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Пандемията иПандемията иПандемията иПандемията иПандемията иПандемията иПандемията иПандемията иПандемията и
по-малко жилища
Само в изграждането на пътища у нас през следващите
2-3 години ще се инвестират към 5 милиарда лева

ХРИСТО НИКОЛОВ

Пандемията от
COVID-19 порази доста
сектори на икономиката
през 2020 г., някои по-
силно, други – по-слабо.
За строителството може
да се каже, че на пръв по-
глед извънредното поло-
жение не е спряло дей-
ността, с изключение на
един кратък период през
март и април, когато има-
ше несигурност дали мо-
же да се провеждат об-
ществени поръчки.
Видимо обаче има раз-

местване на пластовете и
според повечето познава-
чи на бранша през остатъ-
ка от 2020 г. и през цяла-
та 2021 г. ще има доста

голямо
пренареждане
Посоката е ясна още от-

сега – ще се строят по-
малко жилища в кратко-
срочен план и по-малко
офиси, но повече складо-
ве и логистични центрове,
както и повече инфра-
структура.
Според последния летен

доклад на Източноевро-
пейската асоциация за
прогнозиране в строител-
ството (Eastern European
construction forecasting
association) спадът на
строителната продукция в
България, който до среда-
та на лятото е стигнал
14,3%, ще бъде преодолян
до края на 2020 г. и обо-
ротите в строителството
на практика ще останат
същите като през 2019 г. с
минимално нарастване от
0,3%.
По-интересното е обаче

какво ще става с различ-
ните видове строителство.
Според анализа догодина
строителният сектор в
България ще бъде за-
движван предимно от ин-
фраструктурни проекти и
това ще доведе до

нарастване на
цялата строителна
продукция в края
на 2021 г. с 9,3%
в сравнение с
тази година
Такова задвижване оба-

че едва ли може да се
очаква в строителството
на жилища. Само за две
години – между 2017 и
2019-а, в България е за-
почнало строителството
на 60 хиляди апартамен-
та, 36% от които са само в
столицата. Очевидно е, че
в момента започнатите
жилищни сгради се до-
вършват и предприемачи-
те по един или друг начин
ще успеят да продадат
апартаментите, дори това

да стане по-бавно. Още
повече че лихвите върху
ипотечните кредити са на
исторически най-ниските
си нива и се колебаят
между под и над 3 про-
цента.
Но през второто триме-

сечие на 2020 г.

спадът в
издаването на нови
разрешителни за
жилищно
строителство е
доста голям

– с 50 процента.
Очевидно, че предприе-

мачите обмислят по-вни-
мателно всяка стъпка в
инвестиционните си наме-
рения и не се хвърлят в
нови проекти.
Обяснението е ясно –

вече никой не знае докога
ще има задържане на ръ-
ста на доходите и какъв
отлив на купувачи може
да се очаква поне в близ-
ките една-две години с
произтичащото от това на-
маление на цените. Впро-
чем за първи път от 2015
г. насам статистиката у
нас отчита спад на цените
на жилищата. Той е само
на тримесечна база и е
много малък – с 1,1% през
второто тримесечие в
сравнение с първото. Но
неизвестността остава.
В същото време банките

вече гледат далеч по-вни-
мателно при отпускането
на ипотечни кредити и
обикновено оспорват дан-
ните на оценителите на
имоти в посока надолу
(виж интервюто на XII и
XIII стр.).
Според повечето ек-

сперти отливът на инве-
стиции от жилищното
строителство ще бъде ха-
рактерен по-скоро за 2021
г., а не още за тази годи-
на, когато се довършват
започнати преди панде-
мията проекти. Следова-
телно през 2022-а и може
би дори през 2023 г. на
пазара ще излязат по-
малко нови жилища, от-
колкото през последните
няколко години, но тази
тенденция ще е по-скоро
краткосрочна.
Почти същото нещо се

случва и в

строителството
на офис сгради,

както и в придобилите по-

те години строителните
предприемачи изграждаха
проектите си за офис
сгради, разчитайки на до-
говори с наематели, които
са сключени далеч преди
довършването на сграда-
та.
В София често имаше

случаи при пускането на
бизнес сграда, от нея на
пазара да се предлагат
само един или два етажа
– всичко останало вече
беше резервирано. Сега
според доклада на MBL в
столицата в строеж има
едва 378 хиляди квадрат-
ни метра офис площи, но
само за 16% от тях има
сключени договори.

Ентусиазмът за
строителство на
нови офис сгради
временно се е
изпарил

и дори според данните на
НСИ броят на строителни-
те разрешителни за таки-
ва сгради е спаднал зна-
чително през второто три-
месечие – в столицата с
близо 40%, а в другите го-
леми градове дори с пове-
че.
Такова затихване на па-

зара обаче не може да се
очаква за логистичните
площи. По принцип през
последните години у нас
имаше отчетлив ръст на
изграждането на складови
и логистични бази. Този
пазар нараства с по десе-
тина процента годишно от
2015 г. насам и само в
района на София в момен-
та има към 1,5 млн. ква-
дратни метра складови ба-
зи, наполовина изградени
за собствени нужди и на-
половина за отдаване под
наем.
Електронната търговия,

която получи силен тласък
в условията на пандемия,
обаче ще бъде

двигател за
изграждането на
поне още толкова
складове,

и то не само в България, а
и в цяла Централна и Из-
точна Европа. Според из-
следване на Соllеr
Intеrnаtоnаl пpиxoдитe oт
тaзи фopмa нa тъpгoвия в
региона ще pacтат c 9-
13% нa гoдишнa бaзa,
кoeтo ce paвнявa нa близo
20 млpд. eвpo към 2022 г.

Жилищното строителство, което дърпаше нагоре сектора
през последните няколко години, ще отстъпи временно на
инфраструктурното, което ще е истинският двигател за ра-
стеж на отрасъла в близкото бъдеще. СНИМКА: “24 ЧАСА”

пулярност през последно-
то десетилетие смесени
офисно-жилищни проекти.
На първо място панде-

мията накара много рабо-
тодатели да преосмислят
нуждата от офис про-
странства и да бъдат по-
гъвкави по отношение на
работното време на слу-
жителите. Работата от
вкъщи, независимо от неу-
добствата, които понякога
създава, е алтернатива за
все повече хора и на па-
зара на наемане на офиси
се усеща определен на-
тиск.
Според последния до-

клад на консултантската
компания MBL през трето-

то тримесечие в София се
е стигнало за първи път от
2015 г. насам до двуци-
френ процент на

незаетите площи
в офис сградите

– те са стигнали вече
10,8%. Фирмите масово
преразглеждат разходите
си за наеми, преотдават
площите, за които са
сключили дългосрочни до-
говори и не могат да ги
разтрогнат, искат намале-
ние на наемните цени –
изобщо правят всичко
възможно да оптимизират
тези разходи.
Случва се и нещо друго

– обикновено в последни-
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и офиси, но повече
инфраструктура и

строителството:строителството:строителството:строителството:строителството:строителството:строителството:строителството:строителството:

складове
Toвa щe гeнepиpa

нeoбxoдимocт oт нови
около 200 000 кв. метра
лoгиcтични и cклaдoви
плoщи всяка година във
всяка една от страните в
региона поне до 2022 г.
И то при положение че
някой от гигантите в този
бизнес като Аmаzоn или
АlЕхрrе не реши да отво-
ри диcтpибyциoнни
цeнтpoвe било в Бълга-
рия, било в някоя съсед-
на държава. Това би да-
ло

още по-голям
тласък на
изграждането
на такива площи,

тъй като при това поло-
жение куриерските ком-
пании ще имат нужда от
още повече и по-големи
градски дистрибуционни
центрове.
Всичко това обаче, ако

се случи, ще е плод на
частни инвестиции, които
поне като обем не могат
да се сравнят с изграж-
дането на инфраструкту-
ра. Дори да елиминира-
ме пътищата и пътните
съоръжения и да вземем
за пример единствено
водния сектор, само през
първата половина на
2020 г. със строителни
фирми бяха подписани

41 договора за
изграждане на
пречиствателни
станции за
2,23 млрд. лв.,

а отделно от това се из-
пълняват 12 проекта на
областните ВиК операто-
ри за други 1,48 млрд.
лв. Или само водният
сектор, чиито проекти
трябва да се изпълнят
през следващите две го-
дини, осигурява общо 3,6
млрд. лв. за строителния
бранш – цифра, с която
не може да се сравни
никакво жилищно строи-
телство, дори ако събе-
рем всички жилищни
проекти накуп.

Пътният сектор заслу-
жава отделно внимание,
тъй като в тази сфера
има доста амбициозни
намерения, част от които
са с осигурен финансов
ресурс.
В България в момента

се довършва свързване-
то на двете части на ма-
гистрала “Хемус” и с по-
становление на кабинета
през лятото бяха предос-
тавени над 81 млн. лв. за
разплащания на извърш-
ващите се строително-
монтажни работи в учас-
тъка от “Белокопитово”
до “Буховци”.
Осигурени бяха и други

379 млн. лв. допълнител-
но по бюджета на Ми-
нистерството на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството за 2020
г., с които да започне
строителството на учас-
тъка от Макреш до Мон-
тана от пътя Видин - Бо-
тевград, който също е
приоритетен за страната.
За този скоростен път

има решение и
за отпускане
на малко над
1 млрд. лв.

за да се допроектира и
изгради целият път, кой-
то трябва да бъде завър-
шен през 2024 г., и с то-
ва България ще разпола-
га с два аутобана в Се-
верна България (виж
още на XVIII и XIX стр.)
С пари от бюджета се

изгражда разширението
на Софийския околовръ-
стен път от “Цариградско
шосе” до жк “Младост”,
обходът на Поморие и
много други обекти.
Европейското финанси-

ране за

доизграждането
на магистрала
“Струма”

също продължава. В мо-
мента текат строителни
работи по три лота в
района на Благоевград,
които са на обща стой-

ност 1,830 млрд. лв. Все
още предстои търг за
най-важния участък –
пресичането на Креснен-
ското дефиле, което по
груби сметки ще струва
още толкова.
От интервюто на ре-

гионалния министър Пе-
тя Аврамова (виж VIII и
IX стр.) се разбира, че
се подготвя и всеки мо-
мент може да бъде обя-
вен търг за изграждане
на магистралата Русе -
Велико Търново. С други
думи, дори при най-песи-
мистични прогнози в път-
ното строителство у нас
поне през следващите 3-
4 години ще се инвести-
рат минимум 5 млрд. лв.
И това не е всичко. На-

ционалната програма за
енергийна ефективност
на многофамилни жи-
лищни сгради ще про-
дължи, макар и под дру-
га форма и с друго фи-
нансиране. Според ре-
гионалния министър Пе-
тя Аврамова МРРБ
работи по втория етап на
програмата. Обсъждат

се различни варианти,
като най-вероятно няма
да се стигне до 100% фи-
нансиране без собстве-
ниците на жилища в са-
нираните сгради да да-
дат нито един лев, както
беше в първия етап на
програмата.
Наскоро ЕК обяви, че

планира от 2021 г. да
започне мащабна про-
грама в Европа за сани-
ране на всякакви видове
сгради.
Идеята много наподо-

бява българската Нацио-
нална програма за енер-
гийна ефективност. Мо-
тивите за нея са, че по-
добряването на енергий-
ните характеристики на
сградите е от съществе-
но значение не само за
постигане на целите на
ЕС относно климата, а
са решаващ фактор за
осигуряване на енергий-
ната сигурност, заетост-
та, икономическия ра-
стеж, справяне с енер-
гийната бедност и по-
добряване здравето на
хората и условията на

живот. България вече е
подготвила проект, с
който кандидатства за
финансиране и ако той
бъде одобрен, ще може
да стартира през 2021
г., като в него са вклю-
чени 12 000 еднофамил-
ни сгради и 3750 много-
фамилни с обща площ
над 11 млн. кв. м.
Засега не се знае ни-

що за необходимия ре-
сурс, но проектът

многократно
надвишава
предишната
програма,
която беше
за 1,8 млрд. лв.
Санирането е много

важно за строителния
бранш, защото в тази
дейност са заети преди
всичко малки и средни
строителни фирми, които
нямат ресурса да учас-
тват в изграждането на
сложни инфраструктурни
проекти, освен като под-
изпълнители.
(Продължава на IV стр.)

Изграждането на
третата линия на

столичното метро
увеличи още пове-

че потенциала на
родните строители,

които се справят
успешно с толкова

сложна от инженер-
на гледна точка

работа.
СНИМКА: “24 ЧАСА”



Топ 25 на строителните фирми в България
(по приходи за 2019 г., декларирани във 

финансовите им отчети според Търговския регистър)

 „Трейс Груп Холд“

„Хидрострой“

 Джи Пи Груп

„Главболгарстрой“

317,6 млн. лв.

225,3 млн. лв.

215,2 млн. лв.

200,7 млн. лв.

1.

3.

4.

2.

 ГБС 
Инфраструктурно 

строителство

„Европейски пътища“

 „Пътинженерингстрой“

„Автомагистрали“

182,6 млн. лв.

133,2 млн. лв.

107,8 млн. лв.

100,9 млн. лв.

5.

7.

8.

6.

 „Грома Холд“

„Автомагистрали 
Черно море“

 ИСА 2000

„Планекс“

95,1 млн. лв.

90,3 млн. лв.

78,7 млн. лв.

76,3 млн. лв.

9.

11.

12.

10.

 „Инфра Експерт“

Щрабаг

 „Калистратов Груп“

НИКМИ

74,7 млн. лв.

73,9 млн. лв.

69,8 млн. лв.

63,3 млн. лв.

13.

15.

16.

14.

 Пътни строежи – 
Велико Търново

ПСТ Груп

 „Главболгарстрой
Интернешънъл“

„Евро алианс тунели“

61,1 млн. лв.

59,6 млн. лв.

56 млн. лв.

51,7 млн. лв.

17.

19.

20.

18.

 ВДХ (Водстрой 98)

„Артекс Инженеринг“

 „Микс Констръкшън“

„Бараж Груп“

51,6 млн. лв.

50 млн. лв.

46,9 млн. лв.

41,4 млн. лв.

21.

23.

 АТ Инженеринг 2000 37,5 млн. лв.25.

24.

22.
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Средната заплата
в строителството

ХРИСТО НИКОЛОВ

През първото полугодие
на 2020 г. средната заплата
на заетите в строителството
у нас е достигнала 983 лв.
месечно. Макар че това е
абсолютен рекорд за отра-
съла, увеличението в срав-
нение със същия период на
предходната година е мини-
мално - с 36 лв., или 3,8%.
Данните са на НСИ и са ци-
тирани в полугодишния до-
клад на Камарата на строи-
телите в България за съ-
стоянието на отрасъла.
Към края на юни наетите

лица в строителството са
126 хиляди, или

5,6% от всички
работещи в България
На годишна база това е

спад от 4,1%. За същия пе-
риод безработните в отра-
съла намаляват с 0,7%.
През първото полугодие в

строителството у нас са
обявени общо 1401 обще-
ствени поръчки на обща
стойност 3,021 млрд. лв. По
отношение на броя на по-
ръчките се отчита нараства-
не с 25% спрямо година по-
рано, но общата стойност
за същото време намалява
с 10,1%, т.е. средната прог-

През първото полугодие на 2020 г.
са обявени 1401 обществени
поръчки в сектора с прогнозна
стойност 3,021 млрд. лв.
нозна стойност на поръчки-
те леко намалява.
Самата камара по тради-

ция разделя обществените
поръчки за строителство,
които се обявяват в Бълга-
рия, на четири основни
групи: за сгради, за инже-
нерна инфраструктура, за
ВиК инфраструктура и за
енергийна инфраструктура.
През първото полугодие

на 2020 г. най-ниска е
стойността на обявените
обществени поръчки за
енергийна инфраструктура,
следвани от тези за сгра-
ди, а най-голяма е тази за
инженерна и ВиК инфра-
структура.
За инженерна инфра-

структура, в която влизат и
пътищата, между януари и
юни тази година са обяве-
ни 617 обществени поръч-
ки с прогнозна стойност
1,1 млрд. лв. На годишна
база има увеличение на
броя на поръчките и нама-
ление на стойността им.
При ВиК инфраструктура-

та, макар и под знака на
пандемията, това е най-до-
брото полугодие - обявени
са 182 поръчки на стой-
ност 1,1 млрд. лв., като
броят им е с 51,7% повече
от миналогодишния за съ-
щия период, а стойността
им е значително по-голяма
на годишна база -

увеличена е
със 147%
Обществените поръчки за

сградно строителство беле-
жат ръст, но те традиционно
са по-малко - едва за 486
млн. лв. през първото полу-
годие. Това е нормално, тъй
като сградите, особено жи-
лищните, офисните и тър-
говските се строят предим-
но от частни предприемачи,
които пряко възлагат с до-
говор строежа на избрани
от тях фирми.
Общата стойност на об-

ществените поръчки за
енергийна инфраструктура
през първото полугодие е
267 млн. лв.

достигна 983 лв.достигна 983 лв.достигна 983 лв.достигна 983 лв.достигна 983 лв.достигна 983 лв.достигна 983 лв.достигна 983 лв.достигна 983 лв.

