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Отворено писмо от Националната асоциация на строителните предприемачи 
 

 
 
До 
Г-жа Йорданка Фандъкова 
Кмет на Столична община 
 
До 
Г-н Искрен Веселинов 
Председател на Комисия по регионална политика, 
благоустройството и местното самоуправление 
44-то Народно събрание 
 
До 
Г-жа Цецка Цачева 
Министър на правосъдието 
 
До 
Николай Нанков 
Министър на регионалното развитие и 
благоустройството 
 
До 
Г-жа Мая Манолова 
Омбудсман на Република Бълагрия 
Отворено писмо 
 
от 
Национална асоциация на строителните предприемачи  
Относно: Изменения в Закона за устройството и застрояването на Столична община и 
приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в 
областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична 
община 
 
Уважаема г-жо Фандъкова, 
Уважаеми г-н Веселинов, 
Уважаема г-жо Цачева, 
Уважаеми г-н Нанков, 
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Уважаема г-жо Манолова, 
 
Обръщамe се към Вас от името на Националната асоциация на строителните предприемачи 
(НАСП), която обединява голяма част от строителните компании в България и работи за постигане 
на най-добра среда за развитие на строителството чрез изграждане на доверие между всички 
заинтересовани страни и в защита на обществения интерес. В ролята си на браншова организация 
ние сме пряко заинтересовани от всяка промяна на нормативната база, регулираща строителния 
инвестиционен процес. С оглед на това сме длъжни да представяме пред обществото нашата 
позиция относно всички съществени изменения на законодателството, които оказват влияние 
върху условията за бизнес и живот. 
Повод за настоящото отворено писмо е предложеният законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), както и новата Наредба 
за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото 
развитие и устройството на територията на Столична община. 
Считаме, че предложените промени в посочените нормативни актове съдържат части, в които 
необосновано и в отклонение от общия законов ред се създават нови правомощия и режими и се 
увеличава административната тежест за гражданите и бизнеса, като се оскъпяват и удължават 
значително административните процедури в устройственото планиране. 
По отношение на законопроекта за изменение и допълнение на ЗУЗСО считаме, че: 

 - Необосновано се разширяват правомощията на Столичния общински съвет (СОС) за 
произволно изменение на Общия устройствен план, както и за промяна на 
предназначението на неурбанизирани територии при неясни предпоставки, даващи 
възможност за произволни интерпретации; 
- Съществено изменение с потенциални негативни последици е предложението за 
допускане на промяна на предназначението на имоти в урбанизираните територии, без 
да се изисква изменение на подробния устройствен план, само въз основа на виза за 
проектиране. За нас това изменение е неприемливо, защото критериите за това за кои 
имоти, при какви условия и за каква смяна на предназначението ще бъде допустим новият 
ред остават напълно неясни; 
- С предложените промени в ЗУЗСО се създава възможност да се променя 
предназначението на терени за озеленяване в пълно отклонение от сега действащия 
Закон за устройство на територията – без спазване на предвидените изисквания и ред за 
обществени обсъждания, квалифицирано мнозинство и т.н. 

Създаването на условия за субективизъм и липсата на ясни критерии при взимане на управленски 
решения е предпоставка за корупционни практики, което няма да остане незабелязано от 
участниците в процеса, както и от гражданите. 
Що се отнася до новата Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, 
уважаваме намеренията органът на местна власт да поставя за дискусия всякакви въпроси от 
негова компетентност с цел да осигури информираност и участие на обществеността при 
решаването им. При това обаче нашата позиция по наредбата е следната: 

 - Неприемливо е да се провеждат обществени обсъждания по въпроси, непредвидени в 
закон. По този начин се създават неоправдани административни и финансови тежести 
пред гражданите и бизнеса. В диалог със Столична община сме готови да предложим текст 
на чл. 4 от текста на наредбата; 
- Категорично възразяваме срещу предвиденото задължение в наредбата частноправни 
субекти да финансират провеждането на обществени обсъждания. Настояваме чл. 7, ал. 2 
да отпадне от текста на нормативния акт; 
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- Възразяваме срещу възможността, която дава новата наредба, въз основа "на изказаните 
и постъпили писмени експертни мнения, становища и предложения" или "на изказаните 
мнения, становища и предложения", обсъжданите проекти да бъдат връщани за 
преработка. Това дава възможност за административен произвол и за безкрайно 
замразяване на инвестиционни инициативи при отсъствие на каквато и да било форма на 
защита за засегнатите възложители. Настояваме чл. 19 и чл. 24 да отпаднат от текста на 
наредбата; 
- От прочита на наредбата се установява, че нормативно установеният срок за провеждане 
на обществени обсъждания доближава три месеца. Предвид наложилата се практика за 
допълнителни забавяния от всякакъв род се опасяваме, че срокът за провеждане на 
обществени обсъждания реално ще се увеличи на шест и повече месеца. Призоваваме 
Столичният общински съвет да намери възможност за по-кратки като време процедури, 
които да не затрудняват реализацията на бизнес инициативи. 

