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Снимки Денис Бучел

Новият Управителен съвет на Камарата на строителите в България проведе първото си
заседание и сформира две комисии
Свилена Гражданска

На първото заседание на
новия Управителен съвет на
Камарата на строителите
в България бяха избрани членовете на Изпълнителното
бюро и четирима заместникпредседатели. То се проведе в
сградата на КСБ в София. На
него присъстваха и председателите на областни представителства.
„Това е изключително важен
избор“, заяви инж. Светослав
Глосов, председател на УС на
Камарата на строителите
в Българи я. Той представи
предложенията за заместникпредседатели на КСБ. „Кандидатурите са свързани с
приоритетите, които приеха
делегатите на Общото събрание на организацията, за
развитието й и за нейната работа през настоящия мандат“,
обясни инж. Глосов.
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Ивайло Колев,
съветник на
Световната банка от
представителството
в България:

Неприлагането на
Закона за водите води до
блокиране на ВиК сектора

Годишните
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ǲǹǩȖȉȧȊȐȚȍȕȈȑȋȖȓȍȔȐ
șȚȘȖȐȚȍȓȐȗȖȕȍȚȕȐȗȘȐȝȖȌȐ
ȖȚȗȘȖȌȈȎȉȐȏȈȋ
„Геотехмин“ ООД е начело на класацията
Съгласно правилника за годишната класация комисията, която я изготвя, има задължение да подреди 50-те най-големи строителни компании, вписани в Централния
професионален регистър на строителя, по нетни приходи от продажби за последната
финансова година, т.е. 2012 г. „Има движение в сравнение с 2011 г. Има нови строители, влезли в списъка, а други отстъпили. Няма запазени места в класацията“, заяви
за в. „Строител“ Георги Грънчаров, ръководител на звено „Регистър“.
СТРОИТЕЛ

СЕДАЛИЩЕ

НПП
ДМА,
Персонал
(хил. лв.) (хил. лв.)

„Геотехмин“ ООД

София

621893

25720

446

„Трейс Груп Холд“ АД

София

296064

70565

1182

„Сименс“ ЕООД

София

157187

5654

528

„Филкаб“ АД

Пловдив

152440

23863

300

„ПСТ Холдинг“ АД

София

140903

20537

369

„Соларпро холдинг“ АД

София

120980

526

41

„Главболгарстрой“ АД

София

118472

31336

920

„СК - 13 ХОЛД – ИНГ“ АД

София

117625

10963

418

„Геострой“ АД

София

111803

38370

453

„Комфорт“ ООД

Варна

103870

5771

542

„АТАРО Клима“ ЕООД

Пловдив

103570

10931

453

„Маркан“ ООД

Самоков

102320

4573

246

„Сиенит инвест“ ООД

Пловдив

98309

47194

53

„Пи Ес Ай“ АД

Стара Загора

91535

10290

201

„ГБС - Инфраструктурно
строителство“ АД

София

88430

9007

501

„Хидрострой“ АД

София

86091

30379

589

„Планекс“ ООД

Варна

74307

29193

688

„Джи Пи Груп“ ООД

София

72760

1798

218

„Старт инженеринг“ АД

София

69979

8418

340

„СК - 13 Пътстрой“ АД

Перник

68876

5640

157

„Телелинк“ ЕАД

София

68285

1767

287

„Енемона“ АД

Козлодуй

65452

35753

935

„Щрабаг“ ЕАД

София

62479

16172

160

„Енергоремонт холдинг“ АД

София

61176

910

72

„Трейс - София“ АД

София

56204

5787

141

„Агромах“ ЕООД

с. Бело поле

56176

45282

425

„Аргогруп Екзакт“ ООД

София

54195

17515

603

„Пътинженерингстрой-Т“ EАД

Търговище

51234

24547

454

„ГСИ – Балкани“ ЕООД

Бургас

50393

5725

711

ИСА 2000 ЕООД

София

49944

23581

533

„СК-13 Трансстрой“ АД

София

47666

2648

180

„Инжстройинженеринг“ ЕООД

Варна

45323

10182

269

„Универсал строй консулт“ ООД

Благоевград

44177

4927

269

„Водоснабдяване и канализация –
Варна“ ООД

Варна

44176

48541

1484

„Понсстройинженеринг“ ЕАД

Бургас

42651

3363

271

„Галчев Инженеринг груп“ АД

София

41779

18906

235

„Минстрой Холдинг“ АД

София

40296

29649

52

„Балканстрой“ АД

Разлог

39566

11469

612

ПМУ АД

София

39062

3418

296

„Автомагистрали Черно море“ АД

Шумен

38247

31927

711

МАТ ООД

Разград

36543

1213

93

„Интегрирани пътни
системи“ AД

София

36115

1823

173
147

„Микс – констръкшън“ ООД

София

36098

857

„Евро Алианс Холдинг“ АД

София

35300

16727

410

„Телекомплект“ АД

София

35191

7329

158

„Пътища Стара Загора“ ЕАД

Стара Загора

33911

0

14

„Водстрой 98“ АД

София

33652

6010

220

„Станилов“ ЕООД

София

32597

23223

619

„Атоменергоремонт“ ЕАД

Козлодуй

32075

4091

770

„Пътища Пловдив“ АД

Пловдив

31452

14059

381
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До края на годината може да се промени и Законът
за инвестициите
Снимки в. „Строител“

Николета Цветкова
„Работи се по създаване
на пакет от 100 режима за
облекчаване на строителството, устройствените
планове и други.“ Това заяви
вицепремиерът Даниела Бобева на форум, посветен на
инвестициите у нас. Мерките са част от третия
пакет на правителството
за подобряване на икономическата ситуация и намаляването на административната тежест. По него
в момента работят четири
ведомства съвместно с бизнес организации. „Очаква се
той да бъде готов до края
на ноември“, уточни Бобева.
Първият и вторият пакет
вече са готови и включват
съответно 24 и 88 мерки. За
да бъдат въведени, са нужни
изменения в редица закони.
„Следващата сряда Министерският съвет ще разгледа около 30 законопроекта,
свързани с първия пакет“,
обясни вицепремиерът. Сред
основните точки, които са
засегнати, са намаляване на
таксите с минимум 20% в
Агенцията по вписванията,
отпадането на сключване
на предварителен договор с
доставчици на публични услуги. Има и мерки в областта
на туризма, насочени към облекчаване на регистрационните режими.
За втория пакет предстои ведомствата да подготвят нужните промени в
нормативната база. Това се
очаква да стане в срок от 2
месеца и до края на годината също да мине през парламента. Пакетът включва
промени в областта на екологията, както и отпадане
на 10 режима от Министерството на икономиката и
енергетиката. Бобева призна, че много трудно са били

изработени мерките, защото всяка администрация
е защитавала сегашните
такси и административни
пречки.
„Основен проблем остават обществените поръчки“, съобщи тя. В момента
30% от тях се провеждат
само с един кандидат. „Това
не е единствената лоша новина“, коментира вицепремиерът. Другата е, че от
останалите 70% търгове
само 30% достигат до края
с повече от един кандидат,
а в останалите случаи фирмите се отстраняват по
документи. „Това за мен не
са обществени поръчки. Ин-

ституциите казаха, че
подкрепят мерки срещу
корупцията, но като се
стигна до конкретните
неща, не всички са съгласни с прозрачните
процедури”, заяви още
Бобева. И допълни, че е
изненадана, че на всичките й срещи с бизнеса
представителите му
винаги искат държавата да им помага, дори при
споровете им с други фирми,
и да създаде нови институции и агенции. „Но няма да
направим това, администрацията и така е достатъчно
раздута“, категорична беше
Бобева.
По време на форума стана ясно, че вече е готова
стратегията за туризма и
ще започнат разговорите
с браншовите организации.
„Мисля, че ще бъдат приятно
изненадани“, коментира още
Бобева. Тя допълни, че се работи още и по стратегия за
минералните води, за публично-частното партньорство
и иновациите.

