бъде
цирали
ва и държават
строител
телство
но-инвест
я за
за фирма дейности, независи- да бъдат вписани
на ОП на КСБ бюро на Ка- как
заседани ие на ОПРР и в
ще е огромен.
за напредък
кажа, че
ажно
идентифи
ните парламент на КСБ се
строител
- видове
нас ва
ата категорирабоското председа
ното
телни
е на правила
я, ако не
жизненов
формация
и бранша во ще сме си свъртвото
в КСБ сме
оператив
чна целия процес. ЗУТ за
Западни Балканио за наблюден
пълнител
с кмета
сектор е
ващите проблеми, ръководс представители изпълнението на
дългосро
на въвеждана на девизни цени, мо от коя категори а. Не съответнните от тях
цията „Туризъмана ръководст
ционен
Браншът марата се срещна
.
съществу и предложе ния
а и ЕС темата а на най-висок
, както и
с цел
конферен
о да се
в Регистър
изпълнява
изработк
има цялостна
о му, една е основен закон.
срещна с е политически
по
шили работата
г-жа Фандъков бе бе поставен
ните програми
за които въвеждане на правила и не- е вписана
ние имаме то им. Затова
ката перс- енергетика“, организир
а да важат ти. Това е необходим
Българна София
която
има консенсус
подизпълвизия за развитиет
на основнит договорк ата
ите
На срещата
ниво. Европейс
трябва да
рамките на
може правилат за останана дъмпинга
а програма,
другите програми, отговаи за всички
за решаване много интенкато
нейния екип. инвестиционна балканск при- от МТ в
националн период от поне него.
да прорствата програ- избягване но ниските цени, за 5100 фирми, а справед- отнася
хме
с сили,
ена
изборите Вече министе
- пектива
стартира
не само
е
от срещи
представ
нители.
Това не е
обоснова
да обхваща в която да са
например
беше след
е на подизтръжнит
на Столична
срещи.
страни включва
пазара,
лите - не.
рят, като
зивна поредицаза бранша иннично съ- унифициране на
По отношени
о със срещите ната програма
виждаизкривява
догово7 - 15 години,
те обекведем отново две от тях
трансгра
ите
то
е
за
ява
база
Паралелн
нашето
на
и
ливо,
и
ства,
конкретни
ахме
бранша
отговорн министер
,
да
ПГ мите
да процъфт а пълнител
циите започна-я та община.
равнопосочени
ство. За
по- реализир
твото на
какви документFIDIC, но при
целесъобразно
с институ
дава почва
ще се изграждат
трудниче
ституции
унищожав
не е, че е
ти, които и източниците хте и работни посещени
в тръжнаарни комисии, два – с ръководс ПГ на „БСП за от значение и да знаеминвес- рите на ост на страните сивият сектор и
е
в
на
парламент
а да се
не се обявяват
периодит ане. Така ще се
сили. За около на на ДПС и
т срещи обекти са включени на ве- поставен спецификация на законните фирми.
УС на КСБ та документация,да бъдат
литически
. Предстоя
“
е срещи
финансир
точна
програми
връзка
и
на
те
България“
ст
чно
В тази
ни патриоти
работи.
тиционни Между другото
месеца проведохм
на
ции
видовете
а.
всички
с ПГ „Обедине
ниво с Министер
своето категорипри- даде възможно
институ
по всяко време
ГЕРБ. На
домстват и резултат от
най-високо регионал ното
На всички не бива да изрази ще относно
включвани
и ПГ на ПП ние поставяме
на
станови първо четене в
ме, че
имаме вече - информацията
ството и благоустройобяснява
на
тези срещи
въпроси
от търга
развитие
рството важните за бранша проме- тези срещи то на основни- се отстраняват са пред- етите
за
Министе
това, че
за развитие ни програми е
ството,
та, информа
е.
фирми за
и искаме подкрепа
те оператив
вестник
на транспортехноло гии и
които предлагам
авена, а
е
р- ните,
ционнит
или предост
ията, Министе
представ
съобщен околната среда
Бихте ли
ството на
ството
Министер
и водите,