Пандемията и...
(Продължение от III стр.)
При самите строителни

фирми няма особено голе-
ми размествания в класи-
рането по обороти в срав-
нение с предишната годи-
на (виж графиката вля-
во), с уточнението, че по-
следните засега
публикувани обороти на
компаниите са за 2019 г.
През 2018 г. “Хидро-

строй” например е била на
трето място по обороти за
строителния сектор, дока-
то сега е на второ, а “Джи
Пи Груп” от четвърто отива
на второ място. И през
2018, и през 2019 г. лидер
в класацията е “Трейс Груп
Холд” с 317,6 млн. лв. при-
ходи за 2019 г. Те са на
консолидирана основа, т.е.
обхващат и приходите от
дружествата на групата,
които изграждат обекти в
чужбина.
“Главболгарстрой” също

може да претендира за
първото място по приходи,

Строителството на съоръжения, свързани с ВиК, дава работа
на десетки хиляди строители в момента.

ако се съберат оборотите
на трите дружества: “Глав-
болгарстрой” АД, “ГБС Ин-
фраструктурно строител-
ство” АД и “Главболгар-

строй Интернешънъл”, но
те не отчитат приходите на
консолидирана основа, а
поотделно, тъй като не
всички са част от холдинга.



VПОНЕДЕЛНИК,
26 ОКТОМВРИ 2020 Г.

Докато голяма част
от заетите в Бъл-
гария заедно с

всички ученици и студенти
стояха затворени вкъщи
по време на извънредното
положение от март до
май, строителните работ-
ници подобно на заетите в
енергетиката, транспорта
и производството и търго-
вията с хранителни стоки,
не са спирали работа нито
за момент.
Това, което изправи за

известно време на нокти
целия отрасъл, се случи в
края на март. При приема-
нето на извънредното за-
конодателство, свързано с
пандемията, парламентът
даде възможност на адми-
нистрацията да тълкува
нееднозначно членовете,
свързани с обществените
поръчки, по-точно сроко-
вете за обжалване на ад-
министативни актове, как-
вито са решенията на ко-
мисията за избор на кан-
дидати.
Агенцията за обществе-

ни поръчки разтълкува
значението на членове 3
и 4 от Закона за извън-
редното положение като
възможност да стопира
всякакви срокове по про-
цедурите, включително и
сроковете за приемане на
вече построени обекти, в
които са включени сроко-
вете за разплащане.
Направена набързо в

края на март анкета на
Камарата на строителите
в България показа, че
вследствие на това

строителните
фирми губят по
150-180 млн. лв.
на седмица
За щастие, това спиране

трая съвсем малко и още
през втората седмица на
април плащанията се от-
пушиха.
Според справка на Ми-

нистерството на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството, с която “24
часа” разполага, само по
време на извънредното
положение ведомството,
както и подчинената му
Агенция “Пътна инфра-
структура” са платили на
строителни фирми общо
към 381 млн. лв.
“През периода на извън-

редното положение 13
март 2020 г. – 13 май
2020 г., плащанията по
договори от страна на Ми-
нистерството на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството и неговите
структури

не са спирали
Те се извършваха както

и преди въвеждането му.
От МРРБ и АПИ са раз-
платени за това време об-
що около 271,5 млн. лв.”,
се казва в справката.
За строителство, реха-

билитация, текущ ремонт
и зимно поддържане на
републиканските пътища в

381 млн. лв. платени на
бранша само по време на
извънредното положение
Кадастърът вече предоставя половината си
услуги онлайн, потребителите така искат

заявления в ДНСК се за-
пазва до началото на ме-
сец октомври. От 1 януари
т. г. до началото на месе-
ца електронно са подаде-
ни 1170 заявления или
сигнала, докато за същия
период на 2019 г. те са
били 519.
По време на извънред-

ното положение от ек-
спертите на ДНСК са из-
вършени 11 853 проверки
на място, а за същия пе-
риод на миналата година
са били 12 030, т.е. нама-
лението им е съвсем мал-
ко. Броят им от началото
на годината до началото
на октомври е 48 474, а за
същия период на минала-
та година проверките на
място са били 49 888.
От 13 март до 13 май

2020 г. са проведени 1077
държавни приемателни
комисии, а в този период
на 2019 г. са били 992.
Проведените държавни

приемателни комисии от 1
януари до началото на ме-
сец октомври т. г. са 4702.
За сравнение за същия
период на миналата годи-
на са били 4239.
Белязаната от COVID-19

година показа нагледно,
че във ведомствата, свър-
зани със строителния про-
цес, в които и преди това
е имало онлайн услуги,

тяхното
потребление
е нараснало
чувствително
В Агенцията по геоде-

зия, картография и када-
стър например за периода
януари - септември 2020 г.
са регистрирани 486 828
заявления за услуги. От
тях 234 898 броя, или
48,25%, са подадени през
електронния портал и 251
930 броя, или 51,75% - на
гише, т.е. половината ус-
луги вече се предоставят
онлайн.
Миналата година поло-

жението е било различно.
За периода януари - сеп-
тември 2019 г. са реги-
стрирани 483 785 заявле-
ния. От тях 134 271 броя,
или 27,75%, са подадени
през портала и 349 514
броя, или 72,25% - на ги-
ше.
За периода януари -

септември 2020 г. се на-
блюдава общо увеличение
на регистрираните заявле-
ния с 3043 броя спрямо
същия период на 2019 г.

Повременаизвънреднотоположениемногокомуналнифирмиспряхаплановитеремонти,но
аварийните няма как да се стопират. СНИМКА: “24 ЧАСА”

този период от Агенция
“Пътна инфраструктура” са
платени общо около 162
млн. лв.
Разплатените средства

по Оперативна програма
“Региони в растеж” към
бенефициенти – общини,
областни администрации,
министерства, неправител-
ствени организации и дру-
ги, са в размер на над
74,1 млн. лв.
По трите програми за

трансгранично сътрудни-
чество – с Република Се-
верна Македония, Сърбия
и Турция, на които МРРБ
е управляващ орган, към
бенефициенти са разпла-
тени над 4,1 млн. лв. Още
над 1,3 млн. лв. са раз-
платени по други 6 про-
грами за териториално съ-
трудничество, в които
участват партньори от
България.
През периода на извън-

редното положение от 13

март до 13 май 2020 г. ми-
нистерството е възстано-
вило към Българската бан-
ка за развитие малко над
30 млн. лв. за 36 завърше-
ни и въведени в експлоа-
тация сгради”, става ясно
от справката. Това са
средствата за саниране на
жилищни блокове по На-
ционалната програма за
повишаване на енергийна-
та ефективност на много-
фамилни жилищни сгради.
Самото саниране също

не е спирало нито за мо-
мент. Към 30 септември
2020 г. по националната
програма

са въведени
в експлоатация
1906 блока
Очакваното намаляване

на въглеродните емисии в
резултат от реализирани-
те мерки по програмата
по тези сгради е около
295 килотона въглероден

диоксид годишно.
По още 29 сгради, за

които има сключени дого-
вори по програмата, текат
строително-монтажни ра-
боти в момента. За други
37 са обявени обществени
поръчки за строителство
или инженеринг (проекти-
ране и строителство).
Строителният контрол

също не е спирал като
дейност, като част от дей-
ността му там, където е
възможно, е минала он-
лайн. Над 2 пъти е ръстът
на електронно подадените
сигнали или заявления в
Дирекцията за национа-
лен строителен контрол в
периода на извънредното
положение спрямо същия
период на миналата годи-
на. От 13 март до 13 май
2020 г. те са били 320, а
за същия период на 2019
г. – 141.
Тенденцията в онлайн

подаването на сигнали и



Как се отрази пандемията от коронавирус върху вашата компания?

Стоян Беличев,
изпълнителен директор на

„Автомагистрали“ ЕАД:

 Не съкращаваме хора, а напротив – 
назначаваме нови

 В резултат на добра организация работата по обектите 
ни не е намаляла заради пандемията. Напротив – дружество-
то не само не е съкращавало работници, но и назначава. 
През последните месеци имаме 102-ма нови ръководители на 
проекти, строителни инженери, проектанти, геодезисти, 
геолози, счетоводители, експерти по логистика, шофьори 
на тежкотоварни автомобили и машинисти, обикновени 
строителни работници, както и технически ръководители. 
Увеличаването на персонала започна в края на 2019 г., когато 
бяха наети над 200 строителни специалисти. Привлекател-
ни сме с конкурентни възнаграждения и добри условия за 
работа. Постоянно увеличаваме и техническата обезпече-
ност на дружеството.

Владислав Герчев,
управител на

„Геострукт“ ЕООД:

 Хората са вече по-предпазливи
 и отговорни

 Карантинният период бе един от най-трудните за много 
бизнеси, но ние сме благодарни, че Камарата на строители-
те в България оказа огромна подкрепа в това строителният 
бизнес да не бъде спиран, тъй като все пак осигурява доход 
на множество семейства.
Нашите обекти са с доста голяма разгъната застроена 
площ, което позволяваше работата да не бъде спирана, но и 
да бъдат спазвани всички предпазни мерки.
 Смятам, че благодарение на тази извънредна ситуация 
хората вече са доста по-предпазливи и отговорни към 
самите себе си и към колегите си. За моя огромна радост, в 
нашата фирма нямаше нито един служител с положителен 
тест за COVID-19 и искрено се надявам това и за в бъдеще да 
е така.

Димитър Савов,
изпълнителен директор на

BLD:

 Не си променихме инвестиционните 
намерения

 Строителството беше сред относително слабо засегна-
тите сектори, тъй като работата по него не беше 
преустановена в нито един момент дори в периода на 
извънредното положение. Темпът на сключени сделки при нас 
се запази динамичен. Не сме променили инвестиционните си 
намерения в резултат на възникналите тази година затруд-
нения. Напротив – реализираме проектите си в планирания 
срок и планираме новите според предварителните разчети. 
Ние освен доказан инвеститор сме част от холдингова 
структура с установен имидж на пазара, което ни помага и 
значително намалява риска, пред който са изправени други. В 
резултат на години успешно сътрудничество и към момен-
та имаме пълната подкрепа на банките и всички наши 
проекти са с пълно финансиране, специални ипотечни 
кредити получават и нашите купувачи.

Проф. Стоян Братоев,
изпълнителен директор
на „Метрополитен" ЕАД:

 Метрото не спря работа, но пандемията 
отложи с 3 месеца пускането на третата 

линия
 Метрото не е спирало да работи дори и по време на 
извънредното положение. „Метрополитен" ЕАД има две 
дейности - експлоатационна и инвестиционна. При първата 
се наложи да вземем допълнителни мерки, правим постоянна 
дезинфекция на пероните и мотрисите и спазваме всички 
указания на здравните власти, за да се чувстват спокойни 
пътниците.
 Нямаме съществени отклонения и при строителната 
дейност. Имахме проблем само с фирмите, чийто персонал е 
от чужденци. Ограниченията в пътуванията, които пандеми-
ята наложи, им попречиха да дойдат в България и това 
забави пускането на първите 8 станции от третата линия 
с 3 месеца. По тази причина все още не можем да посочим и 
точен срок за пускането на последните 4 станции от 
новата линия в „Овча купел". Това трябваше да се случи до 
края на 2020 г. Но изпитанията на трасето отново се 
правят от чужденци. Надяваме се, че ангажиментът, който 
са поели - тестовете да приключат през първото тримесе-
чие на 2021 г., ще бъде спазен.

Инж. Живко Недев,
изпълнителен директор

на „Хидрострой” АД:

 60-те години опит ни помогнаха да се 
справим със ситуацията

 В настоящата ситуация най-засегнати са хората. Не 
остана незасегнат отрасъл. Строителният бранш не е 
изключение. Без съмнение последствията от извънредното 
положение и прилагането на строги противоепидемични 
мерки и съпътстващите ограничения не подминаха „Хидрос-
трой” АД .
 Устояваме без сериозни промени в процеса по осъществя-
ване на стопанската ни дейност. Натрупаните близо 60 
години опит и умения в справянето с форсмажорни обстоя-
телства ни помогнаха бързо да реорганизираме графиците 
си на работа, за да запазим здравето на служителите, като 
същевременно не допуснем спиране на изпълнението на 
строително-монтажни работи по активните проекти. 
Оставаме фокусирани и върху изпълнението на инвести-
ционните си намерения, най-вече свързани с разширяване и 
усъвършенстване на производствените мощности на 
компанията.



Д-р инж. Владимир Вутов,
изпълнителен директор

на „Геострой“ АД: 

 С грижа за здравето на екипа преосмис-
лихме работния процес

 Пандемията е предизвикателство за целия бизнес. 
Ръководството на „Геострой“ АД се опитва да намери 
правилния път за функциониране и развитие по време на 
кризата и след нея. Преосмислихме целия работен процес и 
направихме всичко необходимо, за да осигурим непрекъсвае-
мост на работата при стриктно спазване на всички проти-
воепидемични мерки. Осигурихме защитни средства и 
дезинфектанти и още през март закупихме тестове. 
Въведохме ротационен и дистанционен режим на работа, 
който позволи изпълнението на всички проекти. Най-важни-
ят капитал на фирмата е нейният екип и здравето на 
служителите ни е от първостепенно значение.
 Независимо от сложната ситуация за нас работата по 
важни инфраструктурни обекти, както и по частни 
проекти продължава. Екип на компанията извършва дейнос-
ти по рехабилитацията на най-дългия жп тунел в страната 
- „Козница“. Започнахме работа по модернизацията на жп 
участъци Пловдив – Крумово и Пловдив – Скутаре, които са 
част от проекта за развитие на железопътен възел 
„Пловдив“ – ключов за модернизацията на цялата жп мрежа в 
България. Заедно с „Пътстрой – 92“ АД изпълняваме Лот 1 от 
пътя „Мездра – Ботевград“ и още ред обекти.

Виктор Велев,
изпълнителен директор 

на „Грома Холд“:

 Единствено доставките ни от чужбина 
закъсняваха

 Нашите обекти са на открито и въведените мерки не 
засегнаха пряко процеса ни на работа. Обектите ни работи-
ха с пълен капацитет, спазвайки всички наложени мерки от 
районните здравни инспекции. Единствената трудност, 
която срещахме, е поради работата ни с външни контраген-
ти – получавахме доставките на материали и стоки от 
чужбина със забавяне. Извънредното положение не се 
отразява до момента директно на компанията.

Инж. Калин Пешов,
председател на управителния съвет 

на „Главболгарстрой Холдинг“ АД

 Осигурихме всички възможни средства за 
превенция

 Като загрижен за хората работодател сме се постарали 
да подсигурим всички възможни средства за превенция на 
разпространението на вируса на всички колеги, независимо в 
офиса или по обектите из страната, и да гарантираме 
оптимално защитена работна среда.
 Извършва се ежедневна дезинфекция, работи се с маски, 
монтирани са термокамери и е въведен пропускателен 
режим, като в случай че се установи лице с повишена темпе-
ратура или с очевидни признаци на здравословно неразполо-
жение, същото не се допуска на работа. Транспортът на 
работници до обекта се осъществява в автобуси през една 
празна седалка, а в офиса регулярно се организира PCR тест 
за всички работещи.
 Оценяваме като ключово решението да не се поставят 
строителството и преработвателната промишленост под 
карантина, а да продължат работа под строги мерки за 
ограничаване на заразата.
 Не сме спирали работа и се надяваме да не се наложи, 
защото битката за икономиката е също битка за живот. 
Строителството е определящ отрасъл за икономиката на 
страната, който генерира моного заети и немалка част от 
приходите във фиска.

Джулиано Амат
управител на 

„Ню дженерейшън пропъртис" ЕООД:

 Не променихме посоката си
 Пандемията от COVID-19 не се отрази толкова разтърс-
ващо на нас като строители и инвеститори, колкото на 
останалите бизнеси. Неясното и неочаквано настояще и 
бъдеще както у нас, така и по света определено ни накара да 
променим пътя си, но не и посоката.
 Горди сме да заявим, че целите ни да творим, градим и 
носим отговорност за нашите служители и техните 
семейства остават ясни и дългосрочни.
 Реорганизирахме програмите си, заменихме едни приори-
тети с други, върнахме се в поизоставени от нас ниши в 
бранша.
 COVID-19 се отрази и продължава да се отразява все 
по-сериозно във всяка заобикаляща ни сфера на икономиката, 
закономерно, разбира се, и при нас.