Планират се изменения
и в Закона за инвестициите. В сегашния му вариант
вицепреми ерът го описа
като красив, но лъжещ инвеститорите. С измененията се предвижда част от
облекченията за големите
вложители да отпаднат, защото страната ни не може
да си ги позволи.
Тя допълни, че търговските аташета по места
„се притесняват” да помагат на българските фирми,
защото се страхуват да
не бъдат обвинени, че подкрепят „олигарси”, и помоли
инвеститорите за съвет
как да се излезе от тази ситуация.
„Промените в нормативния акт ще доведат до
съкращаване на срокове, на
административно обслужване“, обясни Светослав
Младенов, изпълнителен
директор на Българската
агенция за инвестиции.
Според него до Нова година
може да приключи всичко по
измененията.
„България ще обърне
внимание към бързо развиващите се пазари за привличане на инвестиции“, каза
още Бобева. По думите й
няма да бъдат забравени и
традиционните търговски
партньори и допълни, че правителството ще продължи
да работи така, че страната ни да е привлекателна за
инвеститорите.
„Ще се направят и промени в Закона за защита на
конкуренцията, чрез които
да се балансират отношенията между производители
и търговци. Ще бъде създадена изцяло нова глава в нормативния акт, но подробности ще бъдат съобщени,
когато са готови проектотекстовете“, обясни още
Бобева.

Приемете нашите сърдечни пожелания за здраве и
късмет! Нека продължават да ви съпътстват успехите
в личен и професионален план - като председател на найавторитетната браншова организация.
За това са необходими ентусиазъм и неизчерпаема
енергия за работа, които сте доказал, че притежавате.
Отбелязвайки своя празник на 3 ноември - малко след
Деня на строителя, имате повод за равносметка и за
очертаване на нови цели. А те едва ли ще са малки,
защото резултатите досега поставят летвата още
по-високо.
Честито и наздраве!
Екипът на в. „Строител“

ǼȘȍȕșȒȐȒȖȔȗȈȕȐȐȐșȒȈȚȌȈ
ȐȕȊȍșȚȐȘȈȚȔȓȕȍȊȘȖȊǸȐȓȈ
Невена Картулева
„Има постъпили инвестиционни намерения за дестинация Рила, зад които застават френски компании.“
Това съобщи вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева след редовното седмично заседание на Министерския съвет.
Тя обясни, че според плана инвестицията ще бъде
направена за период от 6 години и ще достигне 550
млн. евро. Парите ще бъдат насочени към осигуряване
на целогодишен планински туризъм. С решение на кабинета вече е съставена работна група на ниво зам.министри, която ще прегледа намеренията на френските компании и ще оцени в каква степен проектът
представлява интерес за България. Ръководител на
групата ще бъде зам.-министърът на икономиката и
енергетиката с ресор „Туризъм“ Бранимир Ботев.

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Оценка на съответствието
Строителен надзор
Инвеститорски контрол
z Енергийна ефективност
z Оценки
z
z
z

Пловдив: 032/65 32 49; София: 0882 58 97 27
e-mail: office@kontrol-invest.com www.kontrol-invest.com
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Въпреки това Министерският съвет прие увеличението
на минималната работна заплата

Снимка Влади Георгиев

Невена Картулева

Сертифициран
по ISO 9001 - 2008

www.kofragna-bg.com

НИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
hСпециални кофражи и метални
конструкции
h Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
h Подпорни скелета и телескопични
подпори
h Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
h Фасадни рамкови скелета, подвижни
работни платформи
h Парапетни стойки за обезопасяване на
плочи
h Едностранни кофражи
h Кофражни аксесоари
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични
решения за изпълнение на:
h Жилищни и административни сгради
h Търговски сгради (молове)
h Пречиствателни станции
h Атомни електроцентрали
h Мостови съоръжения
h Подпорни стени
h Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
h Метростанции

тиките на работодателите
все пак беше решено минималната работна заплата да
се увеличи от 310 на 340 лв.
от 1 януари 2014 г. В мотивите на правителството се

казва, че се очаква тази мярка да доведе до изсветляване на доходи и намаляване на
обема на сивата икономика.
Още за бюджет 2014 – на
стр. 14

ǷȘȍȌșȚȖȐȋȓȈșțȊȈȕȍȊȗȈȘȓȈȔȍȕȚȈ
Министърът на финансите Петър Чобанов внесе
проекта на бюджет 2014 в парламента. По думите
му биха могли да се осигурят и коледни добавки за
пенсионерите. Той разговаря с председателя на Народното събрание Михаил Миков, който го информира,
че парламентът ще предостави ресурс от 12 млн.
лв. на тазгодишния бюджет. „Мисля, че министерствата също ще направят подходящ жест до края
на тази година, за да изпълним свои приоритети, за
които средствата не достигат. Това са коледната
добавка за пенсионерите, проблемите по отношение
на здравеопазването и ресурсите, които са необходими за справянето със ситуацията с бежанците“,
посочи министърът.

ǷȘȍȌȐȏȊȐȒȈȚȍȓșȚȊȈȐȘȍȏțȓȚȈȚȐȊȎȐȓȐȡȕȈȚȈ
ȗȖȓȐȚȐȒȈȕȈșȚȘȈȕȈȚȈ

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД
4000 Пловдив, ул. „Хр. Ботев “ № 92 В,
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com

тане единствено условието
за 27 години осигурителен
стаж.
Асоциацията на индустриалния капитал подкрепи
данъчната стабилност при
ниски равнища на данъчните
ставки, но смята, че предвижданият ръст от 1,8% е
оптимистичен. По думите на
председателя й Васил Велев
е реалистично прогнозата
за икономически растеж за
догодина да е 1,3-1,5%. Той
отчете още, че за първи
път от няколко години насам
работодателите говорят за
назначаване, а не за съкращаване на кадри.
Ден след дебатите на
тристранния съвет се проведе и редовното седмично
заседание на Министерския
съвет, на което въпреки кри-

Снимка авторът

Сроковете за обжалване на отчуждителния акт
за имот да бъдат съкратени от 14 на 7 дни. Срокът
за насрочване на дело от съда да бъде 10 дни от получаване на жалбата. Това предвиждат приетите на
първо четене със 176 гласа промени в Закона за общинската собственост.
Обжалването, дори само по отношение на размера
на обезщетението, ще спира изпълнението на отчуждителния акт. С направените поправки в закона
се цели да се предотврати опасността от забавяне
на важни стратегически обекти от транспортната
инфраструктура, финансирани от ЕС, посочва в мотивите си вносителят на промените – председателят
на парламентарната Комисия по регионална политика
и местно самоуправление Димчо Михалевски. Той се
аргументира и че с промените в максимална степен
се осигурява приоритетното и своевременно изграждане на национални и други обекти, без да бъдат
накърнени правата на собствениците на имотите,
които се отчуждават.
Предвижда се единствено определеното от съда
обезщетение да се счита за справедливо (когато неговият размер е оспорен) и едва след превеждането
му по сметка на собственика на имота парцелът да
се счита за отчужден. Законопроектът на ГЕРБ, който парламентът отхвърли, предвиждаше имотът да
се смята за отчужден след влизането в сила на решението на Министерския съвет или на областния
управител.