Инж. Илия

съюз:

юни 2018

Æ

Î

ии, сега предс

тои работ

Æ

ата

ртниво
ртно
на експе
на експе

Проб емите на масата и да търсим
начин да и решаваме

Ê
Ê ÜÎ Æ Í

Ú

Î

ÆÆ

Î

Ö

Î

Î

È

Ö

ÎÊ

ÎÎ
Î È ÆÆ

à ÜÎ
Î

ÈÆ

Î

°ÓÏÐÄÏÊá ÏÊ ÑÒÊÐÒÊ Ç ÌÂ Ð ÒÜÌÐÄÐÆÓ ÄÐ ÏÂ ¬³£
Ç ÆÂ ÐÑÒÂÄÆÂÇÎ ÆÐÄÇÒÊÇ Ð ÏÂ Ó ÒÐÊ ÇÍÊ Ç

ÊÄÍÊÙÂ
Ó Ò Ì ÒÂ ÑÒ
Ð ÏÂ ÊÏÖÒÂ
ÓÍÊ
ª ÒÂÈÆÂÏÇ ÊÊ Ê Ä ÆÒ Ê Ç Ð ÒÂ
ÊÏÄÇÓ ÊØ

СВЯТ & ИНОВАЦИИ

петък, 8 януари 2021

Ñòðîèòåë

21

ǷȘȍȊȢȘȕȈȝȈțȉȍȎȐȡȍȊǨȓȗȐȚȍ
ȊȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȍȕȠȍȌȤȖȊȢȘ
Шестоъгълната хижа от мед и дърво се слива хармонично с пейзажа
Страницата
подготви
Елица Илчева
С откритата наскоро хижа Шварценщайн
арх и т е к т и т е Хел му т
Щифтер и Ангелика Бахман създават специален
шедьовър. Тя вече приема
туристи в средата на див
терен в Южнотиролските Алпи, много близо до
австрийската граница от
италианска страна. Представлява неправилен шестоъгълен обект, колкото
завладяващ, толкова и противоречив. С лъскавата си
медна фасада на пръв поглед е като чуждо тяло в
района. И все пак се слива
хармонично с пейзажа.
Неправилният силует,
който се стеснява както
нагоре, така и надолу от
приземния етаж, е вдъх-

новен от околните скални
образувания, дело на природните сили. Гледана от
различни места, хижата
има различна форма. За
това допринася и фасадата, изработена от медна
ламарина, която блести и
отразява светлината по
различен начин. Медта напомня и за отминали времена, когато металът е
добиван в близкия Арнтал.
Защитата има приоритет пред комфорта. Проектантите подреждат
различните функционални зони една върху друга.
Приземният етаж предлага място за кухня и хол с
дълга редица от прозорци
с фантастична гледка към
Доломитите. Леглата са
на първия и втория етаж.
В мазето са сушилни, душове, складови помещения.
Едно от основните

предизвикателства при
изграждането на тази
сграда на над 3000 м височина е не само климатът,
но и логистиката. За осъществяването на проекта първо е построена
временна въжена линия за
строителните материали
като по-евтината алтернатива на хеликоптера,
който се използвал само
за работници и занаятчии.
Мястото е решило и избора на материал. Зоните
на контакт със скалата
са направени от бетон.
Всичко останало е от
дърво, а конструкцията е
издигната само за няколко
дни. Тънките елементи на
стената и тавана са облицовани с плоскости на
Swiss Krono OSB, които са
лесни за транспортиране.
Електричеството се
генерира от фотоволта-

ична система. При необходимост може да се пусне
блок на топлоелектрическа централа. Енергията
се съхранява в батерия.
Голяма част от хижата
е неотоплена, но толкова
добре изолирана, че това е
достатъчно. На 450 м от
мястото питейната вода
се събира и преработва.