Арх. Весела Мирянова,
председател на Съвета на 

директорите на „Артекс Инженеринг“:

 Предлагаме сигурен дом с нарастваща 
стойност

 Както винаги, АРТЕКС ИНЕЖЕНРИНГ предлага сигурен дом с 
нарастваща стойност. А сега повече от всякога се търси 
стабилност; повече от всякога тя се търси в дома. От една 
страна, домът стана целият ни свят, поемайки функциите и 
на офис, и на място за отдих. От друга страна, за повечето 
хора имотът е най-голямото вложение и най-перспективна-
та инвестиция.
 АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ активизира своето присъствие в 
интернет, там се пренесе и диалогът ни с клиентите като 
единствен безопасен канал. Преоткрихме потенциала на 
виртуалните разходки, видео туровете и визуализациите не 
само да потопят клиентите в атмосферата на новата 
сграда, но и да създадат цялостна представа за бранда 
АРТЕКС.
 Не преразглеждаме, а утвърждаваме ангажимента си със 
здравословността на жилищата и на градската среда 
въобще, със зеленото мислене.
 Вече никой не гледа на предлаганите от нас принципи, 
системи и технологии за защитеност и здравословност на 
жилищата като на екстравагантност. Рекуператорните 
системи за пречистване на въздуха и регулиране на темпе-
ратурата са незаменими в сърцето на града. Управление на 
системи с гласови команди, безконтактно придвижване с 
асансьорите, въздушните изолационни системи за блокира-
не на кръстосаните инфекции, UVC дезинфекционни модули и 
материали с антибактериално покритие в общите части на 
сградите – всичко това е превенция на зарази. Да не забравя-
ме фотокаталитичните строителни материали (като 
активната керамика например), пречистващи въздуха чрез 
процеса на фотокатализата. Интересът към тези черти на 
жилищата АРТЕКС става все по-сериозен и дори – определящ 
покупката.
 В новата реалност на пандемията сме по-сигурни от 
всякога: добрата сграда днес е добра за хората и добра за 
природата. Защитеността и здравословността на дома, 
ниските енергийни разходи и всичко, което насърчава към 
екоотговорно потребление – това не са думи, а наложителни 
практики, за които добрата архитектура и доброто строи-
телство имат начините. През каквото и да минава АРТЕКС, 
има непоклатима основа: качеството. Качеството на 
всичко изградено.
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ХРИСТО НИКОЛОВ

- Министър Аврамова,
строителството пострада
в известна степен от
пандемията. Какви бяха
най-важните действия
на министерството, за
да се преодолеят труд-
ностите, които възникна-
ха в началото и в хода
на пандемията?

- Първо, бих искала на
днешния Димитровден
чрез вашия вестник да по-
здравя всички именици и
да честитя професионал-
ния празник на всички
строители, архитекти,
проектанти, инженери,
строителни работници.
Желая им здраве, късмет
и нови успехи в отговорна-
та им и благородна профе-
сия.
Равносметката дотук е,

че най-правилното реше-
ние в годината, минаваща
под знака на пандемия, бе
да не се спира строител-
ството. При спазване на
противоепидемичните
мерки продължи изграж-
дането на големите ин-
фраструктурни проекти -
“Хемус”, “Струма”, маги-
страла “Европа”, около-
връстното на София, пътя
Видин - Ботевград. Пред-
приехме действия по свое-
временно разплащане с
бизнеса за извършените
строителни дейности. Така

запазихме сектора,
спасени бяха
хиляди работни
места, както и
доходите на хората,

защото заетите в строи-
телството са около 200 хи-
ляди. Армия от инженери,
геодезисти, проектанти,
технически ръководители
и строителни работници е
ангажирана с изграждане-
то на новите участъци на
“Хемус”, пътя Видин - Бо-
тевград, автомагистрала
“Струма” и други големи
обекти.
Но всичко това нямаше

да се случи, ако МРРБ и
неговите структури бяха
спрели работа по време
на пандемията. Министер-
ството продължи админи-
стративното обслужване
по Закона за устройство
на територията и не спря
издаването на строителни
разрешения за пътища,
жп линии, обекти на енер-
гетиката и други. В перио-
да на извънредното поло-
жение службите на Аген-
цията по геодезия, карто-
графия и кадастър в стра-
ната обслужваха на гише.
Паралелно с това на
гражданите и бизнеса се
предоставяше пълният на-
бор от електронни услуги
на агенцията и добрата
новина е, че днес все по-
вече хора ги ползват, за-
щото това намалява
здравния риск и гарантира
сигурност, бързина и по-
малки разходи. Нормално
протичаше работата в

Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Планираме саниране
� В строеж са 172 км нови пътища и текат ремонти на 986 км
� Предстои обявяване на обществени поръчки за проектирането
и строежа на магистралата Русе - Велико Търново

ват да ограничават разхо-
дите си. Пестят граждани-
те, домакинствата, пестят
и фирмите, а това води ди-
ректно до увеличаване на
депозитите, но и до свива-
не на реалната икономи-
ка. Правилното поведение
според икономистите е да
се изразходват средства в
потребление, да се инве-
стира. В този смисъл

инвестициите
в пътна
инфраструктура
са по-важни
от всякога
Затова въпреки трудно-

стите и повишените здрав-
ни разходи заради
COVID-19 правителството
успя да осигури нужното
финансиране за изпълне-
нието на големите проек-
ти. С постановление на
Министерския съвет на-
пример бяха предоставени
над 81 млн. лв. за разпла-
щания на извършващите
се строително-монтажни
работи в участъка от “Бе-
локопитово” до “Буховци”
от “Хемус”. Осигурени бя-
ха и 379 млн. лв. допълни-
телно по бюджета на Ми-
нистерството на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството, респективно
АПИ, за 2020 г., с които
да започне строителство-
то на участъка от Макреш
до Монтана от пътя Ви-
дин-Ботевград, който съ-
що е приоритетен за стра-
ната. С пари от бюджета
се изгражда Софийският
околовръстен път от “Ца-
риградско шосе” до жк
“Младост”, обходът на По-
морие и много други обек-
ти.
- Започна ремонтът на

едното платно на учас-
тъка от “Тракия” между
Чирпан и Стара Загора,
където състоянието на
настилката е лошо. Как
ще протече този ремонт,
предвид идването на
зимния сезон и кога ще
започне ремонт и на
другото платно и с как-
ви средства?
- В началото на октом-

ври стартира ремонтът на
първите 12 км от “Тракия”
в платното за Бургас и ще
приключи тази седмица.
Участъкът, който се ре-
монтира, е от 156-и км,
след пътен възел “Бело-
зем”, до 168-и км преди
пътен възел “Оризово”.
Плановете на АПИ са
след това да бъдат ремон-
тирани 12 км в платното
за София. А относно фи-
нансирането - ремонтът се
изпълнява с пари от бю-
джета.

Агенция “Пътна инфра-
структура” и ДНСК.
С други думи -

работихме в
синхрон с бизнеса,
общините и
гражданите
Не вървяхме след съби-

тията, а успяхме да нама-
лим лошите въздействия
чрез подходящи и навре-
менни мерки.
- Какви са най-важните

постижения на строител-
ния бранш през измина-
лата година?
- Браншът преживя

трудна година, в която
трябваше да се справи с
нарушени доставки на су-
ровини и материали зара-
ди пандемията, проблеми
с транспорта, недостиг на
персонал и необходимост
да се работи при спазване
на строги епидемични
мерки. По данни на НСИ
строителната продукция
през август е с 1% по-
малко спрямо юли, което
се дължи основно на
сградното строителство.
Но намалението можеше
да бъде много по-голямо,
ако секторът не беше
проявил завидна мобили-

зация и гъвкавост в най-
тежкия период.
В момента по всички го-

леми пътни проекти има
значителен напредък и
даже някои ще бъдат за-
вършени предсрочно.

95% е
изпълнена
отсечката от
Драгоман до
Сливница от
бъдещата
магистрала
“Европа”
Очаква се трасето да е

напълно готово през ноем-
ври, или с половин година
предсрочно.
Върви изграждането на

участъка от пътен възел
“Белокопитово” до пътен
възел “Буховци” от “Хе-
мус”, който, ако няма не-
предвидени обстоятел-
ства, също може да бъде
завършен по-рано – още
през пролетта на 2021 г.
В график е и строител-

ството на най-дългия пъ-
тен тунел в България -
“Железница”, на “Струма”.
Конструкцията на лявото
платно на моста, изграж-
даща се пред тунела, е
почти готова. Той преми-

нава над 6 препятствия –
река Струма, път Е79, жп
линията, общинския път и
обслужващия тунелен път,
и благодарение на инова-
тивната за България тех-
нология, която се прилага,
трафикът по това напра-
вление не беше спрян.
Към момента се изграж-

дат 172 километра нови
пътища и се ремонтират
986 км. Други 201,7 км се
проектират по договори за
инженеринг - проектиране
и строителство. От нача-
лото на мандата през май
2017 г. до октомври 2020
г. са построени 78,2 км
нови пътища и са ремон-
тирани 2070 км от репу-
бликанската мрежа и съо-
ръжения по тях.
- В началото на панде-

мията Камарата на
строителите в България
призова за вливане на
допълнителен публичен
ресурс в строителни
дейности, които биха мо-
гли да задвижат и реди-
ца свързани със строи-
телството сектори. Как-
во е направено до мо-
мента и какво предстои
догодина?
- Обикновено в условия-

та на криза всички започ-
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са разработени мерки и
политики за обновяване.
- Наскоро ЕК обяви, че

планира от 2021 г. да за-
почне мащабна програ-
ма в Европа за саниране
на всякакви видове
сгради. Идеята много
наподобява Национал-
ната програма за енер-
гийна ефективност.
- На 14 октомври Евро-

пейската комисия публи-
кува своята стратегия за
т.нар. “Вълна на обновява-
не”. Напълно логично об-
новяването на сгради е
приоритет в политиката на
ЕС. Подобряването на
енергийните им характе-
ристики е от съществено
значение не само за по-
стигане на целите на ЕС
относно климата, а са ре-
шаващ фактор за осигуря-
ване на енергийната си-
гурност, заетостта, иконо-
мическия растеж, справя-
не с енергийната бедност
и подобряване здравето
на хората и условията на
живот.
Дирекция “Жилищна по-

литика” в МРРБ вече изго-
тви предложение за фи-
нансиране на проект “Под-
крепа за енергийна ефек-
тивност в жилищните
сгради”, с който

кандидатстваме
за саниране на
жилищни сгради по
Инструмента за
възстановяване и
устойчивост на ЕС
Ако проектът бъде одо-

брен, ще може да старти-
ра през 2021 г. Предложе-
нието ни е в обхвата му да
бъдат включени еднофа-
милни и многофамилни
жилищни сгради. Подкре-
пата за еднофамилните
сгради ще осигури мащаб-
ност на дейностите именно
поради факта, че процесът
на вземане на решения е
по-лесен и обновяването
може да се осъществява с
по-бързи темпове. В също-
то време, чрез многофа-
милните жилищни сгради
ще бъдат обхванати много
повече собственици на жи-
лища, включително и лица
от социално уязвими гру-
пи. Обновяването се пла-
нира да се реализира с
финансов и организацио-
нен ангажимент на соб-
ствениците за съфинанси-
ране на малка част от дей-
ностите по обновяване.
Проектът включва обновя-
ване на близо 12 000 ед-
нофамилни сгради и 3750
многофамилни с обща
площ над 11 млн. кв. м.
Тъй като той е част от ця-
лостна инвестиционна про-
грама на страната ни за
съживяване на икономика-
та, конкретните му финан-
сови параметри са в про-
цес на уточняване и съгла-
суване с другите отговорни
ведомства.

на жилищни сгради
с обща площ над
11 млн. кв. метра
- На какъв етап е из-

граждането на магистра-
лата Русе - Велико Тър-
ново?
- Не сме спирали подго-

товка на проекта, въпреки
че изграждането на тази
толкова важна вертикална
връзка се забави заради
съдебни процедури. Пред-
стои стартиране на обще-
ствени поръчки за изпъл-
нител на проектирането и
строителството, както и за
строителен надзор. Те ще
бъдат за участъците 1 и 2
- от Русе до Бяла с дъл-
жина 40 км и обхода на
Бяла, който е 36,2 км. За
тези участъци на терито-
рията на област Русе под-
робният устройствен план
– парцеларен план, е го-
тов и се процедира за
одобряване.
- Какъв е напредъкът

по “Хемус”?
- Много добри са темпо-

вете, с които държавната
фирма “Автомагистрали”
ЕАД работи по целия пър-
ви участък с дължина 32
км от пътен възел “Боаза”
до пресичането с трето-
класния път Луковит -
Угърчин, както и в участък
3 - от пътен възел “Кале-
ник” до разклона с пътя
Плевен - Ловеч. Новината
е, че до края на октомври
ще започне да се строи и
по трасето от пътен възел
“Дерманци” до “Каленик”,
за което беше издадено
строително разрешение
на 27 август тази година.
Обектът не е от лесните,
строи се в пресечена
местност. На него ще има
23 моста и виадукта с дъл-
жина 8 км, 24 подлеза и
надлеза, 5 пътни възела и
един на тунел. Всичко то-
ва влияе както върху сро-
ка за изпълнение, така и
при формиране на средна-
та цена на километър ма-
гистрален път.
За участъци 4, 5 и 6

между п.в. “Плевен” и пре-
сичането на пътя Русе -
Велико Търново са при-
ключили проучвателно-
проектантските работи за
изготвяне на техническите
проекти и документите са
одобрени от Експертния
технико-икономически съ-
вет в АПИ. Провеждат се

процедури по одобрение
на ПУП – парцеларни пла-
нове, след което ще за-
почне отчуждаване на те-
рени. Проучвателно-
проектантски работи се
извършват и за участъци
7, 8 и 9 - от пресичането с
пътя Русе - Велико Търно-
во до изграждащата се в
момента отсечка “Белоко-
питово” - “Буховци”.
Плановете ни са маги-

страла “Хемус” да бъде
завършена до 2024 година
и това да даде тласък на
икономическото развитие
на Северна България.
- Ще има ли предвиде-

ни пари в бюджета за
2021 г. за довършване
на санирането на жили-
ща, които са кандидат-
ствали по условията на
Националната програма
за повишаване на енер-
гийната ефективност?
- МРРБ работи по вто-

рия етап на Националната
програма за енергийна
ефективност на многофа-
милни жилищни сгради,
защото има голям интерес
към нея и от страна на
гражданите, и от страна
на общините. Строителни-
ят бранш също иска про-
дължаването є, защото
това ще осигури работа на
много малки и средни
фирми. Това би било из-
ключително успешна и
ефективна мярка за под-
помагане на бизнеса и за-
етостта в условията на

криза след пандемията от
COVID-19. Обсъждат се
различни варианти, като
на този етап се търси пре-
ход към устойчиви полити-
ки на базата на засилване
на ролята на общините и
отговорността на собстве-
ниците и възможност за
допълване между различ-
ни източници на финанси-
ране. Дискусиите за бъде-
щето на програмата пред-
стоят. Те ще бъдат в кон-
текста на Дългосрочна на-
ционална стратегия за
подпомагане обновяване-
то на националния сгра-
ден фонд до 2050 г., която
разработихме съвместно с
Министерството на енер-
гетиката.

Ползите от
санирането на
сградите са
безспорни и
видими за всички

- удължава се животът им,
спадат разходите за под-
дръжка, не на последно
място - стимулират хората
да останат да живеят в
тях, включително и в по-
малките населени места.
Да не забравяме и чисто
естетическата страна –
подобрява се обликът на
градовете, старите панел-
ки от сиви сгради се прео-
бразяват в красиви жи-
лищни блокове. Национал-
ната програма е един от
най-успешните ни проек-
ти. Към момента по нея

вече са реновирани 1906
от общо 2022 блока със
сключени договори за це-
лево финансиране. В 16
области на страната рабо-
тата по всички предвиде-
ни за изпълнение сгради е
приключила. Сред тях са
някои от областите, в кои-
то има най-много сключе-
ни договори за целево фи-
нансиране, като Бургас -
236 блока, Благоевград -
189 завършени сгради, и
Стара Загора - 111 много-
фамилни сгради. В резул-
тат от реализираните мер-
ки по обновените досега
сгради по програмата се
очаква да бъдат спестява-
ни около 295 килотона въ-
глеродни емисии годишно.
В България към момента

едва 7% от обитаваните
жилищни сгради са в съ-
ответствие с актуалните
нормативни изисквания за
енергийна ефективност.
На база извършения пре-
глед и анализ на нацио-
налния жилищен сграден
фонд и след отчитане на
обективните характеристи-
ки на типовете строителни
конструкции по отношение
на надеждност и пригод-
ност за нормална ек-
сплоатация, като целева
група за обновяване са
определени еднофамилни
и многофамилни жилищни
сгради с обща площ 184
млн. кв. м. За тези сгради
в Дългосрочната нацио-
нална стратегия до 2050 г.