Националната асоциация на строителните предприемачи депозира детайлни правни становища 
относно предложените промени с оглед балансиране на обществения интерес. 
Всички ние, които сме въвлечени в обществените процеси, носим своята отговорност за 
предотвратяване на възможността за субективни решения без ясни критерии и оценка. 
Изразяваме надежда, че чрез диалог промените в нормативната база, регулиращи строителния 
инвестиционен процес в столицата, ще бъдат съобразени с мнението на заинтересованите страни. 
Уверени сме, че създаването на облекчени правила ще бъде гаранция за тяхната устойчивост и 
практическа приложимост и ще помогне всички ние да живеем и работим в по-добра среда. 
 
С уважение, 
 
Управителен съвет на 
Националната асоциация на строителните предприемачи 
 
http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2017/10/16/3079359_otvoreno_pismo_ot_nacionalnata_asociaciia_n
a/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2017/10/16/3079359_otvoreno_pismo_ot_nacionalnata_asociaciia_na/
http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2017/10/16/3079359_otvoreno_pismo_ot_nacionalnata_asociaciia_na/
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Източник: Dnevnik.bg 
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Източник: Vestnikstroitel.bg 
Дата: 16 ноември 2017 
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http://vestnikstroitel.bg/interview/169787_arh-zdravko-zdravkov-promenite-v-zuzso-sche-
reglamentirat-stroitelno-investicionniya-proces-v-stolicata/ 

http://vestnikstroitel.bg/interview/169787_arh-zdravko-zdravkov-promenite-v-zuzso-sche-reglamentirat-stroitelno-investicionniya-proces-v-stolicata/
http://vestnikstroitel.bg/interview/169787_arh-zdravko-zdravkov-promenite-v-zuzso-sche-reglamentirat-stroitelno-investicionniya-proces-v-stolicata/
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Източник: Capital.bg 
Дата: 17 ноември 2017 
 

Инвестиционният пазар на имоти: Накъде след рекорда от 1 млрд. Евро 
 

След сделките за молове с южноафрикански фондове 2018 г. вероятно ще е на офисите, хотелите 
и построените по мярка на клиента проекти. Инвеститори от Великобритания и САЩ вече 
оглеждат активи 
Сделки с бизнес имоти за над 850 млн. евро са сключени през 2017 г. в България, като очакванията 
са до края на годината сумата да достигне 1 млрд. евро. Това стана ясно на BalREc 2017 – 
традиционната конференция за инвестиционни проекти и пазар на имоти, която събира 
професионалистите в бранша. Форумът бе открит от столичния кмет Йорданка Фандъкова и 
президента Росен Плевнелиев (2012-17 г.). 
От суша към рекорд 
Инвестиционният пазар в страната дълго време "страдаше" от липса на ликвидност. Но тази 
година надмина всички прогнози и ще бъде рекордна за бизнес имотите в най-новата история на 
България - най-вече заради вълната южноафрикански фондове, която се насочи към търговските 
центрове. "Сердика Център", The Mall, "Мол Варна", "Галерия Бургас", "Галерия Стара Загора", 
недовършеният "Галерия Варна" (с ново име "Делта Планет") - всички тези обекти са с нови 
собственици през 2017 г. В скоро време се очаква и решение на КЗК по "сделката на годината" – 
продажбата на мол "Парадайз Център" за 252.9 млн. евро. 
От молове към офиси и хотели 
Големият въпрос сега е ще успее ли пазарът да продължи да бяга със същото темпо и през 2018 г., 
с какви участници и за какъв тип имоти. 
"Инвеститорите търсят големи активи, които не са толкова много в България. Може би следващата 
стъпка ще бъдат сделки с офис сгради, големи хотели или build-to-suit проекти. А може да се 
наложи първо да създадем продукт, който да отговаря на изискванията на наематели и 
инвеститори", коментира на BalREc Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton. 
Кои ще са купувачите 
В следващите месеци се очакват инвеститори и от други страни, не само от ЮАР. Фондове от 
Обединеното кралство и САЩ вече проучват активи в България и прогнозите са, че това ще бъде 
тенденцията на 2018 г. 
"Ако разглеждаме инвестициите през 2017 г. на фона на случващото се в Централна и Източна 
Европа, прави впечатление, че купувачите в България са с по-висок рисков профил – предимно 
фондове от ЮАР, които придобиват имоти и в държави извън ЕС като Сърбия и Черна гора", 
обясни Росица Стойкова, старши мениджър в PwC България. 
В Полша и Чехия профилът на инвеститорите е по-различен. Много активни са капиталите от САЩ 
и Великобритания, както и пенсионни фондове от Азия и от скандинавските страни. 
Инвеститорите в Румъния също са по-разнообразни, като има сериозна група купувачи и от други 
източноевропейски страни. "Те намират Румъния за по-атрактивна по няколко причини: 
ликвидност, прозрачност на пазара и политическа стабилност", коментира Росица Стойкова. "Да 
не забравяме, че Румъния е с почти три пъти повече население от нас. И въпреки това 
инвестиционният пазар в България през 2017 г. е по-голям. Страната ни има предимства – 
например по отношение на данъчните условия", опонира Михаела Лашова. 
Местните инвеститори 
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В последните 3-4 години българските инвеститори бяха сред най-активните на пазара. Достатъчно 
е да споменем сделките с хотели като "Хилтън", "Радисън", "Маринела", "Гранд хотел България", 
"Катарино СПА". През 2017 г. трендът продължи, но забави темпо - български компании 
придобиха няколко офис сгради в София, както и хотел "България" в Бургас. 
"Видно е, че българските, израелските и гръцките капитали се пренасочиха към строително 
предприемачество и тази тенденция ще продължи", заяви Георги Киров, директор "Инвестиции и 
оценки" в Colliers International. На въпрос какво е смислено да се прави в момента Киров даде 
пример с пазара на логистични площи, където почти няма предлагане. За инвеститорите това 
трябва да е ясен сигнал, че там има ниша за нови проекти. 
В жилищното строителство също има големи възможности. "В София категорично има ниша за 
смесени многофункционални проекти и ще се опитаме да я запълним", коментира Ерден 
Билгинер, член на Съвета на директорите на "Гаранти-Коза България". По думите му България е 
атрактивна за чуждестранните инвеститори с ниските данъци, членството в ЕС и отговарящото на 
европейските стандарти законодателство, държавната подкрепа за големи проекти, достъпните 
строителни терени и др. 
http://www.capital.bg/biznes/imoti/2017/11/17/3079474_investicionniiat_pazar_na_imoti_nakude_sle
d_rekorda_ot/ 
 