ǻȕȐȒȈȓȕȈȒȢȡȈȊǸȖȚȍȘȌȈȔȗȍȟȍȓȐȕȈȋȘȈȌȈȏȈȐȕȖȊȈȞȐȐ
Най-високата дървена
къща в Холандия, която
трябва да бъде построена
в квартал „Лойдквартие” в
Ротердам, вече има приз за
иновации. Проектът Sawa
е отличен от ARC наградите, които са инициатива на списание De Architect
и заемат стабилно място
в архитектурния живот
на страната. „Sawa представя как изглежда бъдещето и дава началото на
една радикална промяна“,
е записано в изявление на
журито. Според оценителите, които са гласували
единодушно за този проект, „сградата може да Ви
отвори очите за различен

подход към строителството и дизайна, защото демонстрира, че иновациите
не трябва да се ограничават до малка стъпка в пра-

вилната посока“.
„Този пример е уникален
за Европа. С включващия
природата дизайн зданието насърчава биологичното

разнообразие в квартала
чрез редица екологични съоръжения като зелен покрив
и план за терасите и 40
къщи за животни“, казват
още оценителите.
Изграждането трябва да започне през 2021 г.
Проектът е дело на екип на
студио Mei, който е избрал
за творението си формата
на стълби. За строителен
материал е предпочетен
напречно ламиниран дървен
материал. В основата ще
има различни съоръжения, а
палубата, която служи като
зелена връзка между нея и
околния пейзаж, ще бъде за
общо ползване от живущите и техните съседи.

ǷȈȕȍȓȐȖȚȉȍȚȖȕÄȖȚȋȓȍȎȌȈȚ´ȘȈșȚȍȕȐȧ ǵȈȑȋȖȓȧȔȈȚȈȌȢȘȊȍȕȈșȋȘȈȌȈ
Революционна разработка на панели от бетон
дава възможност за бързо
покритие със зеленина на
сгради, подпорни стени и
градски пространства.
Системата Bio-Active Wall
на ECOncrete осигурява
естествен растеж на
растения, лишеи и мъхове.
Със сложна структура и
порьозност, стените BioActive предоставят влажни ниши, които поддържат
флората, без да са необходими почвени системи.
Биоактивните елементи са чудесно решение за огради и фасади.
Производителят, който
е с водещи позиции в об-

ластта на технологията
за биологично подобряване на бетона, твърди, че
продуктът предоставя
както превъзходна якост,
така и екологични ползи
и е особено подходящ за
високоефективна бетонна инфраструктура като
вълноломи и пристанища,
защото подобрява качеството на водата и помага
за съхраняване на биологичното разнообразие. Патентованата разработка
включва три научнообосновани елемента, които
работят в синергия: състав на материала, сложност на повърхността и
макродизайн.

ȊǭȊȘȖȗȈȔȖȎȍȌȈȉȢȌȍșȗȈșȍȕȈ

Творци, консерватори и
религиозни дейци от Гръцката православна църква
обединяват сили за спасяването на сиропиталището „Принкипо“ на Принцовите острови в Турция
– най-голямата дървена
сграда в Европа и един от
седемте най-застрашени
обекти на културно наследство на Стария континент.
Ре с т ав р а ц и я т а н а
122-годишното здание
може да започне още през
2022 г., но бъдещето й не
е никак сигурно, понеже за

проекта ще са нужн и повече от 40 млн. евро. През
2010 г. Европейският съд
за правата на човека е
излязъл с решение, че правителството на Турция
трябва да върне собствеността върху обекта на
Вселенската патриаршия.
Сиропиталището има
206 стаи и се простира
на повече от 15 хил. кв. метра. Строена е по дизайн
на френско-османския архитект Александър Валори,
участвал в създаването на
някои от най-забележителните сгради в Истанбул.

В хижата няма детектори за движение, индивидуални контролери на
помещенията, технически
усъвършенствания. Разполага просто с функции,
които стопанинът й може
да управлява сам. Елементарно, чисто, минималистично. И това се отнася
не само за техническото

оборудване, но и за дизайна като цяло. Спалните
са облицовани със смърч
и са много опростени. В
средата на стаята има
само една лампа и един
контакт, но пък се предоставя възможност за
много гледки към планината. Луксът е да си на това
място.