Министър Аврамова при посещение на строителството на участък от автомагистрала “Хемус”.
СНИМКА: “24 ЧАСА”
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През март, когато маща-
бите на пандемията и ней-
ното отражение върху
икономиката и обществото
станаха горе-долу извест-
ни, мнозина очакваха це-
ните на жилищата да
тръгнат надолу.
Експерти, с които тогава

“24 часа” разговаря, прог-
нозираха, че спадът в це-
ните е неизбежен и ще се
движи между няколко
процента и около 20-30%,
т.е. цените в края на годи-
ната ще се върнат на ни-
вата си отпреди 3-4 годи-
ни.
Данните за първото три-

месечие, които излязоха
през май, все още не по-
казваха никакъв спад на
цените, напротив, имаше
увеличение, макар и доста
по-малко от преди.
Едва през месеците

между април и юни, дан-
ните за които излязоха
наскоро, се е случило
очакваното – цените наи-
стина започнаха да падат.
Засега доста плахо –

само с 1,1%,
и то само в сравнение с
предходното тримесечие.
Иначе на годишна база
все още има увеличение,
но то е доста по-ниско.
Цените на жилищните
имоти за една година са
нараснали само с 2,9%, но
през последната една го-
дина поскъпването винаги
е било между 4 и 5 про-
цента.
Данните на НСИ са

предварителни и се отнас-
ят само за големите гра-
дове и за жилища, купени
от физически лица, без да
се смятат ваканционните
имоти. Но това в общи ли-
нии е и най-съществената
част от имотния пазар в
България. А и фактите по-
казват, че това е

първото
поевтиняване
на жилищни имоти
у нас от 2015 г.
насам
За отбелязване е, че

през второто тримесечие,
за което се отнасят дан-
ните, по принцип, имотни-
ят пазар се раздвижва и
поне досега, ако има ня-
какви тенденции през го-
дината, те се случват
именно в тези месеци и
през третото тримесечие.
В случая обаче месеци-

те между април и юни по-
паднаха изцяло под знака
на извънредното положе-
ние. Това, че огледите бя-
ха намалели заради коро-
навируса, е само едната
страна на проблема. По-
важното е, че на пазара
като цяло се засилва не-
сигурността, а и доколкото
икономиката се възстано-
вява, това става с доста
бавни темпове. В такава
обстановка сделки за по-
купка на жилище се прав-

Цените на жилища
тръгват надолу,

но намалението
е едва доловимо

отчете спад на жилищни-
те цени, а нищо чудно то-
ва да продължи и до края
на годината. И като цяло
прогнозата за 20-30%
срив в имотните цени мо-
же наистина да се окаже
вярна.
За отбелязване е, че в

момента поевтиняването
засяга повече новото
строителство. Но и по
принцип при тези жилища
повишението на цените
през последните години
не се случва заради ня-
какво повишаване на се-
бестойността им. Просто
на този пазар има тенден-
ция жилищата вече да се
предлагат

в напълно
завършен вид,

т.е. готови за обзавежда-
не и нанасяне. Такова е
желанието на повечето
новодомци, които не искат
да се занимават с ремон-
ти, с поставяне на подови
покрития, на врати, с мон-
тиране на санитарен
фаянс. На пазара вече
рядко се срещат нови
апартаменти, в които
всички довършителни ра-
боти да не са направени,
а това все пак оскъпява
строителството. Една най-
обикновена баня без пре-
тенции за лукс няма как
да се направи с по-малко
от 10-15 хиляди лева. Вра-
тите и подовите покрития
особено за по-голям апар-
тамент, добавят още ми-
нимум 50 хиляди лева към
цената му. На имотния па-
зар има и друга срещупо-
ложна тенденция, която
действа в посока срещу
намалението на цените,
макар че тя е по-скоро
психологическа. В обста-
новка, в която всички
очаквания са за пониже-
ние на цените, често се
случва хората, предлага-
щи жилища за продан, да
се свият и да приберат
офертите си. Обикновено
решават, че сега не е вре-
ме да продават, и ако ня-
мат належаща нужда от
парите, предпочитат да
изчакат.
От друга страна, в Бъл-

гария няма някакво несъ-
размерно голямо предла-
гане на нови жилища.
Засега повечето експер-

ти смятат, че до спад в
цените с повече от 20-
30% няма да се стигне,
защото

банките не биха
го позволили
За разлика от 2008-2009

г. сега те са в силна пози-
ция и няма да допуснат да
се повтори ситуацията от
тогава, когато сривът над-
мина 50% и много търгов-
ски банки се оказаха по
принуда собственици на
обезценили се имотни ак-
тиви. Как точно биха про-
тиводействали на такова
развитие на нещата, е от-
делен въпрос.

На пазара действат няколко срещуположни тенденции

В ситуация като сегашната много хора, предлагащи жилище за продан, предпочитат да си
приберат офертите и да изчакат.

ят само ако е крайно на-
ложително, или ако купу-
вачът е взел решение за
такава сделка още преди
кризата да се случи.
В много сектори на ико-

номиката ситуацията в мо-
мента определено не води
до повишаване на запла-
тите или до получаване на
бонуси и ентусиазмът за
покупка на жилище, ако
изобщо е съществувал,
намалява.
Например в сферата на

IT технологиите заплатите
винаги са били неизмери-
мо по-високи, отколкото
навсякъде другаде. Сред-
ната работна заплата в
този сектор от икономика-
та бе достигнала 3350 лв.
месечно през март, но от-
тогава неизменно пада
надолу – 3267 лв. през
април, 3230 през май и
през юни бележи леко по-
вишение до 3312 лв.
Другият проблем

идва от банките,
независимо че за разлика
от предишната световна
финансова криза сега те
са много по-силни – имат
неизмеримо по-голям фи-
нансов ресурс, и то евтин,
който могат лесно да от-
пускат под формата на
кредити с ниска лихва.
Лихвите по ипотечните

кредити действително са

на най-ниските си истори-
чески нива – вече са меж-
ду 2,5 и 3,1%. Но опас-
ността от намаляване на
стойността на обезпече-
нията накара повечето
банки да преосмислят
процента от стойността на
жилището, чиято покупка
се канят да кредитират.
Ако преди пандемията

търговските банки креди-
тираха с ипотечен кредит
80 и дори 90% от стой-
ността на имота, а остана-
лото можеха спокойно да
допълнят с потребителски
кредит, веднага след на-
чалото на кризата този
процент падна на 70, а
има и банки, които вече
не отпускат повече от
60%.
Следващото ограниче-

ние е, че банките започ-
наха да преосмислят отпу-
скането на ипотечни кре-
дити за хора, работещи в
сектори, в които се очак-
ваше да има спад и да бъ-
дат по-силно засегнати от
кризата. И ако това все
пак е доста динамично, то
има твърдо решение на
търговските банки по от-
ношение на недовършени-
те жилища – кредитите за
покупка на жилища на
етап акт 14 или акт 15 по-
чти навсякъде са преуста-
новени. Това е тяхната
предпазна мярка, в слу-

чай че предприемачът не
успее да довърши сграда-
та си.
Данните на НСИ показ-

ват, че свиването на цени-
те на жилищата през вто-
рото тримесечие е малко
по-голямо при новите
апартаменти – с 1,3%, до-
като при съществуващото
строителство е само с
0,9%.
От шестте големи града,

чиито жилищни цени НСИ
наблюдава,

единствено в
Бургас има
леко повишение

в сравнение с предходно-
то тримесечие - с 2%. Във
Варна обаче индексът на
цените спада за същия
период с 3,2%, в София е
1,7%, в Пловдив - 1,4%, в
Русе - 0,5%, а в Стара За-
гора – 0,8%.
Най-трудно в момента е

да се прогнозира дали
тенденцията на поевтиня-
ване ще продължи и кол-
ко дълго ще е това.
Икономическата логика

подсказва, че цените на
жилищата биха спрели хо-
да си надолу едва когато
икономиката се възстано-
ви напълно и се стигне до
растеж. Само че такъв не
се задава на хоризонта и
най-вероятно и през тре-
тото тримесечие НСИ ще
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- Госпожо Тенекеджие-
ва, наистина ли има та-
къв ужасяващ спад на
сделките на имотния па-
зар, че той се е върнал 6
години назад?
- Спад действително

има. Тези данни обаче се
дължат на една грешка на
Агенцията по вписванията,
която просто не е отчела
месец септември във вто-
рото тримесечие. Така че
чак за връщане с 6 години
назад не може да се гово-
ри. Все пак имаше време
– почти два месеца, в кои-
то не се правеха огледи,
защото бяхме в извънред-
но положение. Според
мен има около 20% спад
на сключените през тази
година сделки. Тук не
включвам покупко-про-
дажбите, които само са
изповядани през 2020 г.
Хората в момента не

желаят да се ангажират с
кредити, ако не разпола-
гат с лични средства, по-
криващи част от цената
на имота. На пазара има
предимно купувачи, които
така или иначе трябва да
купуват жилище и имат
спестените за това пари
или поне по-голямата част
от тях. През третото три-
месечие пазарът започна
да се успокоява.
Какво ще се случи отсе-

га нататък, е много трудно
да се прогнозира. Ние все

още се намираме
на пазар, на който
купувачите са
повече от
продавачите,

продавачите са неувере-
ни, смятат, че имотите им
се подценяват и че не е
време сега да продават.
Пазарът на имоти реагира
по-бавно, а от началото
на пандемията са минали
едва 6 месеца. Това е ма-
лък срок, за да могат и
двете страни в сделките
да се ориентират какво е
добро за тях – да изчакат
или да сключат договор.
- От данните на стати-

стиката се вижда, че
има рязък спад на обо-
ротите в сектор недви-
жими имоти тази година,
но това важи за всички
видове имоти. Какво е
обаче положението в
“Адрес”, която все пак е
най-голямата агенция за
жилищни имоти в стра-
ната?
- Нашият поглед е пре-

димно върху сделките с
жилищни имоти. Има спад
на сделките в сравнение с
миналото лято, което бе-
ше рекордно. През първо-
то тримесечие след извън-
редното положение купу-
вачите се свиха, инвести-
торите обмислят повече и
анализират по-задълбоче-
но дали настоящият мо-
мент е подходящ за стар-
тиране на нови проекти.
- Има ли съкращения

на брокери?

Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на “Адрес” АД:

Българи от чужбина
� Банките вече гледат
по-внимателно при отпускането
на ипотечни кредити

� Хората днес не купуват
жилище непременно за цял живот

� Все повече предприемачи
предлагат напълно готов дом

- Първото нещо, което е
длъжна да направи всяка
компания, когато се зада-
ва криза, е да преразгле-
да всичките си разходи –
за персонал, за наеми,
всички пера. Още в нача-
лото на пандемията взех-
ме мерки. Предоговорих-
ме наемите си, преразгле-
дахме дали администра-
тивният ни персонал е съ-
измерен коректно спрямо
оперативния ни бизнес,
предприехме редуциране
и оптимизиране.
- Как работите с банки-

те в тези условия? Лих-
вите по ипотечните кре-
дити са на исторически
най-ниските си нива, но
се чува, че банките пре-
разглеждат условията
си за отпускане на зае-
ми, вярно ли е?
- Истината е, че тази

тенденция на преразгле-
ждане на условията от
страна на банките започ-
на още преди да се зада-
де пандемията. Част от
банките започнаха да ста-
ват по-внимателни при
разглеждането, прераз-
глеждането и валидацията
на оценките на имоти. При
започването на пандемия-
та само две от банките
вдигнаха леко лихвения
процент на новоотпуснати-
те ипотечни кредити и
прекратиха финансиране-
то на покупката на жили-
ще в сгради на етап груб
строеж.
- Това пък защо?
- Това, предполагам, е

тяхната предпазна мярка,
в случай че сградата не
бъде довършена. Но и по
принцип в годините назад
повечето банки си имаха
строителни фирми, с които
работеха и чиято история
познаваха. Такива пред-
приемачи често получават
кредити от съответната
банка за самия проект,
същата отпуска ипотечни
кредити при специални ус-
ловия за покупка на жили-
ще в сградата още преди
довършването, въпрос на
доверие е.
С настъпването на из-

вънредното положение
много банки прекратиха
отпускането на ипотечни
кредити на хора, работе-
щи в сектори, за които се

очакваше, че ще постра-
дат по-силно от кризата –
туризъм, индустрии, свър-
зани със свободното вре-
ме. Но това беше само в
началото. Сега вече се
гледа по-скоро историята
на фирмата, в която рабо-
ти кандидатът за кредит, а
не в кой сектор на иконо-
миката е.
Има и друга тенденция –

оценките на имотите, за
които се отпускат кредити,
се гледат вече много по-
внимателно от банките.
По принцип те наемат
външни оценители, но за-
честяват случаите, в които
не приемат оценките. При-
мерно, оценителят дава
100 хиляди лв. за един
имот, но банката го нама-
лява на 92 000 лв. Просто
обръщат по-голямо внима-
ние на оценката, не е като
при кризата през 2008 г. –
да приемат всичко и да
отпускат кредит 100% за
покупка на имота. А и все
по-често на купувачите,
ако имат нужда и от по-

требителски кредит, за да
дофинансират покупката,
им се налага да търсят
друга банка за това.
- Има ли драстични

разлики между имотните
пазари в 6-те най-големи
града и останалите, в
които няма чак толкова
развит бизнес, нито го-
леми и мощни работода-
тели, нито пък такава ви-
сока заетост?
- Аз, честно казано, не

виждам голяма разлика.
Освен че в големите гра-
дове мащабите на пазара
са по-големи, реакциите
на хората са по-силни и
съответно спадовете и ръ-
стовете винаги са по-голе-
ми.
Това, което е характер-

но за сегашната ситуация,
е, че зачестиха запитва-
нията за покупка на имоти
в редица населени места
из страната, които идват
от български граждани в
чужбина. Става въпрос за
хора, които работят някъ-
де и решават да купят жи-

лище ако не точно в род-
ното си място, то поне в
близкия град. Да речем,
хора, родом от Ямбол,
които си купуват жилище
в Бургас.
- Любопитно. На какво

се дължи това, дали ня-
ма да раздвижи пазара
и в по-малки градове?
- Това са хора, които

очакват, че сегашната
криза ще се задълбочи и
със спестените си пари ку-
пуват жилище, в случай
че се наложи да се прибе-
рат трайно.
Имаше силно увеличе-

ние на запитванията за
такива сделки още в нача-
лото на пандемията, а и
на сключените сделки.

Тези купувачи
правят огледите
онлайн,
преговорите са
дистанционни,

понякога идват за сделка-
та, но се случва и да прат-
ят пълномощни на родни-
ни.
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мис да си купиш панелен
апартамент в крайните
квартали. Тези имоти ще
продължат да съществуват
и още дълго ще дърпат
средната офертна цена
надолу. На пазара продъл-
жават да излизат много
обяви за продажби на ста-
ри панелни апартаменти в
“Люлин” и “Обеля” да ре-
чем, но желаещите да ги
купуват са все по-малко.
Ако банката ти дава 10 хи-
ляди евро повече, отколко-
то си очаквал, ще си ку-
пиш друг имот – да е до
метро, да е в по-добро съ-
стояние. Пазарът на не-
движими имоти в България
съществува вече 30 години
и много неща са се проме-
нили през това време. Ако
преди години българинът
купуваше имот сякаш за
цял живот, като че ли той
ще живее в него, докато е
жив и децата му ще го на-
следят, днес нещата не
стоят точно по този начин.
Сега хората мислят по-

малко за дългосрочността
на покупката. Ако някакво
обстоятелство в живота им
се промени, са по-склонни
да продадат този имот и
да си купят нещо друго,
което по-добре отговаря
на актуалните им нужди.

(Продължава на XXX стр.)

все по-често купуват
жилища тук
- Преди време се ока-

за, че в Кърджали се
връщат да живеят твър-
де много хора, които са
напуснали България по
време на “голямата ек-
скурзия”, изкарали са
трудовия си стаж в Тур-
ция и сега в качеството
си на пенсионери се
връщат обратно. Това
раздвижи имотния па-
зар и дори строител-
ството в Кърджали, да-
ли сега да не очакваме
подобна вълна и друга-
де?
- Много трудно ми е да

прогнозирам такова нещо.
Но виждам, че такива
сделки се увеличават и
мога да ви кажа в кои
райони – Ямбол, Шумен,
Кърджали, Разград.
- За последното триме-

сечие НСИ отчете спад

на цените на жилищата
с 1,1%, но това е само за
6-те големи града. Накъ-
де вървят в момента це-
ните на жилищата в ця-
лата страна, пречупва ли
се тенденцията да по-
скъпват?
- По принцип това, което

се случва в София и оста-
налите големи градове,
неминуемо се случва по-
късно повече или по-мал-
ко и в останалите населе-
ни места.
Но смятам, че повиша-

ването на средните цени
на сделките от последните
години не се дължи на по-
скъпването на строител-
ството, на строителните
материали или изобщо на
измерими показатели.
То се дължи и на това,

че хората все по-често
търсят готови жилища. В

сегашното забързано
ежедневие никой няма
време да се занимава с
ремонти, нито пък има си-
гурността, че ще попадне
на добри майстори. Да не
говорим, че не е и ясно
колко ще струва това. Все
повече хора искат само да
обзаведат жилището или
дори директно да заживе-
ят в него. Затова и строи-
телите напоследък се
преориентираха към про-
дажбата на напълно за-
вършени жилища – с под-
ови настилки, шпакловани
стени, монтиран санита-
рен фаянс, поставени вра-
ти и т.н. Но това също са
разходи и по естествен
начин се вдига цената на
жилището. А инвеститори-
те, които тепърва се за-
хващат със строителство,
се съобразяват с това.

Все по-рядко се
срещат
предприемачи,
които предават
сградата с куп
недовършени в
жилището
елементи

или инсталации.
Безспорно влияние вър-

ху общата стойност и
средните цени има и об-
щото икономическо поло-
жение и най-вече достъп-
ността на жилищата. Днес
и предлагането е много
по-разнообразно, а и до-
стъпността до кредит е
много по-голяма, отколко-
то беше преди 10 години.
Ако живееш в големия
град и си с доходи дори
малко над средните, труд-
но ще направиш компро-
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- Господин Герчев, и
двата ваши проекта са
на оживени места, които
продължават да се раз-
виват. Как успявате да
осигурите комфорт на
бъдещите собственици
на жилища?
- Така е, ние винаги из-

бираме ключови локации
за разположението на на-
шите обекти, защото ко-
муникативният район е
част от комфорта на всеки
човек в големия град, не-
зависимо дали работи,
или живее там. В такава
престижна част на район
“Витоша”, в близост до ре-
зиденциите се намира
сградата ни “Алгара Лук-
сор”. А за “Еспор център”,
смеем да твърдим, че е
разположен на последно-
то атрактивно място на
бул. “България”.