Размерът на минималната работна заплата и начинът на определянето й бяха
едни от спорните въпроси,
които обсъждаха партньорите на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Бизнесът се противопостави на ръста й от 310 лв. на
340 лева от 1 януари, а от КТ
„Подкрепа“ и КНСБ подкрепиха намерението на управляващите за ново увеличение.
Представителите на изпълнителната власт, работодателите и синдикатите
разгледаха още държавния
проектобюджет за 2014 г. и
бюджетите на НЗОК и ДОО.
Бизнесът и синдикатите заеха противоположни
позиции и за максималния
осигурителен доход, който
се предвижда да нарасне на
2400 лв. от 1 юли. Така на
практика ще се увеличи и
максималната пенсия - от
770 лв. на 840 лв. Работодателите не подкрепиха увеличението, а от двата синдиката го определиха като
предпазливо. Двете страни
обаче постигнаха единодушие, като дадоха своето съгласие за предложението на
правителството да отпадне
възрастта при пенсионирането на военните, като ос-

Снимка Денис Бучел
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Емил Христов
„Държавата и общините
трябва да са по-амбициозни,
за да се постигне развитие
в жилищната политика”, каза
Димчо Михалевски, председател на парламентарната Комисия по регионална политика
и местно самоуправление. Това
стана по време на участието
му в Националния жилищен форум, организиран от „Хабитат
България” и подкрепен от Министерството на регионалното развитие, „Винербергер” ЕООД,
„Пайплайф България” ЕООД и „Тондах
България” ЕООД. Цел на дискусията, открита от зам.-министъра на регионалното развитие инж. Мирослав Мазнев,
бе да се постави акцент върху нуждата
от ефективни партньорства между държавните структури, бизнеса и неправителствените организации в името на
осигуряването на достойни и безопасни
жилища за всеки.
На събитието присъстваха още и
Христина Стоичкова, гл. експерт в Дирекция „Обновяване на жилищата” в Министерството на регионалното развитие, и Иван Попов - началник на отдел
„Програмиране, оценка, информация и публичност” към МРР. Те направиха обобщение на постигнатото до момента по ОП
„Регионално развитие” и на планираните
дейности по ОП „Региони в растеж” 20142020. Бяха обсъдени необходимите финансови ресурси и възможностите за публично-частни партньорства за осигуряване
на домове за уязвимите общности.
Като пример за сътрудничество бе
представен и социалният проект на „Хабитат България” „Изграждане на четири
жилища в град Костинброд”. Той е реализиран благодарение на съвместната им

работа с „Винербергер” ЕООД, „Пайплайф
България” ЕООД и „Тондах България”
ЕООД. Всеобщото мнение на присъстващите бе, че това е пример за успешна практика между бизнеса и неправителствения сектор. Международните и
местните представители на ръководния
екип на компаниите също взеха думата,
като поясниха по какъв начин са участвали в проекта.
На последваща церемония в Костинброд първите две многодетни семейства, които ще живеят в жилищата,
построени от „Хабитат България”, получиха ключовете за новите си домове.
Проектът предвижда изграждането на
общо четири нови енергийно ефективни
еднофамилни къщи. Жилищата, всяко от
които е с площ от 94 кв. м, са предназначени за млади семейства с непълнолетни
деца и с доказани жилищни нужди. „Организацията се стреми да повтори този
модел на работа на територията и на
други общини в страната”, каза Минчо
Бенов, национален директор на „Хабитат
България”.
Повече за националния жилищен форум
и интервю с Атанас Буглов, управител на
„Винербергер” ЕООД, очаквайте в следващия брой на в. „Строител“.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА
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ǴȐȕȐșȚȢȘǬȍșȐșȓȈȊȈǺȍȘȏȐȍȊȈ ǜǬǳǶǼǴǮǬǾǹǱǶǼǺǻǺǷǬ
ǻǺǰÅǝǮǱǾǬǝǺȀǴȋµ
ȖȚȒȘȐȖȉȍȒȚȐȏȈȔȐȓȐȖȕȐ
Елица Илчева

Районната болница и туристически атракциони в с. Баня са преобразени
със средства по ОП „Регионално развитие“
Елица Илчева
Нови туристически атракциони в разложкото село
Баня и преобразено отделение в районната болница
откри министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. Двата
обекта са финансирани по
Оперативна програма „Регионално развитие“. В здравното заведение са вложени
4,6 млн. лв., а в развитието
на туризма - малко над 2
млн. лв.

„Благодарение на европейската солидарност и успешно реализирания проект
над 55 000 души от Пиринския край, както и туристите вече имат модерно и покачествено здравеопазване“,
посочи министър Терзиева. В
Благоевград също се модернизира многопрофилната
болница и специализираната
за онкологични заболявания
„Свети Мина“. По програмата е предоставено финансиране на общо 49 държавни
и общински лечебни заве-

дения на обща стойност
281 млн. лв.
В село Баня министърът
заяви, че развитието на туризма в цялата страна се
подпомага по три схеми от
ОП „Регионално развитие“
чрез финансиране на 70 проекта за 230 млн. лв. в над 60
български общини. Изпълнител на проекта за атракциона е местната „Балканстрой“ в консорциум с „Миле
инженеринг“ ООД.
Пред журналисти министър Терзиева заяви, че

пътят Юндола – Разлог, който е в рехабилитация, ще
бъде подготвен за зимния
сезон, за да може превозните средства да се движат
безопасно. След фалита на
австрийската „Алпине Бау“
за него има нов изпълнител
- консорциум между фирмите „Галчев” и „М-строй”.
Те трябва да завършат
строителството до есента на 2015 г. Отсечката с
дължина 53 км се финансира по програма „Транзитни
пътища V”.