 
 
 
Източник: Capital.bg 
Дата: 19 ноември 2017 
 

Строителство: Залезът на големите европари 
 

Инвестициите са единствено по линия на санирането и частните жилищни проекти 
 
Изминалата 2016 г. се разви точно според очакванията на бранша - спадът в строителството 
засегна всички, но най-вече онези, зависими от европейско финансиране за инфраструктура. 
Милиардите за окончателни разплащания на европроекти от периода 2007 - 2013 секнаха през 
2015 г., големи пътни, жп и ВиК обекти почти липсваха и така инвестициите на пазара се оказаха 
единствено държавните пари за саниране и частни жилищни комплекси. Според данни на 
Камарата на строителите в България (КСБ) строителната продукция през 2016 г. е била на стойност 
11.2 млрд. лв., което е с 37% по-малко спрямо година по-рано. Данните се потвърждават от 
класацията за най-динамично растящите средни и малки строителни фирми: приходите на топ 25 
в категорията са се увеличили от 76 млн. лв. до 190 млн. лв., но това е спад в оборотите от 30 на 
сто спрямо лидерите в сектора година по-рано. 
Според анализа на КСБ след силната 2015 г. индустрията се е завърнала към отрицателен баланс 
заради едва сега започналото договаряне на европроекти и липсата на инвестиции в инженерното 
строителство. То е най-зависимо от държавно и европейско финансиране и би трябвало 
политиките на държавата да са в посока развитие именно на този отрасъл, смятат от КСБ. 
Държавата и общините се постараха да компенсират спада на строителите, като раздаваха ударно 
поръчки за саниране и за текущи ремонти на пътни отсечки, но обемите им няма как да 
компенсират отлива на европейски пари и отлагането на големи проекти като магистралите 
"Хемус" и "Струма". Според данни от регистъра на Българската банка за развитие (ББР), 
договорените средства за саниране през 2016 г. са около 80 млн. лв., а разплатените - близо 33 
млн. лв. - суми, които нямат нищо общо със заявките за пик на разплащанията от милиардната 