“Еспор център”
е не просто
многофункционална
сграда, а много
отличаващ се
архитектурен
проект

благодарение на арх.
Георгий Станишев. Сгра-
дата е проектирана от не-
го още през 2010 г., но
днес той є вдъхва изцяло
нов живот в NEW YORK
стил. Въпреки неголемите
размери на обекта създа-
де невероятна 3D архи-
тектура, която да впечат-
лява с модерна визия.
Проектът бе наистина сло-
жен за изпълнение, но
ние като строително-инве-
стиционна компания се
доверихме, както споме-
нах, на един от най-добри-
те архитекти в България,
както и на инж. Хрисимир
Христов, който е доказан
с големия си опит в из-
граждането на такъв тип
сгради. Използвахме из-
ключително висококаче-
ствени материали, за да
осигурим шумоизолация,
която е много важен еле-
мент, щом става въпрос за
живот и работа в такива
оживени и комуникативни
райони. Макар отскоро да
сме част от строителния
бранш, вече

успяхме да се
установим като
една от най-високо-
технологичните
компании

с иновативни технологии
от фирма HILTI , за което
бяхме наградени с първо
място и за двете сгради в
тазгодишните Национални
награди за строителство и
инвестиции.
- И двата обекта са

стояли дълги години, на
какъв етап са сградите,
има ли направени про-
мени по тях и как успях-
те след толкова години
да ги впишете в заоби-
калящата ги обстанов-
ка?
- Да, сградите, които из-

Владислав Герчев, управител на “Геострукт”:

Успяхме да създадем
за българския пазар

сечна база. Например

за апартамент от
около 100 кв. м
месечният разход
за битови сметки
ще е под 50 лв.
- и това в
най- натоварените
месеци
- Какви са другите

иновативни материали,
които използвате? Спо-
менахте, че сте наблег-
нали на високата шу-
моизолация, може ли да
ни разкажете повече за
това, как успявате да го
постигнете?
- Да, както вече казах,

нашата цел е да осигурим
удобство, здравословна
среда на живот и уют.
Клиентът трябва да усети
само предимствата от жи-
вота на едни от най-кому-
никативните булеварди в
столицата. Това е причи-
ната топлоизолацията,
шумоизолацията и хи-
дроизолацията да са воде-
щи фактори в изграждане-
то на нашите обекти. На
първо място, създадохме
външните стени с размер
над 60 см. Външният ита-
лиански фасаден камък е
с дебелина от 0,6 мм, за-
крепен на Т - профили,
осигуряващи въздушния
поток, който всъщност на-
малява неприятния шум,
конденз и топлини мосто-
ве. Профилите са закрепе-
ни с многократно тествано
от наша страна и сертифи-
цирано лепило на фирма
INNOTECH, както и те-
ствани анкери от фирма
HILTI. Казвам тествани,
защото въпреки сертифи-
катите, с които разполага,
всеки един материал, по-
ложен на сградата, е
предварително изпитан
при климатичните условия
в София от нашите инже-
нери, тъй като

желаем бъдещите
собственици на
жилища и офиси и
в двете сгради
да бъдат в
сигурна среда

Използваме тухлена зида-
рия от фирма Wienerberger
с много добри топлоизола-
ционни свойства. Поставя-
ме каменна вата с черен
воал от фирма
ROCKWOOL, характерна с
много висока степен на
пожароустойчивост.

� В нашите жилища отоплението през зимата
ще е под 0,50 лв. на квадратен метър

� В България има хора, които оценяват
иновациите и високото качество на сградите ни

граждаме, са закупени от
“ГЕОСТРУКТ” на акт 14,
но в момента са пред акт
15. Преди да започнем
строителството, нашият
търговски отдел направи
доста обстойно проучване.
Интересувахме се как се е
променил пазарът, какво
би било по-привлекателно
за бъдещите живеещи и
работещи в сградите. Ето
защо ние започнахме про-
мяна по чл. 154, а именно
“Промяна по време на
строителство”, това ни по-
зволява промени не само
в разпределенията, но и в
архитектурата, което
всъщност беше необходи-
мо, защото бяха изминали
повече от 10 години, а за-
обикалящата среда на
обектите и пазарът на
търсенето са се промени-
ли. Ние се стремим да
осигурим просторни жили-
ща, офиси и търговски
площи с най-високо каче-
ство. Фасадите и на двете
сгради са в цветове, впис-
ващи се в околната среда,
и същевременно от най-
ново поколение с БИОАК-
ТИВНА КЕРАМИКА от

фирма LAMINAM . Този
вид фасади са с много дъ-
лъг експлоатационен жи-
вот, и най-важното - 150
кв. м от тях пречистват съ-
щото количество въздух,
колкото залесена площ с
размерите на 4 тенис
игрища (което е около
1000 кв. м), всичко това е
благодарение на инова-
тивната технология
Hydrotect®.
- В много интервюта

сте споменавали, че
сградите ви са енергий-
но ефективни. На какво
се дължи това и какво
всъщност е иновативно-
то в тях?

- Водим се по
западните
стандарти за
високоенергийно
ефективни сгради

от типа LOW ENERGY
BUILDING и благодарение
на нашите партньори от
фирма “Амакс газ”, пред-
ставители на италианска-
та компания Immergas, ус-
пяхме да създадем нещо
уникално за българския
пазар. В двата обекта по-

ставихме хибридни систе-
ми за отопление и охла-
ждане. Отоплението е лъ-
чисто подово, т.е. не при-
чинява дискомфорт или
прекалено нагряване и ра-
боти с гликол, който за
разлика от антифриза е
напълно безвреден. Също
така се използва възобно-
вяема енергия от термо-
помпа. Системата е из-
ключително интелигентна,
като основната є цел е да
намали и битовите сметки.
Например, когато навън
температурата е под 3
градуса, за целите на ото-
плението вече се включва
газов котел, който осигу-
рява и битово горещо во-
доснабдяване. Охлажда-
нето през лятото също се
получава чрез термопом-
па и с отделни вътрешни
високостенни тела във
всяко помещение на жи-
лището, което позволява
индивидуална температу-
ра в отделните стаи. Из-
численията ни показаха,
че разходите за отопле-
ние и охлаждане при нас
ще бъдат под 50 стотинки
на квадратен метър на ме-
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Стените са с най-новата
изолация от минерална
вата на фирма ISOVER,
която е произведена от
100% натурални суровини,
за да осигури най-високо
качество на топлопрово-
димост от = 0,039. По-
ставихме дограма с 6-ка-
мерни профили от елокси-
ран алуминий с прекъснат
термомост, произведен от
фирма Alumil и трислоен
стъклопакет с дебелина
70 мм, което спомага ба-
лансираната икономия на
енергия. Благодарение на
високия си клас енергийна
ефективност този модел
дограма е удостоверен
със сертификати на IFT
Rosenheim Institute и
Passive House Institute.

Поставяме
италиански
канализационни
тръби, които са от
типа “безшумни”

и не отлагат котлен камък.
При пътуване до изложе-
ние за строителство и ар-
хитектура в Милано през
2018 година се уверих, че
там например не се рабо-
ти с материал като XPS,
който тук е масов. А имен-
но хидроизолацията за по-
криви и тераси от
GENERAL MEMBRAN,
която поставихме в наши-
те сгради, е най-иноватив-
ното решение. Например
5 см от този материал из-
олират колкото 10 см от
стандартния XPS.
- Повечето строители и

инвеститори издават
обектите на шпакловка и
замазка. Вие какво смя-
тате за този модел на
работа?
- Този модел за мен не

е ефективен, нито пък е
предпочитан от клиентите
вече. Времето на хората
става все по-скъпо и цен-
но, а когато се налага да
се сблъскаш с майстори,
това може да ти отнеме
много време и още повече
средства. Ето защо ние не
правим компромис и
издаваме всички
наши обекти с
положени подови
настилки от
полиран мрамор
или естествен
паркет,

напълно завършени сани-
тарни помещения с мра-
мор и вградени структури
от фирма Grohe, както и
първата СПА тоалетна чи-
ния “Sensia Arena”. Освен
екстериорните врати по-
ставяме и интериорните.
Стените са готови за боя,
а от бъдещите жители е

необходимо само да нане-
сат мебелите в апарта-
ментите. Търговските по-
мещения също са с изгра-
дени хибридни системи и
подови настилки. А

офисите в
“Еспор Център”
са от клас “А” с
поставен двоен под

от фирма LINDNER, стени
готови за боя и изградена
климатична и вентила-
ционна система.
- Това наистина звучи

интересно, но така няма
ли жилищата и офисите
да станат прекалено скъ-
пи?
- Нашите жилища не са

бюджетни, а офисите
трябва да бъдат на профе-
сионално ниво, защото
всеки един купувач желае
бизнес средата да отгова-
ря и на качеството на не-
говия бизнес, все пак офи-
сът е като визитката на
една фирма. Освен това,
за да направиш нещо ка-
чествено, трябва да да-
деш и да вложиш.

Чрез нас клиентите
ни инвестират в
бъдещето си

Ние искаме те да живеят
в сигурна и спокойна сре-
да, да не се притесняват,
че ще има проблем с по-
крива или с дограмата, че
ще плащат големи битови
сметки или ще чуват съсе-
дите. Забелязваме силен
интерес от все повече
млади хора към нашите
сгради и ги наричат “сгра-

ди на бъдещето”. Като че
ли българинът е започнал
да чете, да се информира,
да иска и да разпознава
качеството.
- Вие поставяте стан-

ции за електроавтомоби-
ли, което рядко се сре-
ща в България?
- Всъщност това вече е

прието със закон и би
трябвало да се изисква от
всички строители и инве-
ститори. Следвайки перс-
пективата и философията
си, поставяме такъв тип
станции. Също така и с

нашите партньори от A1

изграждаме
цялостна система
за разпознаване на
автомобилните
номера,

която ще осигури бърз до-
стъп до паркоместата на
живеещи и работещи, как-
то и лицево разпознаване
за отваряне на входните
врати. Както казах, ние
следваме и може би вече
изпреварваме пазара на
търсене.
- Двата проекта вече

са получили
награди, което
е необичайно
за толкова мла-
да фирма, едва
на две години.
Как получихте
тези отличия?
- Проектите ни

бяха отличени в
рамките на бла-
готворителната
кампания “За
величието на
храма” в помощ
на патриарше-
ската катедрала
“Св. Александър
Невски”. На фи-
налното събитие
от кампанията -
Бала на строи-
телите и архи-
тектите, органи-
зиран от сдру-
жението с не-
стопанска цел
Балканска ме-
дийна асоциа-
ция, бяха отли-
чени иновативни
строителни

проекти. Двете ни сгради
получиха наградите в ка-
тегорията “Високо жи-
лищно строителство” и
“Строителство на жилищ-
но-офисни сгради”. Жури-
то бе от международно
признати експерти в
областта на строителство-
то и архитектурата: Чарли
Кинг, директор на Resort
Group PLC, Сохан Кумар,
директор на Ammar
Facility в ОАЕ, Сотирис
Цулос, директор в между-
народната компания
RMJM, архитекти и др.

нещо уникалнонещо уникалнонещо уникалнонещо уникалнонещо уникалнонещо уникалнонещо уникалнонещо уникалнонещо уникално
Жилищна сграда с офиси и
магазини “Алгара Луксор”, София,
бул. “Симеоновско шосе” №51

Многофункцио-
нална сграда с
жилища, офиси и
магазини “Еспор
Център” – София,
бул. “България”



ДИАМАНТ 1 Домът, който
се грижи за теб
От създаването си през 1993 г. компанията из-

бира актуални технологии, гарантиращи здра-
вословността и екологичността на жилищната
среда. В цялото разнообразие от сгради на ком-
панията това е най-устойчивата черта на почер-
ка АРТЕКС, която може да се забележи. Или
по-скоро да се почувства, защото невинаги се
хвърлят в очи отличните параметри на шумоизо-
лация и топлоизолация, минимизирането на
вредните UV лъчи при оптимално осветление,
класата на строителните суровини и материали-
те с доказан произход. Точно те обаче изграж-
дат това невидимо качество, което прави дома
сигурен, спокоен и енергоефективен (последното
бързо проличава по занижените битови сметки).
Това впрочем заздравява и разширява мрежата
от клиенти през годините и особено сега.
А може ли жилището днес да функционира и

като превантивна мярка срещу заболявания? Да
включва механизми, възпрепятстващи или мини-
мизиращи достъпа на фини прахови частици, по-
лени, бактерии и вируси? Отговорът на АРТЕКС
е утвърдителен, конкретен, прилаган в сградите
на компанията.
Рекуператорните системи за пречистване на

въздуха (въведени за пръв път в ДИАМАНТ 1)
осигуряват планински свеж въздух, като съще-
временно регулират температурата в помеще-
нията. Технологиите за домофонни системи с
гласови команди, безконтактното придвижване с
асансьорите, безконтактните ключове, въздуш-
ните изолационни системи за блокиране на кръ-
стосаните инфекции, UVC дезинфекционните мо-
дули и материалите с антибактериално покритие
в общите части на сградите – всичко това спира
разпространението на бактерии и вируси, попад-
нали върху повърхностите чрез допир.
Но най-устойчивата защита срещу рисковете

на времето ни, на която компанията залага, са
фотокаталитичните строителни материали (като
активната керамика например), пречистващи
въздуха чрез процеса на фотокатализата, при
който се създават т.нар. реактивни видове кис-
лород (reactive oxygen species, ROS), генерира-
щи голям брой радикали. Процесът на окислява-
не от тези радикали разгражда замърсителите
на въздуха. За мнозина вероятно са новост и ан-
тибактериалните стъкла, които деактивират ме-
таболизма на бактериите чрез сребърните йони
в горния слой на стъклото.
Защитеният и здравословен дом може да съ-

ществува само в благоприятна среда. Затова
АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ неизменно строи на те-
рен, който е одобрен от гледна точка на биоло-
кацията, земния дизайн, подземните и наземни-
те геопатогенни излъчвания. А ориентацията на
сградното тяло е такава, че да действа благо-
творно върху самия човек. И да предоставя най-
голямата възможност за насищане със зелени-
на.
Изборът на АРТЕКС за високо строителство е

Защитено, здравословно, зелено
– това значи качествено жилище.

Така е било винаги, 2020 г.
само го припомни на всички.
АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ
го знае по рождение

ДИАМАНТ 1 създава и собствен парк: внушите-
лен, но и изтънчен в детайлите си. В момента
там се изгражда и спа център. С приза “Сграда
на годината” през 2018 г. ДИАМАНТ 1 е и сгра-
да на бъдещето, съчетаваща най-високите стан-
дарти за мултифункционална среда с простран-
ства за работа, шопинг, почивка и спорт.

ДИАМАНТ 2
Повишеният интерес към концепцията ДИА-

МАНТ предопределя и втората нейна реализа-
ция, влизаща в експлоатация през декември
2020 г. Отново: грижа за хармоничното цяло от
жилища и пространства за всички (ресторант на
три нива, медицински център, търговски площи,
внушително фоайе), внимание и усет към най-
дребния детайл. Висота на технологиите, подчи-
нени изцяло на комфорта на обитатели и гости,
който обаче щади природата и нейните ресурси.
А зелените площи в ДИАМАНТ 2, елегантно
продължение на най-големия столичен парк,
предлагат още едно място за семейни разходки
и отмора.

АВИГЕЯ
Стигайки до “Дружба”, метрото добави едно

несравнимо предимство към пренебрегваните
досега – добра градска инфраструктура, красив
парк с езеро, множество детски градини и учи-
лища.
А АРТЕКС разшири картата на своите адреси

с АВИГЕЯ, утвърждавайки една столична лока-
ция, която ще става все по-атрактивна. Модер-
ната внушителна сграда, оптималното озеленя-
ване на външните площи (подпомогнато от суте-
ренно ниво и подземна улица за паркиране),
преобладаващото южно изложение, панорамна-
та гледка към Витоша са убедителното начало
на списъка с предимства. АВИГЕЯ е разумният
избор на тези, които ще получат всеобхватното
и всепроникващо качество АРТЕКС на умерена
цена.

ХАРМОНИЯ
Търсещите комуникативно и перспективно мя-

сто ще намерят отговора с ХАРМОНИЯ – близо
до бул. “Драган Цанков” и в непосредствена бли-
зост до метростанцията на бул. “Г. М. Димитров”.
Всъщност ще намерят нещо много повече: зе-
лен оазис в градската среда, простиращ се на
7000 кв. м. Специалният ландшафтен проект
оползотворява природния парк до сантиметър и
предоставя тематични кътове и зони за отдих
сред подбрани и грижливо поддържани дървета,
храсти и цветя. Както подсказва името є, сгра-
дата вписва своята класическа, но и модерна ви-
зия в тази благодатна среда, като я изпълва с
живот и енергия.