ǺȘȐȔȈȗȘȖȌȢȓȎȈȊȈȚȊȚȢȘȋȈȏȈȘȍȔȖȕȚȕȈȋȈȘȈǩțȘȋȈș
Николета Цветкова
Три дружества продължават в
търга за обновяване на жп гара Бургас. Това стана ясно при отваряне
на ценовите оферти в сградата на
Национална компания „Железопътна
инфраструктура”. До процедурата
не беше допуснато едно дружество
- ДЗЗД „Реминг и Планекс” – Варна,
което включва консорциум „Реминг и
ко” - „Реминг консултинг” – Словакия,
„Васил Иванов Костов” ЕТ, и „Планекс”
ООД. Предложенията на допуснатите
кандидати са:

1. ДЗЗД „Девня Строй Инженеринг” („Девня трейд” ООД, „Гигастрой” ЕООД, „Евробилдинг инженеринг” ООД)
 техническо предложение - оценка
28 т., от които 10 т. за проектиране,
12 за методология и 6 за персонал
 цена 6 069 828 лв. без ДДС
 обща стойност (включва ДДС,
непредвидени разходи и аванс) –
8 012 172,96 лв.
2. ДЗЗД „Железопътна инфраструктура” – („Техно Строй България” ООД, „Билдингс” ЕООД, „Сънником” ЕООД)

 техническо предложение – 21 т.,
от които 8 т. за проектиране, 11 за
методология и 2 за персонал
 цена 7 205 789 лв. без ДДС
 обща стойност 9 511 641,48 лв.
3. ДЗЗД „Гара Пиргос 2013” („Интегрирани пътни системи” АД
„Инфраструктурна компания” АД,
„Вамос” ООД, „Екоарт Инженеринг”
ЕООД)
 техническо предложение – 27 т.,
от които 10 т. за проектиране, 11 за
методология и 6 за персонал
 цена 9 056 336,97 лв. без ДДС
 обща стойност 11 193 632,36 лв.

Снимка Денис Бучел

До края на календарната година гробницата на
Хонорий ще бъде
достъпна за публиката. Това каза
за местник-кметът на Столичната община д-р
Тодор Чобанов при проверка на изпълнението на проекта за
експонирането на археологията, която е част от некропола
под базиликата „Света София”. „Това е най-ценната гробница,
открита на територията на София при случайни разкопки.
Тя е на една от най-важните за християнството през IV век
фигури – Хонорий, който вероятно е бил епископ, един от водачите на местната християнска общност. Неговата гробница
е единствената с надписи. Тя прекара две десетилетия под
странни временни покрития. Сега няколко седмици ни делят
от приключването на работата. Ще има миниатюрна експозиция за самата личност и за Сердикийския събор от 343
година. Всичко това ще бъде представено по достъпен начин
в комплекса. Последният етап струва около 200 хил. лв.”, допълни д-р Чобанов.
Проектът е разработен от бюрото на арх. Васил Китов,
който почина само преди седмица, а за работата си по археологическото наследство в столицата получи награда в
Националния преглед на архитектурата 2012 в категорията
„Архитектурно наследство”.
В непосредствена близост са намерени още няколко гробници. Столичната община има планове в рамките на няколко
години да се прокопае тунел, който да осъществява връзка
между музея и некропола. Вероятно ще се кандидатства за
средства от Норвежката програма. Проходът тепърва ще
бъде проектиран. Той ще бъде един от подобектите в проект
на Столична община.
Чобанов съобщи още, че общината е в очакване Министерството на културата да проведе процедурата за избор за изпълнител на необходимите консервационни и реставрационни
дейности на разкопките на древна Сердика. „Всяко зимуване
се отразява зле на археологическите структури. Добре е максимално бързо да се направи обществената поръчка, за да се
обгрижи подобаващо тази археология.
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Ивайло Колев, съветник на Световната банка

¯ÇÑÒÊÍÂÅÂÏÇÔÐÏÂ©ÂÌÐÏÂÉÂÄÐÆÊÔÇ
Форуми като научнопрактическата конференция за предизвикателствата при изграждането
Николета Цветкова
Г-н Колев, вие сте
част от екипа, работил по подготовката
на стратегията за развитие на ВиК сектора.
Какви бяха основните
трудности по време на
работата ви?
За самата подготовка на стратегията разписахме редица доклади.
Един от тях беше преглед
на публичните разходи в
отрасъла. За събиране на
необходимата информация сме ползвали данни от
Националния статистически институт, министерствата на околната
среда и водите (МОСВ), на
финансите, на регионалното развитие (МРР), както
и от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), които
ни оказаха съдействие. Те
ни предоставиха данни за
всичките години, в които
работят. Здравното ведомство пък ни даде информация за качеството
на питейната вода. Това,
което ни направи впечатление, е, че няма едно
място, на което да са събрани всички данни. Всяко
от учрежденията набира
информация за собствени
цели. Освен това установихме и разминавания.
Екоминистерството настоя да ползваме данни от
статистиката. Но когато говорихме с тях, те ни
обясниха, че събират само
определен вид информация.
Например при тях покритието с услуги по канализация
и пречистване на водата
се оказа по-голямо от нашите изчисления. Причината бе, че те не отчитат
частичния обхват на съоръженията. Например в
даден град, ако е изградена
в няколко квартала канализация, те броят, че цялото
селище има. Отне ни доста време събирането на
информацията, на базата
на която ние да направим
анализи на публичните разходи.
За нас беше предизвикателство да подготвим
и оценка на необходимите
средства за постигане на
екологично съответствие,
което е сред ангажиментите на страната по договора за присъединяване
към Европейския съюз. Положително бе, че успяхме
да стъпим на първоначалните варианти на регионалните планове. Но тяхното забавяне ни постави
пред задачата, ползвайки
първичната информация
в тях, да се опитаме да
определим нужните инвестиции. Сега, когато са готови и виждаме оценките,
установяваме, че няма сериозни разминавания.
Може би е добре да
се мисли за създаване на

специално звено, което
да събира и концентрира
информация за всички ВиК
съоръжения и системи,
каквото предложение е направено от регионалното
министерство. По този
начин ще се знае кой ги
експлоатира и поддържа, в
какво състояние са и т.н.
Не знам дали ще се случи,
но ще е много добре да има
една институция, която да
разполага с цялата нужна
информация, която да се
ползва при необходимост.
Доста негативни са
изводите от стратегията – остаряла мрежа,
недобре управлявани дружества, липса на навременни инвестиции и др.
Все пак има ли и какви са
добрите основи, върху
които да се стъпи и да се
развива отрасълът?
Съжалявам, ако така
изглежда. Но нашата цел
беше да изведем проблемите и чрез документа да
предложим решения. Положителни моменти има.
Един от тях е огромното
покритие на мрежата за
питейно водоснабдяване.
България е на едно от първите места в Европа по
този показател. В други
страни може да се забележи при малките населени
места, че нямат подобна
система, и това се вижда
от кладенците, които все
още се ползват за източник на вода. Проблемът е,
че тази огромна централна мрежа не е поддържана
правилно през последните
15 години.
Положителен е и сравнително регионалният обхват на ВиК операторите.
Няма чак толкова голямо
раздробяване. В момента
има над 50 дружества,
които за територията на
страната и за население-

коряване в усвояването на
средствата да се запази
и дори многократно да се
надвиши. Показахме им, че
трябва да сме реалисти
в своите оценки за това,
което може да се случи в
следващите няколко години. Даже да допуснем, че
със същия темп ще нараства усвояемостта, има
един предел, който няма да
позволи да се разкопае цялата страна и да се изпълняват едновременно всички инвестиции. Все пак не
виждам как ще се оползотворят средства от
порядъка на над 1 млрд. лв.