http://www.capital.bg/biznes/imoti/2017/11/17/3079474_investicionniiat_pazar_na_imoti_nakude_sled_rekorda_ot/
http://www.capital.bg/biznes/imoti/2017/11/17/3079474_investicionniiat_pazar_na_imoti_nakude_sled_rekorda_ot/
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програма. 
Подем за жилищния сегмент 
В тази сложна обстановка най-устойчиви се оказаха онези предприемачи, които заложиха на 
собствени инвестиции и на съживяването на жилищния сегмент, отчитащ двуцифрен ръст втора 
поредна година. Делът му формира около 11 на сто от приходите в целия строителен сектор, но 
изгледите са, че ще продължава да расте. По данни на компанията за недвижими имоти Unique 
Estates през 2016 г. цените на жилищата са нараснали с 12 на сто в София и с между 8 и 10% в по-
малките градове.  
Ясна тенденция за подем на строително-инвестиционния пазар отчитат и от Националния 
регистър за ново строителство и реконструкции (bcc.bg). Започнатите нови сгради в страната са с 
4.126 млн. кв.м разгъната застроена площ, което е 24% ръст на годишна база. Жилищното 
строителство бележи най-значимо увеличение в абсолютни стойности, а в процентно изражение 
новите офис сгради се увеличават със 130%. Оживление има и в строителството на хотели в 
столицата, както и в индустриалното строителството из страната през 2016 г. 
Най-динамичните в строителството 
Класацията на най-динамичните фирми в строителството е показателна за това как държавното 
финансиране и порочните модели изкривяват пазара. Явлението е характерно не само за 
големите играчи с ВИП достъп до поръчки за инфраструктура, но и за категорията на малките и 
средните фирми с обороти до 20 млн. лв. На челните места са компании ("Строителство и 
саниране инженеринг консулт"), чиято звезда изгрява заедно с милиардната програма за 
саниране. Нищо чудно съдбата им да последва тази на свързваната с депутата Делян Пеевски и 
несъществуваща вече "Водстрой 98" - краят на програмата и на безвъзмездното финансиране да е 
и краят на компанията. 
Извън лошите примери в класацията са фирми с по-здравословен модел на развитие - такива, 
които разчитат на частни инвестиции, специализирани във високото и жилищното строителство. В 
класацията се открояват още тясно специализирана компания за изграждане на животновъдни 
ферми, както и такава за отдаване на строителна техника и механизация. Макар картината за 
целия сектор да не е розова, фирмите в топ 10 на класацията отчитат добри резултати. Приходите 
им са нараснали с над 250% - от 84.5 млн. лв. до 240 млн. лв., отчетената печалба е близо 30 млн. 
лв., а заетите на постоянен трудов договор са се увеличили с 25%. 
На първо място в класацията е софийската "Ковел-про", еднолична собственост на Велизар Пенков 
Копчев. Тя увеличава приходите си над пет пъти - от малко под 1 млн. лв. през 2015 г. до 5.155 
млн. лв., а отчетената печалба е 606 хил. лв. Персоналът й се е увеличил от 13 на 20 души. В 
рамките на обединението "Академия 2017" ДЗЗД "Ковел-про" е избрана да извърши цялостно 
обновление и модернизация на Музикалната академия "Проф. Панчо Владигеров" на столичния 
булевард "Евлоги и Христо Георгиеви" за малко над 2 млн. лв. от новата европрограма за 
регионално развитие. В обединението влизат още "Архонт" ЕООД и "Диана комерс 1". Поръчката 
обаче е спечелена едва през октомври тази година заради жалби, а за предишните проекти на 
компанията липсва всякаква информация. От регистрите на обществените поръчки става ясно, че 
"Ковел-про" е участвала в един голям търг за близо 14 млн. лв. - на Държавно предприятие 
"Пристанищна инфраструктура" за изграждане на научноизследователски център за изследване 
на Черно море в Бургас. "Ковел-про" е била в обединение със "СМК Монтажи", "Бул акуа" и 
"Ваника 2". Търгът е спечелен от "Щрабаг". Собственикът Велизар Копчев не беше открит за 
коментар. 
Второ място е за споменатата вече "Строителство и саниране инженеринг консултинг" (ССИК), 
чиито приходи са се увеличили от 2.9 млн. лв. до близо 14 млн. лв. От Регистъра на обществените 
поръчки става ясно, че тя самостоятелно е спечелила поръчки за саниране за близо 7 млн. лв . - 
основно в Благоевград, но и в Карлово, Казанлък, Асеновград, Пазарджик, Белоградчик и др. 
Освен това фирмата участва и в обединения, с които е печелила поръчки за саниране в София, 
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Гълъбово, Велинград и др. В момента едноличен собственик на компанията е 25-годишната 
Елизабет Мариус Урукова - дъщеря на бившия футболист Мариус Уруков, а майка и Цветанка е 
известна като бившата жена на певеца Веселин Маринов. Преди това обаче фирмата мени 
няколко пъти собствеността си - основана е през 2005 г. като дъщерна на "ГБС инженеринг", през 
2009 г. е прехвърлена на управителя Янко Димитров Янков, през 2012 г. на Петкана Петрова 
Николова, а през 2016 г. на 25-годишната Елизабет.  
По-любопитно е името на Янко Янков, който има участие в още четири фирми за строителство и 
проектиране, които редовно печелят поръчки за обследване и строителни дейности в 
Благоевград. През 2015 г. Янков е назначен от благоевградския кмет Атанас Камбитов за зам.-кмет 
по строителството - заради опита му и добрата им съвместна работа - както твърди Янков пред 
местните медии. През лятото на тази година Янков подава оставка след инцидент с паднало скеле 
на саниран блок, като по чудо при инцидента няма пострадали. Санирането се извършва от 
свързваната с ДПС "Техно енерджи", която освен това се е явявала на търгове със "Строителство и 
саниране инженеринг консултинг". ССИК освен това купува терена на бившата автогара в 
Благоевград, където планира да строи комплекс с офиси, жилища и търговска част. На посочените 