продиктуван и от осъзнаването, че ниските и
средните сгради заемат в пъти повече площ и
неусетно поглъщат зеленината, място за която
би могла да остави многоетажната сграда. И не
само: високата сграда може не само да се огра-
ди със зеленина, но и да внедри зелени практи-
ки в експлоатацията си, да насърчи екоотговор-
но обитаване. В това отношение системата за
разделно и дискретно събиране на боклука е са-
мо един от примерите.
АРТЕКС все по-целенасочено изпълва с ра-

стителност и самите сгради – с т.нар. зелени фа-
сади и покриви, които подобряват микроклимата
на помещенията, създавайки едновременно с то-
ва и неповторимата естетика на цялото. На
практика строежът на сградите не започва
преди детайлизирането на ландшафтния проект.
Зелената и здравословна среда е немислима

без слънчевите лъчи, които в АРТЕКС улавят не
само с целенасоченото позициониране на сград-
ните тела. Фасадните решения са подчинени на
оптималната ослънченост, покривните прозорци
пропускат светлина и създават усещане за про-
стор, а споделените площи са преобладаващо
естествено осветени. За засенчването и прове-
тряването са инсталирани необходимите аксе-
соари.
Както никога досега, хората осъзнават потреб-

ността от здравословен и екоотговорен начин на
живот. Да се живее “зелено”, вече е и личен, и
обществен ангажимент. Обитаването на сграда,
построена с щадящи природата практики и със
заложена енергоефективна експлоатация, неу-
сетно създава общност. Хората не само сподел-
ят средата, но и отговорностите и радостите,
свързани с нея.
С желанието да достигне до всички, които из-

бират концепцията на АРТЕКС за дом от изклю-
чително качество, който поддържа здравето и
духа на човека, компанията разнообразява свои-
те предложения. Ето няколко от тях.

ДИАМАНТ 1
Неповторимата визия, панорамните гледки и

престижният адрес оформят неустоимо предло-
жение за тези, които търсят жилище от най-ви-
сок клас за себе си, както и за инвестиция с на-
растваща стойност. Вдъхновен от Борисовата
градина и Ловния парк, между които се намира,

ДИАМАНТ 2

Сграда ДИАМАНТ 2

Сграда ДИАМАНТ

Парк и
фоайе
сграда

ДИАМАНТ 2

Парк сграда ДИАМАНТ

Фоайе
сграда
ДИАМАНТ

ХАРМОНИЯ
АВИГЕЯ Сграда АВИГЕЯ

Входно пространство сграда АВИГЕЯ

Парк и фоайе на сграда ХАРМОНИЯ

Сграда ХАРМОНИЯ
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През 2024 г., когато бъ-
де изградена все още
липсващата част от маги-
страла “Хемус”, България
на практика ще има още
една готова магистрала –
тази, която свързва Видин
и втория мост над Дунав с
“Хемус”, а оттам и със сто-
лицата, “Тракия”, “Струма”
и “Европа”.
Макар 167-километрови-

ят път Видин-Ботевград да
се води скоростен, той все
пак има почти магистрал-
ни габарити – две отделни
ленти за движение в две-
те посоки, разделителна
ивица между тях и по ед-
на допълнителна лента за
движение на тежкотовар-
ни камиони в участъци, в
които има изкачвания,
плюс много на брой пло-
щадки за отдих, паркинги
и изобщо разширения на
пътното платно.
С други думи през 2024

г. България ще разполага
с нещо, чиято липса десе-
тилетия наред беше недо-
статък на нейната пътна
инфраструктура – две ма-
гистрали, които

пресичат страната
от граница до
граница:

от сръбската до турската
(“Европа”, “Тракия” и “Ма-
рица”, които са свързани
помежду си) и от румън-
ската до София, което да-
ва възможност за достига-
не и на други граници, ка-
то се пътува само по маги-
страла. Така на практика
ще осъществяваме най-
прекия и удобен път за
движение на хора и това-
ри от Западна Европа до
пристанището в Солун.
Движението по пътя Ви-

дин-Ботевград стана осо-
бено интензивно, след ка-
то бе изграден мостът Ви-
дин-Калафат, тъй като да-
ва удобна възможност за
връзка между Западна
Европа и пристанището в
Солун. Недостатък на се-
гашния път не е само не-
говото сравнително лошо
състояние.
Той минава през насе-

лените места с целия шум
и замърсяване, до които
това води, а и вече е не-
достатъчен да поеме тра-
фика.
Необратимостта на из-

граждането на този път
стана факт през август,
когато кабинетът увеличи
бюджета на МРРБ с мал-
ко над 1 млрд. лв. за из-
граждането на 65-киломе-
тровия участък между Ма-
креш и Монтана заедно с
обходен път на Монтана.
Той е разделен на някол-
ко подучастъка с разли-
чен срок за довършване –
между 28 и 32 месеца,
което означава, че

целият скоростен
път ще е готов
до 2024-а

– годината, в която “Хемус”
вече трябва да е цяла.

През 2024 г. ще свързваме
Паралелно с довършването на “Хемус” ще е готов и
пътят Видин - Ботевград, който е с габаритите на аутобан

Решениетонакабинетазаотпусканенамалконад1млрд.лв.наМРРБ,скоитодасефинансираизгражданетонаскоростнияпът
Видин - Ботевград, прави процеса необратим и през 2024 година тази връзка между българо-румънската граница при моста
Видин - Калафат и магистрала “Хемус” трябва да е готова.

В момента се изграждат
общо 62,6 км от пътя Ви-
дин - Ботевград. През ми-
налата година работата
започна от едни от най-
сложните отсечки: Мездра
– Ботевград, която е 33
км, и от Видин до пътен
възел “Макреш”, които са
други 29,6 км.

За ускоряване на
строителството на
пътя между
Мездра и
Ботевград трасето
е разделено
на два участъка

- лот 1, който е 19,3 км, и
лот 2 от 13,4 км.
В началото на октомври

Агенция “Пътна инфра-
структура” възложи дейно-
стите по допълнителното
проектиране и изпълне-
нието на строително-мон-
тажните работи на 65,8-
километровия участък
между пътен възел “Ма-
креш” и обходния път на
Монтана на “Автомаги-
страли” ЕАД.
Отсечката между пътен

възел “Макреш” и обход-
ния път на Монтана е раз-
делена на 5 участъка.
Първият, с дължина 13,6
км, започва от разклона
за Макреш при бъдещия
пътен възел “Макреш”, и е
до село Бела. Срокът за
изпълнението е 30 месе-

ца.
Пътят ще преминава по

ново трасе, извън обхвата
на съществуващия първо-
класен път. Ще бъде с две

ленти за движение в посо-
ка, аварийна лента, банке-
ти и разделителна ивица.
В определени участъци с
по-големи наклони е пред-

видено изграждането и на
лента за бавно движещи
се товарни автомобили.
Новият път ще пресича
жп линията Видин - София
с надлез и ще минава над
напоителен канал. Ще
продължава източно от
град Димово и село Бела,
като ще е разположен ус-
поредно на пътя Димово –
Ружинци.
В този участък ще бъдат

изградени 2 пътни възела
– въпросният “Макреш”
при 36-ия км и “Бела”,
който е при 46-ия киломе-
тър.

Ще бъдат
построени редица
съоръжения -
8 моста,
2 селскостопански
подлеза,

водостоци и др. В близост
до пътен възел “Бела” ще
бъде разположен контро-
лен център за управление
на трафика. Срокът за из-
пълнение на този участък
е 2 г. и 6 месеца.
Вторият участък, с дъл-

жина 11,128 км, е между
с. Бела и Ружинци и тряб-
ва да е готов за 30 месе-
ца. Тази отсечка също ще
бъде с габарит на автома-
гистрала с допълнителна
лента за бавно движещи
се камиони в определени
трудни участъци.

Техниката, с кояторазполага “Автомагистрали”ЕАД, персо-
налът на компанията и опитът є от вече осъществени пътни
проекти дават гаранция, че скоростният пътще е готов навре-
ме.



XIXПОНЕДЕЛНИК,
26 OKTOMВРИ 2020 Г.

Западна
Европа със
Солун чрез
още една
магистрала

В участъци с по-големи
наклони е предвидено из-
граждането и на лента за
бавно движещи се товар-
ни автомобили. Такава ще
има в отсечка с дължина
малко над 1,5 км в посока
Монтана.
В този участък ще бъдат

изградени 2 пътни възела,
3 пътни надлеза, 1 стома-
нобетонов водосток, 1 сво-
дов водосток и 2 моста
над р. Лом и р. Нечинска
бара.
Участъкът между пътни-

те възли “Белотинци” и
“Винище” ще е с дължина
11,980 км, също с маги-
стрален габарит и срок за
изпълнение 28 месеца.
По него, между 73-и и

74-и км, ще се изграждат
двустранни площадки за
отдих, всяка с по 45 пар-
коместа за леки автомоби-
ли, като 6 от тях ще са за
хора с увреждания.
Допълнително ще бъдат

обособени 7 паркоместа
за автобуси или товарни
автомобили.

Предвиж-
да се и из-
граждането
на санитар-
но помеще-
ние с тоа-
летна.
Трасето

пресича
двата ос-
новни при-
тока на р.
Гостиля.
13,693 км

ще е дълъг
петият
участък –
от пътен
възел “Ви-
нище” до
обходния
път на
Монтана
Трасето

му ще пре-
минава над
две реки –
Брусовица
и Онна ба-
ра, след
което и
през равни-
нен терен,
където се
пресичат
няколко де-
рета.

При 98-ия километър е
предвидено изграждането
на пътен възел, чрез кой-
то ще се осъществява
връзка с обходния път на
Монтана.
При 90-ия километър ще

се изградят двустранни
площадки за отдих с из-
градени чешми, тоалетни
и малки пречиствателни
станции за отпадните во-
ди.
Те също ще имат пар-

кинги за леки автомобили,
автобуси и камиони.

В участък с дължина 5
км пътят ще преминава
успоредно на жп линията,
като ще е отдалечен от
нея и няма да засяга съ-
ществуващия селскосто-
пански път. Ще пресича
река Скомля над язовира,
ще преминава над две де-
рета и след това ще пре-
сича жп линията Видин -
София. След преминава-
нето на пътя за село Оре-
шец новият път ще се
спуска към Ружинци. При
56-ия километър отсечка-
та ще преминава над пътя
Видин - Кула.
В участъка ще бъдат из-

градени надлез над жп
линията, мостове над ре-
ките Барата и Скомля, 3
селскостопански подлеза.

При 50-и км от двете стра-
ни на пътя ще има

площадка за
отдих с тоалетни,
паркинги,
осветление

и пречиствателно съоръ-
жение.
15,392 км ще е дължи-

ната на третия участък -
от Ружинци до пътен въз-
ел “Белотинци”. Срокът за
неговото изпълнение е 28
месеца.
Трасето с магистрален

габарит ще преминава из-
цяло източно от съществу-
ващия път, без да го пре-
сича и

без да навлиза в
регулациите на
населените места

Проектното трасе на скоростния път
Видин-Ботевград заобикаля населе-
ните места и по този начин предпаз-
ва населението от наднормен шум и
замърсяване, който се предивзиква

от тежкотоварния трафик.

“Автомагистрали” ЕАД
работи едновременно
по 3 участъка от “Хемус”
Неизградената част на автома-

гистрала “Хемус”, започваща от
пътен възел “Боаза” и завършва-
ща при село Белокопитово, ще
свърже вече изградените учас-
тъци от двете страни на маги-
стралата. Изпълнител на проек-
тирането и строителството е
държавното дружество “Автома-
гистрали” ЕАД по договор, склю-
чен по реда на Закона за обще-
ствените поръчки, приложими за
публичните възложители, какъв-
то е Агенция “Пътна инфраструк-
тура” с държавното дружество
“Автомагистрали”. Поетапното
изграждане на трасето е разде-
лено на 9 участъка.

Участък 1 с дължина 15,26 км
започва от “Боаза” и ще е до
пресичането с пътя Луковит -
Угърчин, включително пътен
възел “Дерманци”. Предвижда се
в него да има два пътни възела,
четири мостови съоръжения и 2
виадукта. Строително-монтажни

работи се изпълняват в три под-
участъка. В първия са извърше-
ни вече около 25,5% от дейно-
стите, във втория – около 59,5%,
а в третия – около 2%.

Участък 2 започва в края на
пътен възел “Дерманци” и е до
връзката с пътя Радювене - Ка-
тунец, включително пътен възел
“Каленик”. Дължината му е 19,2
км и се предвижда в него да
има 2 пътни възела, 9 виадукта,
мост над р. Каменица и тунел с
две отделни тръби. В момента
там се изпълняват дейности във
връзка с откриване на строител-
ната площадка.
В участък 3 с дължина 17,08

км ще има един пътен възел –
“Плевен”, който ще е в края на
тази отсечка, която ще стига до
връзката с пътя Плевен – Ловеч.
В него ще има 6 виадукта, 9
надлеза и подлеза. Изпълнени
са около 7,5% от предвидените
строително-монтажни работи за

това трасе.
В изграждането на трите

участъка към момента са моби-
лизирани 69 верижни багера, 23
комбинирани багера, 7 колесни
багера, 33 булдозера, 14 бето-
новоза, 5 бетонпомпи, 31 валя-

ка, 13 влекача, 6 грейдера, 18
водоноски, 11 дъмпера, 2 куло-
крана, 12 крана, 2 камиона с
кран, 3 телескопични товарача,
21 фадроми, 3 трошачки, 257
самосвала, 2 рециклатора, 5 пи-
лотни машини.



Значимите обекти

Строител: „Главболгарстрой“
Инвеститор: АПИ
Пусков срок: май 2021 г.
Дължина: 17 км
Стойност: 117 млн. лв.

Строител: „Главболгарстрой“
Инвеститор: АПИ
Пусков срок: 2021 г.
Дължина: 6 км
Стойност: 143 млн. лв.

Строител: „Главболгарстрой“ в 
съдружие с „Ферощал Индустри-
анлаген ГмбХ “
Инвеститор: „Булгартрансгаз“
Пусков срок: 2021 г.
Стойност: 420 млн. лв.

Строител на конструкцията: 
„Главболгарстрой“
Инвеститор: „Биовет“ АД
Площ: инсталацията – 27 000 
квадратни метра РЗП, админи-
стративна сграда – 10 500 
квадратни метра РЗП
Стойност: 25 млн. евро

Разширение на южната дъга на 
софийския околовръстен път 
между „Младост“ и магистрала 

Проектиране, доставка и обо-
рудване на компресорни станции 
„Расово" и „Нова Провадия"

Магистрала „Европа“ 
лот 2 Драгоман - Сливница

„Биовет“ Разград



на България 2020 г.

Строител: „Главболгарстрой“
Инвеститор: Кохезионен фонд на 
ЕС
Пусков срок: 2021 г.
Дължина: 720 метра
Стойност: 35 млн. лв.

Строител: „„Автомагистрали“ АД
Инвеститор: АПИ
Пусков срок: 2021 г.
Дължина: 68 км
Стойност: 1,3 млрд. лв.

Строител: „Трейс Груп холд“, 
„Станилов“ АД, „Джи Пи Груп“
Инвеститор: Кохезионен фонд 
на ЕС
Пусков срок: 2021 г.
Дължина: 21 км
Стойност: 974 млн. лв.

Трети лъч на метрото в София

Строител: „Джи Пи Груп“
Инвеститор: Кохезионен фонд 
на ЕС
Пусков срок: май 2022 г.
Дължина: 2 км
Стойност: 117 млн. лв.

Проектиране и изграждане на тунел 
„Железница“ на магистрала „Струма“

Строител: „Инжстройинжене-
ринг“, „Щрабаг“ и „Джи Пи Груп“
Инвеститор: Кохезионен фонд 
на ЕС
Пусков срок: 2024-2026 г.
Дължина: общо 31 км
Стойност: 608 млн. лв. общо

жп линия Елин Пелин - Костенец, 
позиция 2 и 3

Общо 68 км от магистрала 
„Хемус“ в различни участъци

Проектиране и изграждане на 
мостови съоръжения преди 

тунел „Железница“ на 
магистрала „Струма“
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Третата линия
Две от най-новите метро-

станции на София - “НДК
2” и “Св. Патриарх Евти-
мий”, са изпълнени от
“Джи Пи Груп” АД.
И двете станции впечат-

ляват с визията си и са ед-
ни от най-красивите по
третата метролиния. “НДК
2” e с модернистична ви-
зия, а стилизирана бъл-
гарска шевица е акцентът
в интериора на “Св. Па-
триарх Евтимий”.
“Строителството на двете

метростанции започна
през януари 2016 г. и про-
дължи до декември 2019
г., или почти 4 г. При из-
граждането на метростан-
ция “НДК 2” се използва т.
нар. милански метод на
строителство - при него из-
пълнението на конструк-
цията е от горе надолу.
Първо се изгражда укреп-
ващата конструкция, като в
случая това са шлицови
стени, след това - покрив-
ните плочи, следват изкоп-
ни работи под тях и изпъл-
нение на вътрешната кон-
струкция.

За да намалим
неудобството за
софиянци по време
на строителството,
изпълнихме сложна
временна
организация на
движението
в центъра

- двупосочно движение по
бул. “Васил Левски”, вклю-
чително и в тунела под
НДК, както и смяна на
маршрутите и изпълнение

“НДК 2” е сред
най-дълбоките
- на 24 метра
под земята,
стилизирана
българска
шевица
впечатлява на
“Св. Патриарх
Евтимий”
на нови трасета на тролей-
бусния транспорт. След ка-
то изградихме покривните
плочи на метростанцията,
движението по бул. “Па-
триарх Евтимий” беше въз-
становено”, подчерта Сте-
фан Чонков, проектов ръ-
ководител “Метростроител-
ство” в “Джи Пи Груп” АД.
Най-големите предизви-

кателства по време на
строителството са били
сложните хидрогеоложки
условия и преминаването
на тунелопробивната ма-
шина през метростанции-
те.
Иначе метростанция

“НДК 2” е една от най-дъл-
боките по третата линия.
Тя се намира на 24 м под
земята. Причината е, че
там е връзката с втората
линия на метрото и стан-
цията се намира под друга-
та - “НДК”. Дължината є е
120 м, има два вестибюла,
като източният прави връз-
ката с подлезната част и
входовете на станция
“НДК” от втората метроли-
ния.