ǰȕȌȖȕȍȏȐȑȞȐȘȈȏȘȈȉȖȚȊȈȚ
ȔȐȒȘȖȎȐȓȐȡȈ
ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȕȐȒȢȔșȘȍȌȈȚȈ

Simple Projects Architecture е индонезийско проектантско студио със седалище във втория по големина град в страната – Сурабая. В последната година
служителите му усилено разработват идеи, които да
предложат качествена и достъпна среда за живот
на своите обитатели. Такъв е комплексът R Micro
Housing, който е с висока чувствителност към средата, в която се намира, и предлага висок стандарт на
живот, постигнат чрез внедряването на иновативни
технологии. В същото време основната концепция е
жилищата да бъдат предлагани на достъпна цена.
Обхваната е малка територия с размери 12 на 30
метра в квартал с изключително висок интензитет
на застрояване. Жилищната структура се състои
от 5 отделни единици, функционално разделени в
два типа. Те са долепени една до друга и образуват
тракт, подобен на група от добре познатите ни редови къщи. Всяка от тях е решена с индивидуален
подход по отношение на детайлите, макар и архитектурните разпределения да са унифицирани. Според
проектантите един от основните проблеми, пред
които са били изправени, е бил как да осигурят необходимата светлина за протичането на нормалните
човешки дейности в ежедневието.
Допълнителен принос за цялостното светоусещане носи изборът на светъл камък като облицовъчен за
фасадата. Технологичното и проектантско решение в
комбинация с унифицираните конструктивни решения
намаляват общото време за изграждане.
Дизайнът на жилищата може да бъде описан като
модерен и стилен. Цветовете, материалите и текстурите, подбрани за интериорните и екстериорните
пространства на жилищния тракт, изграждат ясен
силует и внушават чувство за тектоника у сградите въпреки ограничената им застроена площ и цялостното им съотношение като обем в контекста
на кварталната единица. Темата за достъпната среда на обитаване става все по-актуална с оглед на
задълбочаващите се проблеми с пренаселването на
големите градове в световен мащаб.
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ȝȈȊȈȑșȒȈȚȈȗȘȐȒȈȏȒȈ
Емил Христов

В студените зимни дни
повечето хора мечтаят за
красиви плажове на екзотични места, а във време, в
което пътуването е сложно
и рисковано начинание, тези
блянове са още по-силни. На
страниците на вестника
можем да пътешестваме
безопасно до някое райско
кътче като Хонолулу – модерен град с уникална комбинация от култури. Той е
столица на щата Хавай,
САЩ, и е разположен в югоизточната част на остров
Оаху.
Хонолулу предлага изключително разнообразни
възможности за прекарване на времето – може да
сърфирате във водите на
световноизвестния плаж
Уайкики, да се разхождате

Пазаруването в Хонолулу
е почти толкова известно,
колкото плажът в Уайкики.
Търговски центрове, като
DFS Galleria, Royal Hawaiian
Center и Waikiki Beach Walk,
предлагат всичко - от укулеле и хавайски изкуства
и занаяти до дизайнерска
мода и бижута. В Luxury
Row туристите могат да
намерят магазини на световните модни гиганти
Chanel, Coach и Gucci.
Хонолулу е определян
като

Плажът Уайкики

множество високи сгради,
а Уайкики се определя като
център на туристическата
индустрия в Хавай със своите хиляди хотелски стаи.
Задължителен обект
за посещение в хавайската
столица е

дворецът Йолани,

рортна зона, привличаща
хора от целия свят. Кварталът е известен с това,
че всяка хотелска стая е
само на няколко метра от
плажа, а по главната ивица на авеню „Калакауа“ има
много магазини и заведения
за хранене. Уайкики е и любимо място на сърфистите.
Поради тази причина местпазари с известното хавайско поке – кубчета подправена сурова риба, поднесена с мариновани зеленчуци.
В центъра на Хонолулу има
китайски квартал, където
ресторантите предлагат
„дим сум“ и ребра на скара.