в сайта на компанията номера затваряха телефона или твърдяха, че има грешка и там няма офис 
на строителна фирма. 
На трето място в класацията е варненската "Изолации", чийто обороти растат 4.5 пъти - от 1.1 млн. 
лв. през 2015 г. до 5.2 млн. лв. през 2016 г. Неин едноличен собственик е Светослав Жеков, който 
има участие в още над 10 компании. Занимава се основно със строителство и инвестиционна 
дейност. "Нямаме обществени поръчки, ние сме типични представители на бранша, които 
оцеляват на пазара", коментира той. "Изолации" е създадена през 2005 г. и оттогава изпълнява 
редица проекти, свързани с фирми около собствениците и групата на "Химимпорт". Компанията е 
работила по централата на Централна кооперативна банка във Варна, а през 2016 г. изпълнява 
проекта за реконструкция на крайбрежната алея в морския град. Възложител е концесионера на 
варненския плаж - "Лазурен бряг - 91", свързан с "Холдинг Варна" и "Алея първа". Проектът е 
сравнително малък - за 150 хил. лв., уточнява Светослав Жеков. Той е за ремонт на фасадите на 
старите Централни морски бани, подмяна на дограмите, поставяне на хидроизолация, укрепване 
на покривите и др. Най-големият проект в портфолиото на компанията е за жилищен комплекс 
във варненския квартал "Левски" с разгъната застроена площ 17 000 кв.м. Светослав Жеков 
уточни, че с инвестиционната дейност се занимава предимно компанията му "Адвансд истейт", 
чийто най-нов проект е за сграда със смесено предназначение на столичния бул. "Цар Борис III". 
Фирмата има инвестиции и в Банско. "Ще ми се да отделя инвестиционната дейност от 
строителната и да се откажа от строителството. Най-големият проблем за мен е работната ръка", 
коментира още Жеков. 
На четвърта позиция е компанията "Инвест билдинг - Силистра", която е специализирана в 
строителството и монтажа на животновъдни ферми. "Високият ни ръст през 2016 г. се дължи 
основно на два нови големи обекта: модерна кланица за прасета, агнета и телета и модерна 
свинеферма (в района на Силистренско - бел.авт.). Ултрамодерната нова кланична база, чието 
изграждане започнахме през 2016, е с най-съвременни технологии, енергийно ефективна и с 
минимални вреди за околната среда. Свинефермата също е изградена чрез иновативни 
технологии за автоматизиране на процеса и за хуманно отношение към животните", посочва 
управителят Николай Йорданов. Фирмата има договорени строежи, като по-големите от тях са 
модерни магазини за месо, животновъдни ферми и други. 
Пета позиция в класацията е за софийската "Менкаура" на Димитър Атанасов. Оборотът й се 
увеличава от 2 млн. лв. на почти 7 млн. лв. Атанасов посочва, че най-големият обект на 
компанията за 2016 г. е търговски център в кв. "Борово, но фирмата работи по редица жилищни и 
производствени сгради, включително в Мюнхен, Германия. Тя има и няколко договора за 
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саниране - в Левски, Благоевград, Стара Загора и Белене. През тази година и предстои изграждане 
на офис сграда на столичния бул. "Цар Борис III". 
На шесто място с ръст на оборотите от близо 240% е компанията "Зигурат" на Пламен Минков, 
която в най-голяма степен се е възползвала от раздвижването на пазара на жилища. Оборотът й 
расте от 1.2 млн. лв. до 4.3 млн. лв., а служителите й се увеличават почти 1.5 пъти - от 29 на 40 
души. "Зигурат" е наета да довърши няколко замразени по време на кризата жилищни комплекса. 
Единият е бившият "Уинслоу гардънс", сега познат под името "Елизиум". Новите инвеститори са 
"Юнион асетс", част от "Юнион груп", които откупиха проекта през 2014 г. от Райфайзенбанк. 
Пламен Минков уточни, че през 2016 г. е завършен първият етап от комплекса и работата по него 
продължава. Междувременно "Елизиум" печели наградата "Сграда на годината" в категорията 
жилищни комплекси. "Зигурат" работи и по довършването на комплекс "Грийн парк", отново в 
"Манастирски ливади". Той също е замразен по време на кризата през 2009 г., а преди смяната на 
собствеността проектът е познат под името "Алегро". Третият голям проект на "Зигурат" е 
оранжерия в района на Сандански на "Мелиса фрукт". По думите на Пламен Минков 
съоръжението е едно от най-модерните у нас, използвани са леки конструкции, материали и 
технологии от Финландия и Франция, като българският изпълнител е сглобил оранжерията с 
помощта на чуждестранни експерти. Оранжерията има одобрено финансиране от Програмата за 
развитие на селските райони, стойността й е над 1.2 млн. евро. 
Оптимизъм за бъдещето 
След трудната 2016 г., за която предприемачите малко или много бяха подготвени, идва период 
на оптимизъм. Предстоят големи проекти в жп инфраструктурата, финансирани от оперативна 
програма "Транспорт и транспортна инфраструктура". Освен това се очаква Министерството на 
околната среда да обяви поръчки за над 1 млрд. лв. в сектор "Води". От бранша се надяват 
програмата за санирането да продължи и през новата година, като сега се очаква да бъде 
одобрен нов милиард за финансирането й. 
При пътищата вероятно ще започне строежът на две отсечки от магистрала "Хемус", ще 
продължат две по "Струма" и вероятно един от тунелите преди Кресна. Няколко големи фирми ще 
продължат и вече възложените станции от третата линия на метрото. В частния сектор се 
наблюдават увереност и оптимизъм. Оживлението в офис строителството и хотелите в столицата, 
както и в индустриалното строителството из страната през 2016 г. ще продължи и през новата 
година. 
http://www.capital.bg/kpro/klasacii/gepard/2017/11/19/3075520_stroitelstvo_zalezut_na_golemite_ev
ropari/ 
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Обществени обсъждания има, обществена полза от тях – рядко 
 