то, което обслужват, са
много. Но има области, в
които има един оператор
с добра структура и достатъчен брой потребители. Необходими са обаче допълнителни усилия,
за да може публичните
дружества да заработят
по-ефективно като търговски. Същевременно
разбирам и експертите,
които казват, че в толкова
неефективна система не
са убедени, че средствата
могат да бъдат използвани
адекватно и по най-добрия
начин.
В последните години
най-големият инвеститор
в тях е Европейската комисия (ЕК). Въпросът, който
поставят от Брюксел, е по
какъв начин тези обекти,
изградени с безвъзмездни
пари, ще се експлоатират
и поддържат. Изводът е,
че има и положителни процеси, но не са развивани
във времето, а виждаме
как има действия с противоположен характер. Нашата цел е да се фокусираме
върху трудностите. Не
трябва да гледаме това,
което в момента работи.
Аргумент на някои от дружествата е, че като са
малки, могат веднага при
необходимост да стигнат
близо до клиента и др. Това
е така, но те не могат да
изпълнят изискваните от
тях норми за пречистване
на водата и канализация,
защото нямат нужната
експертиза. Много е трудно малките оператори да
намерят инженери, които
да работят на обектите.
Освен това трябва да се
мисли за бъдещето, дали
те ще могат да се справят със следващите предизвикателства.

постигане на екологично
съответствие, така и за
изграждане на пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ). Какви са
прогнозите на Световната банка (СБ) за изпълнението им?
Екоминистерството
подготвя регулярни доклади към ЕК за обектите,
които се изпълняват. Експертите на МОСВ обаче
не дават план за това как
ще се навакса изоставането при другите. Ние се
опитахме да разпишем
именно такъв. МОСВ се
надява този темп на ус-

Държавата има поети
ангажименти както за

Има нужда от национален регулатор, който трябва да работи
за по-адекватни нива на дейностите на ВиК компаниите

за една година. Нашите
изследвания показват, че
около 400 млн. лв. би успяла
да изразходва държавата,
и то в най-добрия случай.
В момента стойностите
са около 250 млн. лв., даже
да има двойно увеличение,
поставеният предел няма
да се достигне. Затова в
стратегията разтеглихме
инвестициите реалистично във времето. И установихме, че са нужни 10 години за постигане на целите.
Според нас няма как да се
мисли, че ще се изграждат по 30 пречиствателни
станции във всяка от следващите три години.
Не можем да говорим,
че вероятността за наказателна процедура е
отпаднала. Напротив отсега индикираме, че ЕК ще
има всички основания да я
започне след края на 2014
г. Но процесът не е автоматичен. Правителството
трябва да се аргументира
защо не е успяло да постигне заложените цели.
В момента, когато се осъзнае, че няма да се достигнат, ще бъде важно да се
отговори на въпросите:
„Какво правим? Кога можем
да изпълним поетите ангажименти?”. За предоговаряне не може да се мисли,
защото това означава с 28
страни да започнем отначало разговори.
Над ява ме с е точ н о
стратегията да даде плана за действие, адекватните мерки, които могат да
помогнат за изпълнението.
И ще се радваме, ако сме
сгрешили с прогнозата
и страната успее да постигне съответствие за
по-малко време, но срокът
е амбициозен.
Според вашите изследвания каква е причината
за закъснението? Ако сега
не си изпълним задълженията, как ще обосновем
исканията за средствата
през следващия програмен
период?
Причините са много,
като трябва да отбележа,
че добри анализи има и на
МОСВ, и на Министерския
съвет. Пълното усвояване
на евросредствата е много важно, защото парите
са безвъзмездни и не водят
до увеличаване на цената
на услугата. Според нас
тези инвестиции трябва
да са допълващи националното финансиране. От
една страна, Българи я
прекалено много се съсредоточи върху тяхното усвояване, защото това са
много сложни процедури,
които бавно се изясниха и
се прилагаха. От друга, нямаше и адекватно отпускане на пари от страна на
държавата, т.е. тя самата не си постави за цел да
постигне заложеното съответствие. Разчиташе
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се, че правилното използване на средствата ще
бъде достатъчно. Освен
това имаше и липса на добре подготвени проекти.
Трябва да отбележим, че
изоставане се наблюдава
и при други страни, някои
дори присъединени преди
България. Има и други, но
по-дребни проблеми.
Този отрасъл е доста
инертен, защото по-голямата част от инфраструктурата е под земята и не
може да се предприемат
бързи действия. Както е
например в случая с Омуртаг. Необходимо е да се
определят приоритетите
в сектора и да се провежда адекватна политика в
него.
Предстои промяна в
Закона за водите. Какво
друго е необходимо за
осъществяване на реформата в сектора?
Изменението е солидна основа, върху която да
се надгражда. Минимумът,
върху който трябва да се
стъпи, е прилагане на Закона за водите. Тоталното блокиране на отрасъла
е последица от неговото
неспазване в момента. Подобре да се знае, че той
няма да се използва и да
се подготви отново. А не
да продължава сегашното
положение, в което дружествата са във вегетативно състояние.
Съществуващите публични компании не предлагат оптималната услуга.
Потребителите не са сигурни, че получават най-доброто срещу това, което
заплащат. Дружествата
продължават да се управляват неефективно, но не
може изцяло да обвиняваме
техните ръководители.
Причината е, че има случаи
на политическа намеса в
тяхната работа. Регулаторът също не помага те
да се чувстват самостоятелни, да се финансират
от пазара и да са отговорни за системите, които
експлоатират. За нас е
необходимо компаниите да
се превърнат в оператори
с ясен договор, който им
задава точно отговорностите по отношение на
собствеността, която
ще експлоатират и поддържат, и цени, които да
позволят инвестиции. На
общинските дружества им
е много трудно да се справят с предизвикателствата и вече имаме пример в
Разград, където е заявено
желание за консолидиране.
Самото окрупняване обаче
не води до подобряване, за
това в стратегията са записани редица мерки.
Бяха проведени обществени обсъждания на
стратегията. Каква беше
обратната връзка, която

получихте от участниците в тях? И противопоставя ли се бизнесът на
предвидените реформи?
Бяха направени срещи
в Бургас, Пловдив, Велико Търново и Враца с цел
да обхванем възможно
най-голяма територия от
страната. Най-често на
тях присъстваха представителите на институции
и неправителствени организации, а за съжаление
бизнесът не присъстваше
много. Проблемът, който
участниците посочиха, че
стои пред тях, е да разберат ролята си в целия процес на реформа за отрасъла. Повечето областни и
общински администрации
не бяха наясно какво ще се
случва с инфраструктурата и какво е състоянието
й. Надявам се да сме им
обяснили добре, че те ще
имат значителна роля, защото са участник в асоциациите и чрез тях ще
могат да се налагат приоритетите, които имат за
развитието на сектора.
Това, което установяваме за бизнеса, е, че той
очаква реформата да се
случи. От една страна, защото има надежда, че процесът по инвестиране ще
стане по-активен. И от
друга - възможността да
се аутсорсват определени
дейности, което ще даде
шанс дружествата да се
съсредоточат върху основната си работа. Целта
е те да се фокусират върху
адекватното управление