Безкраен брой места за
пазаруване

Дворецът Йолани

меката на сърфинга.
Освен в Уайкики любителите на морските спортове обичат да
ходят в залива Уаймеа,
Сънсет Бийч, Банзай, Халеива. Може би една от
най-интересните атракции, свързани с популярния
спорт, е бронзова статуя

Епископският музей Берниси Пауахи е основан през 1889 г.

покрай спиращи дъха крайбрежни скали, да разгледате историческия център,
да пазарувате в магазини
от световна класа и да вечеряте в петзвездни ресторанти.
Населеното място има

забележителна история.
Счита се, че най-ранните заселници са полинезийски мигранти. Първите
доказателства, че там е
имало селище, са от XI век.
През 1804 г. Камехамеха I е
завладял о. Оаху и е преместил своя кралски двор на
територията, на която се
намира днес Хонолулу. Постепенно то се превръща в
център на търговия с близките острови.
В края на XIX и началото на XX век историята на
града е изключително бурна
– през 1893 г. е свалена Хавайската монархия, 1898 г.
е последвало анексиране
на Хавай от Съединените
щати, а 1941 г. е запомнена с японското нападение
над американската военноморска база Пърл Харбър,
разположена в близост до
Хонолулу.
В края на 1980 г. районът бележи икономически и
туристически бум. Хавайските острови привличат
7,6 милиона посетители
годишно, като 62,3% кацат
на международното летище
Хонолулу. Днес Хонолулу е изключително модерен град с

единствената кралска
резиденция на територията
на САЩ. Той е бил дом на последните двама монарси на
Хаваите. В непосредствена
близост до Йолани се намира бронзова статуя на крал
Камехамеха, която го възпоменава като обединител на
Хавайските острови.
Атракция за туристите е и военната база Пърл
Харбър, където се организират обиколки на USS Arizona
Memorial, боен кораб, потънал при нападението през
1941 г.

Край популярния плаж
Уайкики
на южния бряг на Хонолулу се намира и едноименният квартал. Някога той
е бил детска площадка за
хавайски кралски особи.
Местните го наричат „бликащи води“. Уайкики става
популярен още с построяването през 1901 г. на първия
хотел на територията му,
наречен Moana Surfrider.
С времето се превръща в
изключително оживена ку-

ната управа е създала специален телефон, на който
може да получите моментната прогноза за времето
и доколко условията са подходящи за сърфинг.
Най-хубавото от всичко
е, че Уайкики се намира само
на половин час от доста забележителности, включително панорамата Нууану
Пали и природен резерват
Ханаума Бей, известен район за опазване на морския
живот. Наблизо е и огромният търговски център на

открито Ala Moana Center,
както и квартал „Капахулу“.

Най-големият търговски център на открито в Хавай
Ala Moana Center

Местни деликатеси
Кварталите на Хонолулу предлагат заведения с
изключително разнообразни ястия, които могат да
задоволят всеки вкус. В
района на плажа Уайкики е
невъзможно да не намерите
това, за което жадувате, но
и оживеният квартал „Калихи“ също е предпочитано
място за хранене. Там има
н а херц ог Ка хан а мок у,
който се счита за един
от първите сърфисти в
света. Паоа Каханамоку е роден на 24 август
1890 г. и е израснал в Уайкики. Херцогът допринася
за разпространението на
спорта и духа на алоха
по света, което в крайна
сметка му печели прякора
„бащата на съвременния
сърф“. Той е и първият човек, който е приет в Залата на славата на сърфа
и Залата на славата за
плуване.