Стилизирана българскашевица е част от интериора наметро-
станция “Св. Патриарх Евтимий”. СНИМКИ: “ДЖИ ПИ ГРУП”

През май 2021 г. строителите
на тунела “Железница” ще
се срещнат от двете страни

Освен най-дългият това ще
бъде и най-модерният за мо-
ментапътен тунелвБългария.

Пътното съоръжение ще бъде не само
най-дългото в България, но и най-модерното
Строителите, които прокопават туне-

ла “Железница” на магистрала “Стру-
ма”, започнаха тази дейност през ок-
томври 2019 г. и през април и май до-
година се очаква работниците от две-
те страни да се срещнат, съобщи
“Джи Пи Груп”, компанията, която е
основен изпълнител на обекта в кон-
сорциум с “Глобал Кънстръкшън” и
“Виа План”.
В момента още се работи по проко-

паването на двете тръби. От северна-
та страна са изпълнени 682 метра в
дясната и 670 в лявата тръба на туне-
ла, а от южната – 788 метра в лявата
и 698 метра в дясната тръба.
Общата дължина на този тунел ще е

около 2 километра, което го прави
най-големия в България. Той е и пър-
вият от много време насам пътен ту-
нел, който се строи у нас. По техниче-
ските си показатели тунел “Железни-
ца” превъзхожда съоръженията, които
са изградени по нашите магистрали.
На тунелите по “Тракия” и “Хемус” в
момента се правят основни ремонти,
за да отговарят на последните евро-
пейски изисквания за безопасност,
докато при “Железница” тези изисква-
ния са част от самия проект.
На първо място тунелът се прокопа-

ва по т.нар. “нов австрийски метод” на
две части – калота и щрос. Този ме-
тод се базира на контролираните де-
формации. Основното при него е, че
скалният масив от натоварващ еле-
мент чрез подходяща облицовка се
превръща в носещ елемент на кон-
струкцията.
Изборът на този метод се оказва из-

ключително подходящ заради усло-
вията, в които се изгражда съоръже-
нието. Според строителите при проко-
паването те са преминали и продъл-
жават да преминават през изключи-
телно неблагоприятни и сложни
геоложки условия. Скалите през които

се прокопава тунелът, са много напу-
кани и с нееднороден геоложки
строеж. Допълнително неблагоприят-
но влияние оказва и наличието на
подпочвени води в някои участъци.
В крайна сметка обаче след пуска-

нето му в експлоатация това ще бъде
най-модерното такова съоръжение в
страната. Ще притежава съвременна
вентилационна, електрическа, освети-
телна и водоснабдителна системи.
Системите за безопасност ще са из-

градени на няколко нива и ще включ-
ват в себе си пожароизвестяване, по-
жарогасене, видеонаблюдение, аудио
оповестяване, СОТ, GSM и радиоко-
муникация, геотехнически мониторинг
и интелигентна транспортна система.
Умната транспортна система пред-

ставлява управляеми пътни знаци и
табели, светофари, датчици за следе-
не на трафика и размерите на превоз-
ните средства, както и бариери. Всич-
ко това в синхрон с останалите систе-
ми в тунела ще позволи да се контро-
лира и осигурява безопасното движе-
ние в него. Във всяка тръба например
ще има по 11 аварийни SOS ниши,
оборудвани с пожарогасители и ава-
рийни телефони за връзка.
Електронната система за контрол на

достъпа ще осигурява надзор и защи-
та на техническите помещения на се-
верния и южния портал на тунела, на
аварийните станции, както и на ева-
куационните врати на напречните
връзки. Всички тези елементи са свър-
зани в една единна централна упра-
вляваща система.
Двете тръби на тунела ще разпола-

гат с две напречни автомобилни връз-
ки помежду си с дължина по 18 метра
и с четири напречни пешеходни гале-
рии. Тези аварийни галерии ще се из-
ползват в случай на пътен инцидент
или затваряне на една от двете тунел-
ни тръби по друга причина.
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на метрото в София - най-красивата и
с най-сложните метростанции

Станция
“НДК 2” впе-
чатлява с мо-
дернистичната
си визия.

нивото на
фундаментните
плочи на
станцията. Така
прекъснахме
притока на вода

и изградихме конструкции-
те”, разказва Чонков.
Иначе метростанция

“Св. Патриарх Евтимий” е
с един вестибюл, като
подходите към него са
пред Нотариата, пред
сградата на “Булгартабак”
и пред кино “Одеон”. Тя е
с дължина 131,7 м и ши-
рина 18,5 м. Намира се на
21 м дълбочина и има два
странични перона.
Визията на станцията е

дело на арх. Ирена Дер-
липанска. Нейна е идеята
водещ мотив в интериора
да е българска шевица.
Такива елементи са офор-
мени от колоритна мозай-
ка от стъклокерамика. Тя
може да се види в различ-
ни зони на станцията –
подлези, вестибюл и по
самите перони. Настилки-
те и облицовките пък са
изпълнени от гранит, гра-
нитогрес, стъклокерамика
и клинкер. Таваните са
решени с ивици от етал-
бонд в два цвята и касети-
рани алуминиеви пана.
Осветлението е диодно,
дискретно в основната си
част, с подчертани едри
плафони, тип рингове.
Освен тези станции ком-

панията

е изпълнител и на
една от четирите в
кв. “Овча купел”,
част от третата
линия на метрото,
които ще бъдат
отворени в
началото на 2021 г.
Станция “Овча купел” се

намира на бул. “Прези-
дент Линкълн” западно от
кръстовището му с бул.
“Овча купел”. Дължината
є е 108 м, а дълбочината -
13,5 м. Има два вестибю-
ла, единият с 3 входа, а
другият – с два. “Най-голе-
мите трудности при из-
граждането є бяха свърза-
ни с високото ниво на под-
земните води в участъка,
както и с проливните дъж-
дове по време на строи-
телството. Иначе

интериорът
е решен
в черно и бяло
като препратка
към намиращия
се наблизо стадион
“Славия”
Облицовките и настилки-

те са от гранитогрес и гра-

Патриотиченелементдопълвавизиятанастанцията-наедна
от стените е ликът на Христо Ботев. Долу - станцията е в цвят
горчица и ефектно решение за осветлението.

Западният вестибюл пък
се обслужва от два входа
до градината при църквата
“Св. Георги”. В станцията
има 8 ескалатора и 5
асансьора, осигуряващи
достъп до вестибюлите и
до двата перона. Подове-
те и таваните са решени в
неутрални светли цветове,
докато стените - контра-
стно. Южните са в бяло, а
от северната страна са в
цвят горчица. Ефектно ре-
шение на осветлението
прави визията на станция-
та много модернистична и
различна от всички оста-
нали.

Доста сложна
за изпълнение е
била и другата
метростанция

- “Св. Патриарх Евтимий”,
построена от “Джи Пи
Груп”.
Причината е местополо-

жението на станцията,
която е в самия център -
разположена на еднои-
менния булевард между
бул. “Васил Левски” и ул.
“Хан Крум”. Затова водещ
за “Джи Пи Груп” при из-
бора на технологията за
изграждането є е бил мо-
тивът за възможно най-
бързо възстановяване на
движението в района, кое-
то беше затруднено по
време на строителството.
Тя също е изградена по
“милански” метод.
“В зоната на станцията

се наложи да изместим
подземната инфраструкту-
ра, включително ВиК,
електро-, слаботокови, то-
плопреносни и други мре-
жи. Геоложките и хидро-
геоложките условия в
района са много тежки.
Наложи се да
изпълним струйно
инжектиране под

нит, а окачените тавани -
от еталбонд. Метростан-
цията е завършена изцяло
и вече там текат изпита-
нията на различните сис-
теми”, разказа Чонков.
Това е осмата метро-

станция в София, построе-
на от “Джи Пи Груп”.
Дело на компанията са и

станциите “Надежда”, “Бе-
ли Дунав”, “Летище Со-
фия”, “Александър Мали-
нов” и “Витоша”.

Станция “Ов-
ча купел”

трябва да бъ-
де отворена в
началото на

2021 г.



Значимите обекти

Строител: „Главболгарстрой“
Инвеститор: Central District
Пусков срок: 2022 г.
Площ: 55 хиляди кв. м РЗП

Строител: SBS
Инвеститор: община Стара 
Загора и „Национална компания 
Индустриални зони“ ЕАД
Площ: 115 000 кв. м
Пусков срок: 2020 г. за първи 
етап
Стойност: 1,5 млн. лв.

Строител: „Планекс проджект 
мениджмънт“
Инвеститор: „Данаос 
Дивелъпмънт“
Площ: 90 декара
Пусков срок: 2025 г.
Стойност: 28 млн. евро

Строител: „Главболгарстрой“
Инвеститор: Кохезионен фонд 
на ЕС
Пусков срок: 2021 г.
Стойност: 30 млн. лв.

„Индустриална зона Загоре“ 
АД „Тракия“

Морени клуб резидънс

Смарт Тауър

Пречиствателна станция 
за отпадни води Тутракан



на България 2020 г.

Строител: Pipe System
Инвеститор: AG Capital
Площ: 23 000 кв. м
Пусков срок: 2021 г.
Стойност: 30 млн. евро

Park Lane Office Center

Строител: „Калистратов груп“
Инвеститор: „Софийски 
имоти“
Площ: 75 декара
Пусков срок: 2020 г.
Стойност: 11,4 млн. лв.

Аквапарк „Възраждане“

Строител: „Автомагистрали“ АД
Инвеститор: АПИ
Дължина: 66 км
Пусков срок: 2022 г.
Стойност: 1 млрд. лв.

66 км от пътя Видин-Ботевград
между Монтана и Макреш

Строител: „Грома Холд“ АД
Инвеститор: Кохезионен фонд 
на ЕС
Дължина: 12 км
Пусков срок: 2021 г.
Стойност: 186 млн. лв.

Лот 3.1 на магистрала „Струма“
между Благоевград и Крупник



У
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С уникална технологияС уникална технологияС уникална технологияС уникална технологияС уникална технологияС уникална технологияС уникална технология
Уникална технология за

България се използва при
строителството на участъ-
ка от магистрала “Стру-
ма” преди тунел “Желез-
ница”. Проектът включва
изграждането на две мо-
стови съоръжения и обс-
лужващ път при северния
портал на тунела. Мосто-
вете са с дължина 560 м
(ляв) и 510 м (десен). Ви-
сочината им в различните
части е между 10 и 18
метра, а разстоянието
между колоните е в поря-
дъка 45 - 60 метра.
В момента се работи по

левия мост, като за из-
граждането се използва
потактово избутване на
горното строене с хидра-
влични крикове. Харак-
терно за тази технология
е, че връхната конструк-
ция на съоръжението се
прави на сегменти зад
единия от устоите на мо-
ста, като всеки е кон-
структивно свързан с
предходния. Готовият сег-
мент се избутва, за да се
направи следващият на

неговото място. Връхната
конструкция се състои от
по 21 сегмента всяка.
С всеки готов сегмент

дължината и теглото на
избутваното съоръжение
нарастват, като при по-
следното на левия мост

дължината на избутвана-
та конструкция ще е 560
метра, а теглото - над 15
000 тона. Предстои по-
следният сегмент да бъде
избутан преди края на ок-
томври и след това строи-
телите да се насочат към

същинското изпълнение и
на десния мост. Техноло-
гията на потактовото из-
бутване е предпочетена,
защото позволява да не
се спира движението по
пътя за Гърция.
Вече е приключило из-

бутването на предпослед-
ния 20-и сегмент. С това
водещият нос стъпи на
крайната опора и на
практика осъществява
премостването между
двата устоя на съоръже-
нието.

Технологията при изграждането на моста преди тунел
“Железница” се използва за първи път в България.

Магистрала
Част от магистрала

Европа - 17-километровия
участък между Сливница
и Драгоман, е на финал-
ната права. Очаква се
още в първите дни на
ноември той да бъде въ-
веден в експлоатация.
Това означава, че осеч-
ката ще е готнова с почти
6 месеца предсрочно. Ве-
че е пуснато двупосочно-
то движение от 15-и до
20-и километър и от 21-и
до 25-и.
Инвестицията е за

117,3 млн. лв. и е от бю-
джета. Изпълнител е
“ГБС Инфраструктурно
строителство” и по дого-
вор срокът за изпълнение
е април 2021 г.
Строителните дейности

по модернизацията от
първокласния път започ-
наха през май миналата
година. В участъка е из-
градено второ платно, а
старото е реконструирано
до магистрален габарит.
Отсечката е с по две лен-
ти за движение в посока
и лента за аварийно спи-
ране. В участъка има два
нови пътни възела -
“Сливница 1” и “Сливница
2”, които са с енергое-
фективно осветление,
както и 11 големи съоръ-
жения - 5 подлеза, 5 над-
леза и мост над река
Сливнишка при 30-и км.
Предвидени са и 7 пло-
щадки за отдих и прину-
дително спиране и 14 ар-
монасипни стени.

Работата по околовръстното шосе върви в срок.

Строителството на един от най-чака-
ните и същевременно най-сложни

инфраструктурни проекти - довършва-
нето на южната дъга на Софийския
околовръстен път в участъка от кв.
“Младост” до бул. “Цариградско шосе”,
се движи по график и трасето трябва
да бъде готово в края на следващата
година. Изпълнител е “Главболгар-
строй - инстраструктурно строител-
ство”.
Вече са изпълнени близо 60% от

предвидените дейности, като движе-
нието е изцяло прехвърлено в новоиз-
граденото ляво платно и локал, а съо-
ръженията на пътните възли “Младост”
и “Лозен” са напълно готови. Проектът

Догодина ще е завършено
околовръстното между
“Младост” и “Цариградско шосе”
се придържа изцяло към приетия габа-
рит на вече изградените участъци, ка-
то различно е изграждането на три пе-
шеходни надлеза. Връзките с населе-
ните места в участъка ще стават с
кръстовища на две нива. Околовръст-
ният път ще минава по мостово съоръ-
жение, а на ниво съществуваща улица
се изграждат кръгови кръстовища.

Предвидени са 4 пътни възела -при
ул. “Проф. Александър Танев” за “Мла-
дост”, при ул. “Самоковско шосе”, къ-
дето ще се прави връзка със Самоков,
Панчарево, Кокаляне, Горубляне, при
ул. “Патриарх Герман” - за Герман и
Цариградско шосе, и при ул. “Стар Ло-
зенски път”, за да се отива към Лозен
и Цариградско шосе.



“Европа” между
Сливница и Драгоман
готова 6 месеца
предсрочно
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строят
моста на
“Струма”
преди тунел
“Железница”
Проектирането и изграж-

дането на отсечката е въз-
ложено на обединението
“Железница – Север”, в
което участват “ГБС Ин-
фраструктурно строител-
ство”, “Главболгарстрой” и
“Главболгарстрой Интерне-

шънъл”. Стойността на до-
говора е 29 985 345 лв.
без ДДС. Срокът за завър-
шване на участъка е до
2023 година, когато всъщ-
ност се очаква да приклю-
чи изграждането и на ця-
лата магистрала.

Сградата
Smart
tower

трябва да
е готова
в края на

2022 г.

70% от оборота на
“Главболгарстрой”
идва от частни проекти
Традиционно около 70% от оборота на

най-голямото дружество в групата на
“Главболгарстрой Холдинг” - “Главбол-
гарстрой” АД, се формира от частни въз-
ложители. И през тази година компания-
та работи по големи проекти, сред които
има и няколко наистина впечатляващи.
Единият от тях е многофункционалната

сграда “Изток Плаза”. Там ще има офи-
си, хотел, жилища, ресторанти и подзем-
ни гаражи. Сградата е с разгърната за-
строена площ от внушителните 73 хил.
кв. метра, от които 55,6 хил. са над зе-
мята. Жилищната част ще е 10-етажна,
административната ще е 30-етажна, кое-
то я прави най-високата сграда в райо-
на. Апартаментите ще са около 200,
между 60 и 150 кв. метра, но ще има и
до 200 кв. м.
Друг внушителен проект, при който

“Главболгарстрой” е главен изпълнител,
е сградата Smart tower в София. Тя е
жилищна с три сутеренни нива, партер и
24 етажа. Разгърната застроена площ
ще е над 55 хил. квадрата. Основната
носеща конструкция е монолитна, а сте-
ните между апартаментите в сградата са
предвидени многослойни със система
porotherm+. При нея тухлите са толкова
гладки, че при прилепване една до друга
се постига максимална плътност на зи-

да. Външните стени са решени със сис-
тема за вентилируема фасада. Работата
по проекта трябва да приключи до де-
кември 2022 г.
“Главболгарстрой” изгражда и новата

сграда на посолството на Германия в
София. Тя е на терена на досегашната
на улица “Фредерик Жолио Кюри”.
Планираните дейности са разделени
на отделни етапи, така че съществува-
щата сграда на посолството да се из-
ползва. За “Главболгарстрой” това е
трети дипломатически обект. През го-
дините компанията е работила и по из-
граждането на новото посолство на
САЩ в София и резиденцията на по-
сланика на Норвегия.

30-етажна ще е адми-
нистративната част на

“Изток Плаза”.