вишаване на ефективността на дружествата. В Европа има примери, в които
държавата и общините
управляват операторите
си по подобен на частния
начин, където се търси
максимална оптимизация
на работата за постигане
на печалба.
Къде е мястото на
регулатора и трябва ли
и той да се реформира,
например като се отдели водният отрасъл от
енергийния?
Изготвили сме специален анализ на тази тема.
Наблюдава се подобрение в
нивата на услугите и ценообразуването сега в сравнение с времето, в което
намаляват стойностите.
Надяваме се да подпомогнем ДКЕВР в тази посока.
Чуха се редица съображения, че асоциациите
могат да изземат в бъдеще ролята на регулатора.
Според Световната
банка в следващите 10-15
години това не би трябвало да създаде проблем.
Защото докато 28-те
асоциации по ВиК не изградят необходимия си капацитет, не може изобщо да
се мисли да се натоварват
с подобни задачи. Доста е
смело и даже малко безотговорно да се говори, че ще
се създадат 28 министруктури, които да са отговорни за цени и качество на
услуги.
За отделянето ще се
водят разговори с ДКЕВР,
а и предстои обстойното
му изследване. И наистина очакваме то да даде
отговора дали трябва да
се раздели, или да остане
един регулатор. Сегашният проблем на регулатора
е липсата на достатъчна
независимост при взимането на решения. По този
начин се изкривява и самата му работа. Изборът на
членовете на комисията
от парламента също е
решение в посока независимост. Важно е да има
адекватни изисквания към
тяхната професионална
квалификаци я. По този
начин експерти с достатъчно опит ще регулират
сектора. Освен това хората в комисията - 16 души,
ангажирани в контрола на
ВиК дружествата, са недостатъчни.

Необходимо е ВиК секторът
да бъде приоритизиран
и да се провежда
адекватна политика в
него, защото е един от
най-нереформираните в
икономиката

на съоръженията.
Единственото, което
получихме като критика, и
то само от една компания,
е, че стратегията не предвижда по-активно участие
на частния сектор при
предоставянето на ВиК
услуги. Според нас това е
само едно средство за по-

Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране е започнала работа.
Положителната тенденция е през 2007 г. и 2008 г.,
но след това има спад.
Считаме, че има нужда
от национален регулатор,
който трябва да работи
за по-адекватни нива на

дейностите на ВиК компаниите. Мнението ни е, че
в България рано е приложен един от най-развитите модели. Той е свързан с
определяне на горна граница на цената, но тук все
още няма нужната инфраструктура, за да се принуждават операторите да

С т ра т е ги я т а е з а
срок от 10 години, но все
пак какво ще се случи през
2014 г. и ще усетят ли потребителите промяна?
През следващите 18
месеца ще се правят стъпки, които да доведат до
необходимите изменения.
В този период компаниите
трябва да започнат да работят както трябва и чак
след това потребителите

ще усетят разликата. Програмата минимум трябва
да започне с прилагането на Закона за водите и
сключването на договорите между асоциациите и
операторите. Очакваме
регионалните генерални
мастерпланове да бъдат
приети от асоциациите
до края на годината, а след
това дружествата да изготвят адекватни бизнес
стратегии на тяхна основа. Единствено когато
започнат инвестиции,
подготвени по правилния
начин, клиентът ще почувства подобрение.
Камарата на строителите в България и БАВ
подготвят научнопрактическа конференция
на тема предизвикателствата при изграждането и експлоатацията на
ПСОВ, според вас какви
са ползите от подобен
форум?
Според мен е много
подходящо подобно начинание, защото в момента
се изграждат голям брой
подобни обекти и в част
от проектите се изискват обучения за хората,
които ще експлоатират и
поддържат съоръженията.
Освен това при строителството на последните,
например ПСОВ в Русе, се
наблюдават проблеми. И
точно такъв тип форуми
могат да помогнат както
на компаниите, които ги
изграждат, така и на операторите, които трябва
да ги управляват. Защото
сега се забелязва, че ВиК
сдруженията трябва да ги
експлоатират станциите,
но без да са участвали в
процеса на подготовката
и реализацията им.
Полза ще има и в бъдеще, защото технологиите
се развиват, и на подобни професионални форуми
могат да се представят.
Може да се презентират
и добрите практики. Колко
често трябва да се провеждат подобен тип конференции, зависи от нуждите на бранша.
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` от стр. 1

„Затова правя следните предложения - Андрей
Цеков е юрист и ще отговаря пряко за нормативната база и всички правни
въпроси, свързани с подготовката на документите
на Камарата и предложенията, които имаме за промяна на законите, касаещи
строителството“, заяви
инж. Глосов.
„Иван Мирински ще се
занимава с връзките с обществеността и обществените поръчки. Николай
Станков като председател
на най-голямото областно
представителство - София,
ще работи с ОП-тата и ще
отговаря за организационната дейност на Камарата.
Добре ви е позната ролята
на Пламен Иванов като създател на проекта „Аз мога
да строя“. Освен че ще продължи да го развива и на
международно ниво, той ще
работи за професионалното обучение и квалификацията на кадрите. Това е един
от основните приоритети

на Камарата“, посочи председателят на КСБ.
Предложените кандидатури бяха одобрени от
членовете на УС. Те избраха и новия състав на Изпълнителното бюро. То е
консултативен орган към
председателя на УС на Камарата съгласно устава.
УС потвърди броя на членовете му - 9. В него влизат
председателят на Камарата инж. Глосов, зам.-председателите Андрей Цеков,
Иван Мирински, инж. Николай Станков, Пламен Иванов. Съветът избра още
инж. Атанас Апостолов,
инж. Владимир Вутов, инж.
Николай Георгиев и инж.
Пламен Пергелов.
УС реши да бъдат създадени 2 комисии - по устава
и за прозрачност при изразходването на средствата,
предложена от инж. Валентин Вълев, член на УС на
КСБ. След гласуване беше
определен и съставът им.
Председател на Комисията по устава става Андрей
Цеков, членове са Николай
Николов, председател на ОП

на КСБ - Бургас,
Валентин Николов, председател
на Контролни я
съвет, инж. Николай Георгиев,
член на ИБ, инж.
Или ян Терзиев,
член на УС, и инж.
Х ри с т о Д и м и тров, председател на ОП на КСБ
- Варна.
За председател на Комисията за прозрачност при изразходване на средствата на КСБ
бе избран инж. Валентин
Вълев, а за членове - инж.
Атанас Апостолов и инж.
Владимир Вутов от ИБ, Марина Велкова, инж. Росен
Колелиев, Руен Панчев, членове на УС, инж. Тодор Топалски, член на Контролния
съвет на организацията, и
Богомил Петков, председател на ОП на КСБ - Габрово.
По време на заседанието бяха дискутирани теми,
свързани с дейността на
Камарата и състоянието и
проблемите на бранша.
Поставен бе въпросът

Иван Мирински,
зам.-председател на УС на КСБ:

ǚǽǹǺǮǹǴȋǾǻǼǴǺǼǴǾǱǾǱǰǬ
ǹǬǻǼǬǮǴǸǼǬǭǺǾǱȅǓǚǛ
Основният приоритет е да направим
работещ Закон за обществените поръчки.
Задължително е Камарата да участва активно в промените на нормативния акт,
за да се даде възможност на малките и
средните фирми да се включат пълноценно в икономическия живот на страната.
Изключително важно е КСБ да играе ро-

лята на организация, която да помогне на
МСП да строят, така че да бъдат защитени и да не се получават случаи като в
Ново село, където много хора не успяха да
си вземат изработените пари. Необходимо е да имаме възможност да влияем и на
по-големите фирми, така че да не се допуска висока междуфирмена задлъжнялост.