АКЦЕНТИ
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ǹȞȍȕȈȚȈȕȈȕȈȗȢȓȕȖȖȉȕȖȊȍȕȐȧǬȖȔȕȈȕȍȜȚȖȝȐȔȐȒȈ
ȖȚȕȖȊȖȖȎȐȊȧȊȈ
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
След дълго очакване
Културният дом на нефтохимика в Бургас отново
отваря врати за почитателите на музиката и театъра. Публиката ще се
докосне до напълно новата атмосфера в културния
център след мащабната
реконструкция, осъществена по проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“.
Всички събити я ще се
провеждат при стриктно

спазване на противоепидемичните мерки срещу
COVID-19. В сила е ограничението за 30% заетост
на местата в салона, като
зрителите ще сядат през
два стола.
Първото мероприятие
от календара на Дома на
нефтохимика е благотворителният концерт „Да
дарим възможност“, който
ще се проведе на 9 януари
в зала „Тончо Русев“. В него
ще участват изпълнителите от Red Light District
Project, които са познати с изявите си в So Far

Sounds Sofia, „Джаз в Бургас“, Local Fest, „Младежки
StartUp Fest“, „Бургас Рън“,
July Morning и други. Те ще
излязат на сцената заедно
с виртуозния саксофонист

от Кипър А лександрос
Красидес. Проектът „Да
дарим възможност“ е на
Ротари клуб Бургас - Пиргос и се реализира от 2008
г. Чрез него се подпомагат

изявите на даровити деца
в сферата на точните и
хуманитарните науки, изкуството и спорта.
На 13 януари отново в
зала „Тончо Русев“ ще се
състои авторският концерт-спектакъл на Виктор
Калев „Грамофонът“, който
гостува отново в Бургас
поради големия интерес
към постановката. „Грамофонът“ е своеобразно пътешествие през годините,
заредено с носталгия, хумор и любов.
Театралният музикално-танцов спектакъл за
деца „Червената шапчица“
е поредното заглавие от
януарския афиш. Той ще се

играе на 15 януари в две
представления - от 18:00
и 19:00 часа. Те ще са със
специалното участие на
Даниела Туртуманова. Ще
се включат още младите
актьори Йоана Иванова,
Яцек Янков, Надя Илиева,
Филип Дончев и Берна Касимова. Режисурата и хореографията са на Мария
Маркова, текст - Радостина Николова, костюми - Мария Коева.
На 28 януари на сцената на Дома ще се играе
комедийният спектакъл
„Баща ми се казва Мария“.
Автор на постановката е
Иван Ангелов, а режисьор –
Асен Блатечки.

ǹȖȜȐȑșȒȈȋȘȈȌșȒȈȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȈ ǵȈȌȒȈȌȘȐȕȈ
ȋȈȓȍȘȐȧșȗȢȘȊȈȐȏȓȖȎȉȈȏȈȋ ȔȍșȚȕȖșȚȐȖȚȔȐȕȈȓȐȧ
От 5 януари с отварянето на
Софийска градска художествена галерия (СГХГ) за посещение може да
бъде разгледана първата изложба
за 2021 г. - „Пенчо Георгиев. Между
театъра и живота“. Експозицията е
посветена на 120-годишнината от
рождението на художника. Започнал
творческия си път през 20-те години на ХХ век заедно с имена като
Иван Милев, Иван Пенков, Илия Бешков, Васил Стоилов, Иван Ненов и др.,
той остава свързан с модернизма в
българското изкуство и с Дружеството на Новите художници.
Експозицията представя голяма част от запазените творби на
Пенчо Георгиев – над 150. Включени
са и седем сценографски проекта
от „Колекция Алберт Ричард Мор“,
съхранявани днес в Университет-

ȊȍȒșȈșȢȉȘȈȕȐȊ
ǫȍȖȒȈȘȚȜȖȕȌȈȒȢȔǨǫǲǲ

ска библиотека „Йохан Кристиан
Зенкенберг“ (Франкфурт). Показани
са ранни работи от студентските
години в Художествената академия
(1920 – 1925), графика и живопис от
престоя му в Париж (1929 – 1932),
рисунки и илюстрации, както и сценографски проекти и снимки от различни постановки.
Между театъра, в който работи
с цялото си сърце, и живота такъв,
какъвто го представя в картините
си, творчеството на Пенчо Георгиев
е преминало през различни етапи от сюжети със скърбящи жени през
песента на уличния хармонист до
делото на духовници и на бунтовници. В основата на неговия артистичен интерес е бил театърът. В него
той е виждал пълноценната въз-