Повечето подобни дебати се водят формално и се превръщат в пародия, казват гражданските 
организации в столицата 
Стотината столове, подредени под куполите на Ларгото в края на работния ден, бързо се заемат. 
Участниците в обществения дебат за бъдещата визия на емблематичния площад "Света Неделя" и 
пространствата около него са най-вече архитекти, журналисти, общински служители и шепа 
заинтересовани пряко от промените граждани. Интересът на обществото към тази част на града, 
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съсредоточила културно-историческото ни и археологическо наследство и административните 
функции на държавата, би трябвало да е огромен. Промените ще засегнат не само живеещите и 
работещите в централната зона. Само един детайл от тях вече предизвика разгорещен дебат в 
Столичния общински съвет в края на септември - удължаването на пешеходната зона по бул. 
"Витоша" в участъка между ул. "Алабин" и бул. "Ал. Стамболийски", както и в участъка от ул. 
"Георг Вашингтон" между улиците "Пиротска" и "Трапезица". Предвижданията са част от 
заданието, по което ще се изготвят проекти за реконструкция на площад "Света Неделя". 
Победителят ще бъде избран с конкурс, вероятно в края на годината. Идеята е новата пешеходна 
зона да свърже "Витошка" с Ларгото и площад "Бански". Подобно беше и предложението в 
доклада на урбанистите от архитектурното бюро "Геел" на световноизвестния датски архитект Ян 
Геел, изготвен по поръчка на Столичната община. 
На пръв поглед заданието, изработено от екип на Университета за архитектура и градоустройство 
и консултанти по археология, сблъсква най-болезнено интересите на пешеходците и 
автомобилистите. Но под стъкления купол на Ларгото в деня на дебата няма разгневени 
граждани, словесни престрелки, няма дори случайно попаднали сред археологическите разкопки 
хора, липсват и страничните въпроси към общинарите, експертите, та и към главния архитект на 
София. Тонът на дискусията е сдържан, леко апатичен. От Направление "Архитектура и 
градоустройство" на СО и екипа на УАСГ обясняват липсата на кръстосан словесен огън с 
многобройните си предварителни разговори със заинтересованите граждани. Но дали разпалени 
дискусии не липсват, защото подобни обсъждания все по-често налагат извода, че краят им е 
предизвестен? А след пушилката и шумотевицата става това, което трябва да стане. 
В края на лятото репортаж на "Сега" от общественото обсъждане в жк " Младост" за промяната на 
подробния устройствен план на проекта "Гранд каньон", изпълняван от турската фирма "Гаранти 
коза", показа колко пародийни могат да са подобни дебати. Всички говорят един през друг и най-
вече критикуват общинарите, освиркват инвеститорите, замерят ги с нецензурни думи, обиждат се 
помежду си. Цялата вечер агресията се лее от всички страни. Разговорът прескача от тема в тема, 
връща се отново върху тази, заради която съкварталците са се събрали - небостъргачите на 
мястото на бившия магазин "Деница". Общинарите, предприемачите и гражданите взаимно си 
прехвърлят грехове. В крайна сметка общественото квартално обсъждане реално не допринася с 
нищо за развитието на казуса. Няма две мнения, но "Гранд каньон" ще се строи! 
Повечето подобни дебати са пародийни и формални, отчитат от неправителствената организация 
"Спаси София". Мненията на гражданите не се протоколират, и ако има ценни предложения, то те 
потъват в небитието. Поради липсата на модератор, дебатите са разфокусирани, а неудобните 
въпроси не получават отговор. Най-често хората виждат в тези срещи шанс да си кажат болежките 
пред някой общинар и начинанието се превръща в говорилня на висок глас. На едно от 
обществените обсъждания за промените в изключително важната наредба за обществения ред 
например най-болезненият въпрос от публиката беше какво да прави барабанист, ако иска да 
репетира в часовете, отредени за тишина.  
"Най-безсмислени са обсъжданията, организирани от районните администрации. Те са преди 
всичко слабо разгласени, насрочени са в работно време, затова и към тях се стичат най-вече шепа 
пенсионери и случайно попаднали хора. Един от основните проблеми покрай дискусията за 
третия метродиаметър например, е в това, че институциите предоставят на гражданите 
регулационен план за разглеждане. Колко обикновени граждани могат да разчетат и осмислят 
чертежите? Това създава сериозни бариери пред информираността на обществото. В същото 
време сегашната нормативна уредба формулира като дискусии дори и най-добре организираните 
обсъждания. Това пък не задължава възложителя на заданието да се ангажира с направените от 
гражданите градивни предложения", отчита Гергин Борисов от "Спаси София". 
Реконструкцията на бул. " Ал. Дондуков" е сред най-пресните примери за формално обществено 
обсъждане. Въпреки че покрай този ремонт се проведоха шест-седем обществени дебата, а на тях 
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се изказаха и изключително важни мнения, той ще остане в историята като един от най-лошите.  
"На много от обществените обсъждания на "Дондуков" повечето граждани и особено живеещите 