Инж. Николай Станков,
зам.-председател на УС на КСБ:

ǥǱǼǬǭǺǾȋǳǬǻǺǯǺǷȋǸǬǾǬ
ǬǶǾǴǮǹǺǽǾǹǬǺǭǷǬǽǾǹǴǾǱ
ǻǼǱǰǽǾǬǮǴǾǱǷǽǾǮǬ
Избран съм за зам.-председател на
УС на КСБ, който ще отговаря за организацията на Камарата и областните
представителства. Приоритетите, от
които ще се водя, са продиктувани от
основните цели на организацията. Ще

работя за по-голямата активност на областните представителства и за единство на Камарата, защото само заедно
можем да отстояваме приоритетите на
организацията, които са продиктувани
от основните тенденции в бранша.

Пламен Иванов,
зам.-председател на УС на КСБ:

ǥǱǻǺǰǯǺǾǮȋǶǺǹȂǱǻȂǴȋ
ǳǬǶǮǬǷǴȀǴǶǬȂǴȋǴ
ǺǭǿȃǱǹǴǱǹǬǶǬǰǼǴǾǱ
Ще разработя концепция за квалификация и обучение на кадрите, защото
всички осъзнахме, че тяхната липса е
проблем. Резултатите в процеса за подобряване са бавни, но трайни. Ако не направим цялостна политика в областта и
не започнем да организираме квалификация на различните степени на служители
във фирмите, няма да постигнем нищо. В
момента навсякъде се чувства дефицит
на качествени работници. Обучението
като форма би трябвало да се случва
в партньорство със специализираните учебни заведения. И сега има добри

постижения в тази посока. Камарата
трябва да изгради политика за възпитаване на професионални навици и тяхното
трайно прилагане заедно с образователните институции.
Ще продължа работата по проекта
„Аз мога да строя“, за да стане той международен. Направихме съпоставка между отделните професионални гимназии и
знаем състоянието на средното образование у нас, но ако не го сравним с другите страни, няма да имаме реална представа къде сме, затова е необходимо той
да излезе извън границите на България.

Инж. Пламен Пергелов и инж. Атанас Апостолов бяха избрани
за членове на Изпълнителното бюро

за наблюдаващата се напоследък тенденция фирми,
които изпадат в състояние
на неплатежоспособност,
да се закриват, като оставят след себе си неразплатени задължения към
подизпълнители и доставчици. Собствениците на
фирмите обаче след няколко месеца регистрират
нови със сходно име. „Много
колеги и свързани със строителството компании са
ощетени. Не сме съд, но е
необходимо да сме регулатор на морала и бизнес средата в бранша“, заяви инж.
Атанас Апостолов, член на
ИБ. „Трябва да работим за
нормализиране на пазара.
Част от моята дейност е
чиста търговия. Направил
съм справка, която показва,
че има фирми, които нямат
дори работещ офис. Изчезват и ощетяват останалите“, потвърди и инж. Николай Чомаковски, член на УС.
„Необходимо е завишаване на критериите за
членство в Камарата“, заяви Пламен Иванов. Област-

Инж. Валентин Вълев оглави
Комисията за прозрачност
при изразходване на
средствата на КСБ

ните представителства,
когато предлагат нови
членове, да предоставят и
кратка информация за дадената фирма, бе една от идеите, които бяха предложени.
„Новите членове могат
да дойдат от средите на
малките фирми. Трябва да
направим стратегия. Необходимо е да отстояваме
интересите на бранша и да
защитаваме гилдията. Така
останалите строители,
като видят какво правим,
ще идват при нас“, допълни
инж. Павел Калистратов.

„Заставам зад логиката на предложенията.
Процесът ще е свързан със
законодателна инициатива
и промяна на критериите за
членство в Камарата. При
всички случаи това трябва
да е подробно разписана
процедура, за да се избегне субективизмът“, обясни
правния аспект на въпроса
Андрей Цеков.
По време на заседанието бяха приети и пет фирми за нови членове на Камарата.
„Благодаря на всички
вас, които гласувахте за
отпускане на средства за
довършителни дейности на
храма „Свети Лазар Български“ в село Дебел дял“, каза
Богомил Петков, председател на ОП на КСБ - Габрово.
Той връчи благодарствена
грамота за лично дарение
на инж. Павел Калистратов.
Инж. Цанка Атанасова,
член на УС на Камарата,
получи почетен плакет и
грамота като досегашен
председател на ОП на КСБ
- Силистра.
Следващият УС на КСБ
ще бъде през януари 2014 г.

Андрей Цеков, зам.-председател
на УС на КСБ:

ǙǱǺǭȁǺǰǴǸǺǱǹǬǸǬǷȋǮǬǹǱ
ǹǬǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬǾǴǮǹǬǾǬǾǱǲǱǽǾ
Приоритетите, по които ще работя, са в няколко посоки. За мен е важно
изменението на Закона за
обществените поръчки не
само с оглед повишаване
на прозрачността и конкуренцията при тръжните
процедури, но най-вече относно съобразяването със
спецификите на строителството особено що се
касае до проекти, финансирани по оперативните
програми. Нормативният
акт е изключително рестриктивен по отношение
на промени в договорите.
Той обаче не е съобразен
с това, че строителството е динамичен процес, при
който има голяма вероятност от грешки, особено когато става дума за
проект, предоставен от
възложителя. Едва ли има
строител, който работи
по контракт по ЗОП и не
се натъква на пропуски.
Проблемът на този етап
е, че те не са обстоятелство, поради което да се
изменят договорите. Това
трябва да бъде коригирано.
Законът за устрой-

ство на територията е
друга тема. Нормативният акт е свързан с изключително големия бюрократизъм по отношение на
предварителната организация на инвестиционния
процес, преди да започне
реалното строителство.
Там трябва да се мисли
за намаляване на административната тежест,
защото тя отнема време,
а то е пари.
Приоритет на вътрешноорганизационно ниво на
Камарата трябва да бъде
разписването на подробен
етичен кодекс на отношенията между фирмите и
създаването на арбитраж
към КСБ за разрешаване
бързо на строителни спорове, в които сега се губят страшно много време
и средства. За този процес ще спомогне и стандартизирането на договорите за обществените
поръчки. В Англия това е
направено преди 20 години, като са въведени типови контракти за всички
видове обекти и се работи
само по тях.