В първите дни на ноември се
очаква да бъде завършен 17-
километровият участък от ма-

гистрала “Струма”

Външните
министри
на Герма-

ния и
България

Хайко
Маас и

Екатерина
Захариева
поставиха
капсула

на време-
то в осно-
вите на

бъдещата
сграда.
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2,2
Вкраянаминалатаседмицабенаправенапървакопказа

ремонт на 7-километровата отсечка на пътя от Благово до
Монтана.СъссредстваотОПРРвмоментасеремонтират21
участъка от пътищата втори и трети клас.

Оправиха
целия проход
“Петрохан”
и участък от
Подбалканския
път, който е
алтернативно
трасе при
ремонта на
“Тракия”

2,2 млрд. лева са даде-
ни за ремонт и под-
дръжка на пътища в

периода 2017-2020 г. Това показ-
ват данните на Министерството
на регионалното развитие и бла-
гоустройството. Парите са осигу-
рени от еврофондовете и бюдже-
та.

Основната част от сумата -
1,271 млрд. лв., е дадена за ре-
монти и подмяна на съоръжения.
За поддръжка са отишли над 488
млн. лв., а за аварийни ремонти
сумата е 31 млн. лв. За оправя-
нето на пътища от фондове на
Европейския съюз са дошли

над 396 млн. лв. Сключени са 31

договора за 552 километра.
Със средства от програма “Ре-

гиони в растеж” до момента са
рехабилитирани 21 участъка от
пътища втори и трети клас с дъл-
жина над 343 км. Стойността на
извършените работи е 295 милио-
на лева. Сред оправените отсеч-
ки са 21 км от третокласния път
Кричим - Михалково - Смолян, 15
км от Чирпан - Симеоновград, 30
км от второкласния Плевен - Ло-
веч, 21 км през прохода Петро-
хан, като вече е обявена обще-
ствена поръчка и за последния
участък от с. Благово до около-
връстното на Монтана. Ремонти-
рани са и 10 км от пътя Пловдив -
Асеновград, 17,4 км от Враца към
пещерата “Леденика”, с което е
подобрен достъпът до една от
най-красивите природни забеле-
жителности в България.
Над 2,1 млн. лв. са вложени в

превантивния ремонт на трето-
класния път Камен - Горна Оря-
ховица - Велико Търново. Опра-
вен е 4-километров участък,

поставени са
нов асфалт,
мантинели, знаци и
маркировка
Тази година бе оправен и це-

лияг проход “Петрохан”, след ка-
то преди близо месец завърши
рехабилитацията на 22,2 км от
тасето Костинброд - Бучин про-
ход. В него бяха вложени 11 млн.
лв., парите са по програма “Ре-
гиони в растеж”. Началото на ре-
хабилитирания участък между 8-и

30-и км е в края на Костинброд,
преминава през с. Бучин проход
и завършва след кръстовището
за Годеч.
Пътят е с нова асфалтобетоно-

ва настилка. Възстановени са от-
водняването на платното и пътна-
та конструкция в участъците с на-
рушена носимоспособност. От-
сечката е с нова маркировка,
ограничителни системи и пътни
знаци. Ремонтирани са 11 пътни
кръстовища, 2 моста - над рекита
Блато и Бучино, укрепено е свла-
чище.
Пътят София - Петрохан - Лом

е построен през 1970 г. и е

основна връзка на
Северозападна с
Югозападна България

през билото на Стара планина.
Той е най-прекият път за жители-
те от областите Монтана и Видин
със София, както и с Дунав мост
2, пристанище Лом и балнеолож-
кия курорт Вършец.
В края на август бяха оправени

20,8 км в отсечката Бучин проход
- Берковица, включени в лот 3 на
оперативната програма. Трасето
на територията на област Монта-
на беше ремонтирано през 2015
година.
И друг важен участък бе ремон-

тиран тази година. Това са 7,6 км
от подбалканския път между Кар-
лово и село Васил Левски. Отсеч-
ката е била с амортизирана на-
стилка, слаба носимоспособност,
множество пукнатини, деформа-
ции, стари мантинели.

През тази година
приключи цялостни-
ят ремонт на прохода
“Петрохан”.
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млрд. лв. дадени за
ремонт и поддръжка
Именно поради това проектът

за ремонт на трасето от подбал-
канския път предвиждал полага-
не на мрежа за усилване на път-
ната конструкция, цялостна под-
мяна на асфалтовата настилка и
подобряване на отводняването.
Трасето е с нови бетонови бор-
дюри, облицовани окопи, манти-
нели, знаци и маркировка.
Подбалканският път е алтерна-

тивно трасе на магистрала “Тра-
кия” и по него ежедневно преми-
нават над 10 000 превозни сред-
ства, уточняват от АПИ. Преди 17
г. е обновен горният асфалтов
пласт, но с това не се подобрява
носимоспособността му.
След ремонта шофьорите вече

имали безопасен път като алтер-
нативен маршрут при ремонта на
“Тракия” в участъка между Чир-
пан и Стара Загора, който започ-
на да се ремонтира в началото
на този месец.
31 км от третокласния път Юго-

во - Лъки и отсечката за Кръсто-
ва гора също бяха оправени. Тре-

ствуващата асфалтобетонова на-
стилка, укрепени са скатовете,
сменени са ограничителни систе-
ми, знаци и хоризонтална марки-
ровка.
В края на миналата седмица бе

направена първа копка за ремонт
на 7-километровата отсечка на
пътя от Благово до Монтана. По-
чти едновременно ще протече
ремонтът на два участъка. Първи-
ят е от Боровци до Благово, вто-
рият - от Благово до Монтана.
Участъкът започва на около 2 км
след с. Благово, продължава в
посока Монтана, преминава по
ул. “Диана” в индустриалната зо-
на на града и завършва преди
пътния възел с обходния път на
Монтана.
Второкласният път е основна

връзка на Северозападна и Юго-
западна България през прохода
Петрохан на Стара планина. Той
е най-пряката връзка за жители-
те от областите Монтана и Видин
със София, както и с Дунав мост
2 и пристанище Лом.

Ремонтиран е част от пътя към Кръстова гора, а след няколко месеца ще е
готов целият участък между селата Югово и Лъки.

токласният път е единствената
връзка на Лъки с Пловдив и е
най-пряката връзка с община Ба-
ните в Смолянска област. Пътят е
построен през 50-те години на
миналия век, но по него минават
тежкотоварни камиони, превозва-
щи суровина от предприятията за
добив и преработка на оловно-

цинкова руда в района.

Трасето преминава през
тежък планински терен
с голям надлъжен
наклон
и в по-голямата си част без

необходимия габарит.
Поради това е подсилена съще-
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МИЛЕНА ВЪЛКОВА

Отложено през март заради
пандемията от COVID-19, тради-
ционното изложение “Стройко”
остана единственото в бранша,
което успя да събере и тази годи-
на професионалисти и посетите-
ли. Открито на 21 октомври в
НДК, в неделя бе последният му
ден.
Тази година тематичният ак-

цент бе сигурността на дома и
града с помощта на технологии-
те. Затова и събитието се прове-
де в партньорство с МВР и Сто-
личната община.
Енергийна ефективност, инве-

стиции в имоти, проучване,
проектиране, етапи на строежа,
обзавеждане, оформяне на лад-
шафта бяха още от темите, обх-
ванати от изложителите на тазго-
дишното “Стройко”.
Посетителите имаха възмож-

ност да се запознаят с разнооб-
разни технологии и иновации за
дома, които отговарят на най-ви-
соките стандарти и с помощта на
специалисти всеки може “да
проектира” жилището си спрямо
нуждите на семейството.

Звън при движение
“Умните" системи за управле-

ние на процесите в дома са раз-
нообразни, с много функционал-
ности и стават все по-лесни за
ползване заради опростяването
на мобилните приложения за тях.
И това се отнася за охраната, ос-
ветлението, отоплението, програ-

Сигурност в дома и града
във фокуса на “Стройко”
53-ото изложение за архитектура,
строителство и обзавеждане бе единственото
в бранша в годината на пандемия

По традиция НДК бе домакин на 53-ото издание на
“Стройко”.

Енергийната ефективност също бе сред темите на изложе-
нието. СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

мирането на включването и из-
ключването на уреди и др. На из-
ложението можеха да се видят
няколко щанда с подобни реше-
ния, като според специалистите
силно търсени в последно време
са системите за охрана.
На голям интерес се радват ка-

мерите от различни класове, осо-

бено тези, които сигнализират
със звук в телефона на собстве-
ника, когато има движение. Ня-
кои от клиентите на “Стройко” си
тръгнаха от щандовете с много
актуалните сензорни системи за
управление на компоненти в жи-
лището, носещи много удобства,
спестяващи време и даващи въз-
можност за персонални настрой-
ки.

Детска
работилница
По-малките посетители на

“Стройко” имаха възможност да
научат как да използват смартте-
лефоните си за научни цели, да
видят някои практически прило-
жения на теоремата на Питагор и
други математически правила, ка-
то в същото време се забавляват.

“Умните” системи все повече навлизат в дома, а особено търсени са охрани-
телните

Чисто и вътре, и вън
Във време на пан-

демия здравето е
приоритет, а грижа-
та за него засяга
качеството на въз-
духа в дома, но и
ангажимента ни към
външната среда. Та-
зи година на
“Стройко” имаше ре-
шения и в двата
случая.
Вече е възможно

дезинфекцията да
става в присъствие-
то на хора с помощ-
та на бактерицидна
UV лампа. Устрой-
ството унищожава
бактерии, вируси и
микроби, като чрез

вентилатори възду-
хът от помещението
преминава през кор-
пуса на уреда, в
който има UV-C пу-
ра. Тя излъчва свет-
лина с дължина на
вълната 253,7 nm, а
това лъчение осигу-
рява 99,9% унищо-
жаване на патоген-
ните организми във
въздуха.
Отговорността ни

обаче излиза извън
стените на къщата
особено ако я ото-
пляваме с твърдо го-
риво - дървесни пе-
лети, стърготини и
др. Тогава праховите

частици, отделящи
се при горенето, по-
падат в системата за
отвеждане навън и
замърсяват околната
среда. Решението е
в поставянето на
ефективен филтър с
електрони, който ра-
боти на електроста-
тичен принцип. Елек-
троните зареждат
праховите частици,
отвеждат ги към сте-
ните на пещта, къде-
то се събират и втър-
дяват. Необходимо е
тези наслагвания пе-
риодично да се от-
страняват при почи-
стване на комина.
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Българи от
чужбина...
(Продължение от XIII стр.)
Това се случва и в двете посо-

ки – може да се случи да ти уве-
личат заплатата или да се пре-
местиш на по-високоплатена ра-
бота, а може и да се пенсиони-
раш и да нямаш нужда от голя-
мо жилище, на което трудно
плащаш режийните.
А и продажбата на имот с все

още неизплатен докрай кредит е
възможна. Можеш да го прода-
деш, ипотеката пада, а ти мо-
жеш да изтеглиш нов по-голям
заем за покупка на новото жили-
ще.
Аз съм в бизнеса от 14 години

и съм разговаряла с безброй
клиенти. Днес хората у нас не
разсъждават както преди 10 го-
дини дори. Преди българинът по
принцип купуваше жилище, кога-
то децата му порастват, когато
на домакинството му предстои
да се раздели на две и т.н. Слу-
чаите днес са много по-разнооб-
разни.
- И все пак, накъде ще тръг-

нат цените на жилищата и най-
вече колко време ще трае то-
ва?

- До този момент купувачите
са все още повече от продавачи-
те, а и банките дават по-добри
условия. Ако сделките обаче
продължат да спадат и през
следващите две тримесечия, па-
зарът ще трябва да се адаптира.
Купувачите ще станат по-малко
и с по-високи изисквания, с по-
голямо желание да свалят цени-
те и това по естествен начин ще
доведе до намаляване на сред-
ните цени.
Не мога да кажа категорично

колко време ще трае това. Този
пазар е много тежък, процесите
на него текат бавно. Аз не видях,
когато започна пандемията, ня-
коя фризьорка да каже, че зара-
ди ковида ще намали цената на
услугата си драстично. Напротив,
предпочита да се задоволи с по-
малко клиенти, но да не пада
под тази цена, защото знае, че
после трудно ще може да я въз-
станови. Само че минава изве-
стно време, докато реши кое є е
по-изгодно.
- Защо тогава, откакто започ-

на пандемията, хранителните
стоки не поскъпват, а някои

През последните години съществува тенденция новите жилища да се пред-
лагатнапълнозавършени-сподовипокрития,вратиисанитаренфаянс, такаче
купувачите си спестяват главоболията от ремонта. Но в същото време това
увеличава стойността им.

даже поевтиняват и докараха
дефлация?
- При тях конкуренцията е мно-

го по-голяма, изобщо не може
да се сравнява с тази в сферата
на услугите. При имотите пък да
не говорим – всеки имот си е
един вид уникална стока.
За всеки имот, който излиза на

пазара, има един и половина ку-
пувачи. Ако на пазара изведнъж
излязат много имоти и предлага-
нето се увеличи, това би накара-
ло купувачите да проявяват по-
вече претенции и би могло да
доведе до понижение на цените.

А трябва да кажа, че такъв бум
на предлагането не се задава. В
последните месеци има съще-
ствено забавяне на строителните
разрешителни. През второто три-
месечие беше с 50%, за третото
данните още не са излезли. Про-
сто инвеститорите в момента
гледат да си довършат проектите
в срок и да реализират всички
жилища преди завършването на
сградите.
По-консервативни са относно

стартиране на нови проекти и
обмислят по-внимателно подобни
стъпки.



Санирането на жилищни блокове 
намалява въглеродния диоксид 

с 295 килотона годишно

10,8% от офис площите
в София са празни

Строителите довършват 
започнатото, но намаляват 

заявките за ново

 Кризата все още не се е отразила върху броя на пус-
натите в експлоатация жилищни сгради, тъй като за-
почнатото вече строителство е било довършено. 
Според данните на  НСИ за второто тримесечие броят 
на въведените в експлоатация жилищни сгради е 766, а 
новопостроените жилища в тях са 3660. Спрямо второ-
то тримесечие на 2019 г. сградите са със 104 повече, или 
с 15,7%, а жилищата в тях нарастват с 1317, или с 56,2%.
Издаването на нови разрешителни за строеж обаче 
бележи спад в сравнение с второто тримесечие на ми-
налата година. От април до юни 2020 г. у нас местните 
администрации са издали с 14,4% по-малко разрешител-
ни за нови жилищни сгради, а броят на жилищата в тях 
е с 29,9% по-малко от този през съответното триме-
сечие на миналата година.

 За първи път през тази година делът на незаетите 
офис площи в столицата надхвърли 10 на сто и достиг-
на 10,8%, се твърди в доклад на консултантската компа-
ния MBL. Заради пандемията и последвалата криза едва 
16% от новостроящите се офис сгради имат сключени 
договори с наематели, преди да са били напълно постро-
ени, докато в предишните години често се случваше 
при пускането на сградата в нея да има едва 10% свобод-
ни за наемане площи. На този пазар има спад от около 
40%, което неминуемо ще доведе до спад на инвести-
ционната активност. Засега наемите на офисите не са 
паднали, те продължават да са между 8 и 14 евро на ква-
дратен метър месечно.

До 30 септември 2020 г. пo Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради в експлоатация са въведени 1906 жилищни блока. 
Очакваното намаляване на въглеродните емисии в Бъл-
гария в  резултат от реализираните мерки по програ-
мата по тези сгради е около 295 килотона въглероден 
диоксид годишно.
 По още 29 сгради, за които има сключени договори по 
програмата, текат строително-монтажни работи. За 
други 37 са обявени обществени поръчки за избор на 
фирми строители или на фирми, които да санират сгра-
дите на инженеринг, т.е. едновременно да проектират 
и изпълнят строително-монтажните работи по сани-
рането.

Половината услуги 
на кадастъра 

вече се правят онлайн

 През 2020 г. почти половината от услугите, които 
извършва Агенцията по геодезия, картография и када-
стър, се осъществяват не на гишетата на агенцията, 
а онлайн. За периода януари - септември 2020 г. са реги-
стрирани 486 828 заявления за услуги. От тях 234 898, или 
48,25%, са подадени през портала на агенцията и 251 930, 
или 51,75% - на гише. Миналата година съотношението 
далеч не е било такова. За периода януари - септември 
2019 г. са регистрирани 483 785 заявления. От тях 27,75% 
са подадени през портала и  72,25% - на гише.
 За периода януари - септември 2020 г. се наблюдава 
общо увеличение на регистрираните заявления с 3043 
броя спрямо същия период за 2019 г.  

Половин милиард лева струват 
двайсетте километра жп линия 

между Елин Пелин и Вакарел

 598 млн. лв. с ДДС струва модернизацията на жп линия-
та между Елин Пелин и Вакарел, т.е. всеки един от тези 
20 километра ще струва близо 30 млн. лв., което е свое-
образен рекорд. Това обаче е възможно най-трудният 
участък, в който ще трябва да се изгради най-дългият 
жп тунел у нас – с дължина 6,8 километра. Такива тунели 
в България не са правени от 50-те години на миналия век 
насам. Проектът предвижда също още два по-малки 
тунела, 8 моста и естакади и множество други съоръ-
жения плюс изграждане нa чисто нова жп гара в Елин 
Пелин.
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