в района настояваха булевардът да се асфалтира. Беше постигнато и категоричното съгласие 
спирките на трамваите да се направят с острови - хората да не изхвърчат от вратите на превозното 
средство на пътното платно, където може да ги помете автомобил. В проекта имаше и бетонови 
трамвайни ограничители, за да бъдат по-бързи трамваите в този участък. Имаше и подземни кофи 
за боклук, и тротоарни разширения. Този проект щеше да промени драстично към по-добро 
булеварда, но с намесата на МК за запазване на настилката от павета като културна ценност, той 
беше променен изцяло без ново обществено обсъждане, тъй като вече имаше закъснение със 
сроковете. Заповедта на МК също не беше обсъдена с гражданите и неправителствените 
организации", припомня Андрей Зографов от "Спаси София". (В крайна сметка тук асфалтът 
победи и МК се съобрази с желанието на общината да махне паважа, но можеше и да е другояче.) 
Още по-формални са и обществените дебати за бъдещото развитие на втора и четвърта зона от 
централна градска част, в които влизат ул. "Граф Игнатиев" и пространството между градинката и 
храм-паметника "Ал. Невски". "През 2013 г. след проведени обществени обсъждания и конкурси 
за двете зони имаше доста добри проекти. Целта беше през следващата 2014 г., с началото на 
новия програмен период на ЕС, европейските пари веднага да започнат да се инвестират в 
развитието на града. Но 2018 г. вече идва, а проектите нямат дори избран изпълнител, отлагат се 
ежегодно. Тази година пуснаха поръчка за ул. "Граф Игнатиев" от ул. "Алабин" до стадион "Васил 
Левски", но я спряха по средата заради занижените качествени характеристики на материалите. 
Още по-скандален е примерът за ремонта на площад "Александър Невски". Проектът 
предвиждаше да се отстрани изцяло автомобилното движение около този ключов за столицата 
обект. Но този проект беше променен без никакво обществено обсъждане или консултация с 
гражданите и НПО сектора", казва Андрей Зографов. Последно тези дни трябва да се махне поне 
паркингът на туристическите автобуси, които от години са обърнали едно от най-красивите места 
в София на автогара. 
Критиките на неправителствения сектор на обществените дебати е и за това, че се обсъжда само 
заданието, не и проектът, въпреки че той може да е в разрез с интересите на гражданите. Затова и 
настояват - бъдещият проект за площад "Света Неделя" и околното му пространство, след като се 
представи в експертния съвет на НАГ, да се дискутира широко и публично, отбелязват от "Спаси 
София". 
"Публичните дебати безспорно имат принос в развитието на градските части, но към тях трябва да 
се подхожда отговорно, без хейтърство и провокации, за да доведат до обществено полезен 
резултат. Преди няколко месеца се проведе дебат върху проект, спечелил преди цели 11 години 
прословутия обществен конкурс за Художествената академия. За толкова години всеки спечелен 
конкурс ще е морално остарял. По време на дебата професионалистите изказаха мненията си, но 
проектантът ги прие с обида като лични нападки. Въпреки това от обсъждането имаше полза, взе 
се решение да се прекрати обществената поръчка и да се премине към друго решение на 
въпроса", отчита арх. Ивайло Петков, един от основателите на "Група Град", преподавател в УАСГ 
и управител на архитектурно бюро "Десет архитекти". 
Арх. Петков влиза в сагата на провалилия се проект за "Дондуков" като експерт. "Подкрепих 
запазването на паветата въпреки ясната ми преценка, че това решение не е добро, тъй като 
съвременните улици са гладки и равни. До момента няма концепция дали булевардът ще бъде 
пешеходен или транспортен скоростен коридор. Тезата, подкрепена от група ГРАД, е настоящият 
му ремонт да е текущ, докато няма решение и аргументация за функцията му", отбелязва той. 
Всъщност съгласно действащата наредба за обществени обсъждания по устройството на 
територията общественият дебат за визията на Ларгото, за който ви разказахме в началото, не е 
дебат. Старият нормативен акт не предвижда обществено обсъждане на задание на 
градоустройствен проект. Мястото също беше избрано вън от действащите регламенти. Според 
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правилата това обсъждане би трябвало да е затворено между стените на НАГ. С други думи, 
случилото се е въпрос на добра воля от страна на Направление "Архитектура и градоустройство" 
(НАГ) и инициативата на главния архитект Здравко Здравков за промяна на старата нормативна 
уредба. Съгласно внесените от главния архитект предложения в обществените обсъждания би 
трябвало занапред задължително да се включват мненията на експерти, граждани и 
неправителствени организации. А устройствените планове и проектите, финансирани от общината 
би трябвало да се обсъждат още в началната им фаза, когато се определят целите им. Дали обаче 
промените ще нормализират диалога между гражданите и общината предстои да видим. 
http://www.segabg.com/article.php?sid=2017111600040001201 
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"Сграда на годината" ще отличи най-добрите реализирани сгради в България през 2017 г. 
 