можност да съчетае уменията от
графиката и живописта с магията
на сцената, участващи активно в
техническото изпълнение на декора.
„От най-дребната скица през
костюма на актьора до най-сложния
технически детайл Пенчо Георгиев
търси претворяването на сценичните ефекти в синхрон с драматургията и режисьорския замисъл.
Подготвя над 20 постановки за Народния театър в София и Софийската народна опера, а в рамките само
на две години – от 1926 до 1928,
разработва над 40 спектакъла за
Русенския общински театър“, споделят от СГХГ.
„Пенчо Георгиев. Между театъра и живота“ може да се види до 7
март.

В следващия брой очаквайте

ОП на КСБ
Мария Башева,

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
Нона Караджова,

председател на ОП
на КСБ – Габрово

бивш министър на
околната среда и водите

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

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

„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

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

инж. Пламен Пергелов – Председател
инж. Любомир Качамаков
инж. Благой Козарев
Прокурист - Главен редактор Ренета Николова

Почетен плакет
на ВСУ „Любен
Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет
на ВТУ „Тодор
Каблешков“
2017 г.

Наградата за 2014 г. на Националната асоциация на медиаторите
и Съюза на юристите в България
за специален принос и подкрепа за
утвърждаване на медиацията
Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите
в България и на Висшия съдебен съвет за
публикация в централния печат на правна тематика и за точно и обективно отразяване
дейността на съдебната система

Офис мениджър
Отговорни редактори
Редактори
Специални кореспонденти
Фоторепортер

Годишната
награда за
2013 г. на НСОРБ
в категория
„Печатни медии“

ни плана на населени места, изработени от края
на IX в до 80-те години на
ХХ в. Пазят се и над 16 500
архивни плана на земеделски земи – кадастрални и
комасационни, правени в
периода 1926 г. – 1948 г.
Има и общи/генерални и
дворищни регулации и регулационни планове на населени места в страната
от XIX век. Най-старият
план в архива е на Свищов,
изработен през 1882 г. от
Лудвиг Ферне.
В Геокартфонда са запазени и едни от първите
геодезически универсални
инструменти - теодолити, кипрегели, екери и
чертожни пособия.
Всички материали и
данни могат да се видят
на място в Геокартфонд,
като част от тях са качени и в уеб приложението на агенцията https://
gkf.cadastre.bg, както и в
Кадастрално-административната информационна
система на АГКК.

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г. и
2020 г.

Всеки, който проявява
интерес към геодезическата и картографска история на България, може
да се запознае с данни от
различните й етапи през
вековете, събрани в Геокартфонда към Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).
В него могат да се видят
картата на Царство България, отпечатана във
Виена, с отразена границата на Санстефанска
България, над 600 000 кадри (контактни копия от
аерофотозаснемания) на
местности, направени
след 1952 г., и стара туристическа схема – пътеводител на Пирин, в която
са записани височините
на основните върхове и
езера; описания на маршрути с тяхната продължителност, песни (вкл. музикалната нотация), съвети
за даване на първа помощ.
В Геокартфонда се съхраняват и над 11 хиляди
кадастрални и регулацион-

Калоян Станчев
Десислава Бакърджиева,
Емил Христов
Росица Георгиева, Мирослав Еленков,
Теодор Николов
Елица Илчева, Георги Сотиров
Румен Добрев

Коректор
Румяна Кръстева
Графичен дизайн
Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов
Юридически консултант

Валентин Дивеков

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50
Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57
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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
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„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.

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2
Само с едногодишни договори.
Цена с включена 50% отстъпка –
за 1 година (52 броя) – 5850 лв.

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4
Тираж над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.
Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,30 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр.

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.

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“
Цена за 1 година – 250 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.

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

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

www.vestnikstroitel.bg
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

50

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ

Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 120 лв.

%

Цените не включват ДДС

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

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