Над 60 новопостроени и реновирани сгради, завършени в рамките на 2017 г. в цялата страна, 
участват в националния конкурс "Сграда на годината 2017". 
 
От 2002 г. платформата "Сграда на годината" прави ежегоден преглед на най-добрите реализации 
- сгради в България. Жури, съставено от представители от ресорните институции, бизнеса, 
културата, академичните и професионални общности, определя носителите на авторитетната 
награда. 
Конкурсът се провежда под егидата на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. 
Наградите ще бъдат връчени на официална церемония и гала вечеря на 14 декември 2017 г. 
Оценявайки голямото значение на новопостроените сгради за подобряване на градската среда, 
тази година в авторитетното жури участват и трима главни архитекти на големи общини – арх. 
Здравко Здравков /на София/, арх. Виктор Бузев /на Варна/ и арх. Веселина Илиева /на Бургас/. 
Председател на журито е Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и 
благоустройството. 
Проектите са разделени в 13 категории. 
Национален конкурс "Сграда на годината" отделя особено място на реализираните проекти - 
паметници на културата и сгради, свързани с духовността и съхраняване на националната 
памет. Една от особено вълнуващите сгради, участващи в конкурса тази година, е първият 
изцяло новоизграден катедрален храм /главен храм на епархия на БПЦ/ през последните 91 
години в България - "Св. Св. Кирил и Методий" в Ловеч. 
"Перперикон - минало за бъдеще" на община Кърджали, "Консервация и реставрация на турски 
склад в района на крепостта "Баба Вида" и адаптацията му в археологически музей – епиграфски 
център" /община Видин/, "Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили 
"Хелвеция и Грифони" /община Казанлък/, "Реставрация и адаптация на къща "Клианти" – една от 
най-старите жилищни сгради в АИР "Старинен Пловдив", ДКЦ "Авис Медика" в Плевен са другите 
значими проекти в тази категория. 
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Силната динамика в жилищното строителство доведе до обособяване на 4 отделни категории: 
сгради до 10 000 кв. м РЗП, сгради над 10 000 кв. м РЗП, жилищни комплекси от еднофамилни 
къщи и жилищни комплекси от многофамилни сгради. 
Най-добрите сгради, завършени през 2017 г., оформят тенденциите при "Производствени, 
логистични и търговски сгради", "Хотели и ваканционни комплекси", "Офис и корпоративни 
сгради", "Болници". Ще бъдат отличени и най-добрите реализирани проекти в категориите: 
"Сгради образование", "Сгради спорт", "Атракционни сгради" и "Зелени сгради". 
От 1 до 14 декември 2017 г. всички желаещи могат да се включат във вота за "Сграда на 
публиката". Гласуването ще става на интернет сайта на "Сграда на годината" – 
buildingoftheyear.bg. 
Националната художествена академия (НХА) с подкрепа на "Сграда на годината" подготвят друга 
полезна инициатива: за естетизация на интериорни и екстериорни пространства на 
новоизградени сгради чрез експониране на съвременно българско изкуство – живопис, графика, 
скулптура, керамика, резба, текстил и др. Идеята е да се подпомогнат млади автори от НХА, които 
ще изложат творбите си в новите сгради, под ръководството на проф. Греди Асса и проф. Николай 
Драчев, ректор на академията. Повече за инициативата четете в брой 6 на списание ГРАДЪТ, както 
и на сайта на "Сграда на годината". 
"Сграда на годината" се организира от "ГРАДЪТ Медиа Груп" под патронажа на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството с подкрепата на браншовите организации в 
проектирането и строителството. Националният конкурс е учреден през 2002 г. и е най-значимото 
събитие в областта на инвестиционните проекти, архитектурата и строителството в България. 
Целта му е да бъдат отличени най-добрите постижения през годината. 
Медиен партньор на събитието е БНТ. Церемонията по награждаването ще бъде излъчена на 16 
декември по БНТ 1 и БНТ Свят. 
Символ на конкурса е статуетката "Човекът и неговото творение", дело на известния скулптор 
Петко Москов. 
http://gradat.bg/news/2017/11/17/3080098_sgrada_na_godinata_shte_otlichi_nai-
dobrite/&rubrname=news/ 
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