Има и други закони,
свързани с бранша, които
по принцип е необходимо
да бъдат изменени. В тази
връзка е едно прецизиране
на нормативната уредба
в сферата на публичночастното партньорство.
Това е една ниша при този
стагниран пазар.
В Закона за водите,
в Закона за управление
на отпадъците и в други
има нужда от намаляване
на бюрократичните пречки пред бранша. За мен е
крайно време да се изменят текстове в Закона за
задълженията и договорите и в Търговския закон,
които касаят строителството. Смятам също,
че и трудовото законодателство не отговаря на
съвременните реалности
и прави пазара на труда
изключително негъвкав,
което лишава фирмите от
конкурентоспособност.

КСБ
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Снимки Денис Бучел

ǰșȚȖȓȐȟȕȐȚȍșȚȘȖȐȚȍȓȐ
ȖȚȉȍȓȧȏȈȝȈǬȐȔȐȚȘȖȊȌȍȕ
По традиция ОП на КСБ – София, връчи своя символ „Разяреният бик“
Свилена Гражданска
След усърдния и изпълнен с
трудности строителен сезон
2013 г. членовете на Областното представителство на
Камарата на строителите в
България в София отбелязаха
Димитровден. Те вдигнаха чаши
за празника в ресторанта на
Парк хотел „Москва“.
„Скъпи колеги искам да ви поздравя по случай нашия празник.
Димитровден в миналото за строителите винаги е бил ден за равносметка, защото на него те са
събирали своите инструменти
и са се връщали вкъщи“, заяви в
приветственото си слово инж.
Николай Станков, председател
на ОП на КСБ - София. „Минахме
през още една много трудна година. Разчиташе се основно на обществени поръчки, за съжаление
перспективите и за 2014 г. са такива. Хубавото е, че европейските
фондове започнаха да се усвояват
и тръгнаха много инфраструктурни проекти“, добави той.
„Ние строителите сме корави
хора, преминали сме през какво ли „Станилов“ ЕООД
не. Сигурен съм, че ще устоим на
всички перипетии до края на криза- „Фирми с обем над 22 млн. лв.“
та. Някой беше казал, че бизнесът беше за „Главболгарстрой“
е като колелото – спреш ли да се АД, а третото - за „СК-13
движиш - падаш, но ставаш от- Трансстрой“ АД.
„Теслата и мистрията
ново и продължаваш. Сигурен съм,
че всички, които сме тук – малки, ги крепи дръжката, пероголеми и средни фирми, ще успеем. то - перодръжката, а чоПожелавам да продължим да се дви- века - поддръжката. Нека
жим независимо от трудностите. да бъдем по-задружни и да
Желая много здраве, късмет, профе- посрещнем трудните вресионални успехи и дай боже повече мена по-лесно“, каза инж.
проекти. Както казва Мечо Пух: Любомир Кача маков от
„Колкото повече, толкова повече“. „СК-13 Трансстрой“ АД.
При компаниите с обем
Късмет на вас и вашите семейства и да се виждаме по-често“, до 7,5 млн. лв. отличието взе
„Екса“ АД.
допълни инж. Николай Станков.
„Искам да поздравя всич„Безспорно времената са тежки и невинаги тези равносметки са ки с празника и да кажа, че
много радостни. Въпреки това нас оборотът не е най-важен, а
строителите винаги оптимизмът качеството на работа е пони е вадел от тежки ситуации и ценно, защото това, което
напук на нещата вървим напред“, правим, остава за нашите
заяви инж. Мирослав Мазнев, зам.- деца. Желая на всички успехи
министър на регионалното раз- и през следващата година“,
витие, който уважи събитието заяви арх. Константин Пеев
от „Екса“ АД.
на ОП на КСБ - София.
„КИК Дизайн“ ООД бе кла„Нашите празници винаги са хубави, защото умеем да работим, но сирана на второ място.
„Пътинвестинженеринг“
и да се веселим. Обектите, които
строим, трябва да ни дават повод АД взе най-големия приз при
за радост. Безспорно, за да може фирми с обем до 4,5 млн. лв.
държавата да върви напред, е не- Неин подгласник бе „Евро Алиобходимо да се крепи преди всичко анс Кънстракшън“ АД.
„За мен е особено приятна фирмите, които помагат тя да
се развива. Изразявам позицията но да връча специалната нана регионалното министерство, че града на ОП-София, на зам.ще търсим пътя нещата, които са министъра на регионалното
ви пречели, да бъдат отстранява- развитие инж. Мирослав Мазни. Потокът от пари няма да поте- нев, който през предходния
че рязко, но ще направим така, че мандат на ОП на КСБ – Сода улесним трудовата ви дейност“, фия, беше председател на
Комисията по професионалдопълни инж. Мазнев.
След поздравленията започна на етика и с негова помощ
връчването на традиционните се придвижиха много казуси“,
строителни награди на ОП на КСБ заяви инж. Николай Станков.
Инж. Мазнев получи сим- София. Те са определени съобразно критериите, съставени от об- вола на областното предластния съвет на Камарата в сто- ставителство -„Разяреният
лицата. „Разяреният бик“ - символ бик“.
Съвместно с председана софийската строителна гилдия,
тази година беше за „Станилов“ теля на Научно-техническия
съюз по строителство в
ЕООД.
Второ място в категорията България акад. Ячко Иванов

Инж. Мирослав Мазнев,
зам.-министър на регионалното
развитие, получи символа на
областното представителство
-„Разяреният бик“
Председателят на ОП на КСБ - София, и член на УС Николай Станков
бе домакин на тържеството

„Главболгарстрой“ АД

„Екса“ АД

„КИК Дизайн“ ООД

„Пътинвестинженеринг“ АД

„Евро Алианс Кънстракшън“ АД

Каблешков“ в София за „Проектиране и разширение на речно пристанище“.
Трета награда получи Галина
Господинова от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Нейната дипломна работа е
„Проектиране на стоманобетонни
носещи конструкции на 8 етажа
със сутерен в град Бургас“. Същото отличие взе и Диман Русев от
ВСУ „Любен Каравелов“ в София.
Неговата тема е „Изследване на
някои проблеми при проектиране„СК-13 Трансстрой“ АД
то и изпълнението на
полимерни подови настилки“.
На празник като на
празник. След т.нар.
официална част по
сценарий дойде време за музика и танци.
Танцовата формация
„Ерика“ успя да накара
всеки един от гостите да тактува с крак,
докато гледаше техните изпълнения. За
За трета поредна година бяха раздадени наградите
веселото настроение
в националния конкурс „Колю Фичето“ 2013 г.
се погрижи и Димитър
за трета поредна година бяха Туджаров - Шкумбата, който със
раздадени наградите в национал- своите шеги накара строителите
ния конкурс „Колю Фичето“ 2013 г. да се поусмихнат. По традиция неОт името на ОП на КСБ – София, изменна част от тържеството на
те бяха връчени от Илиян Терзи- ОП на КСБ – София, бе Илиян Михов ев, член на Управителния съвет на Баровеца.
Камарата на строителите в
България.
Първата награда за тази
година получи Симеон Бушнаков от Университета за архитектура, строителство и
геодезия за неговия проект
„Стоманен валтов пътен
мост над река Дунав при Оряхово - Бекет“.
На второ място в конкурса бе класиран Елиан
Акад. Ячко Иванов с гл. редактор на
Калайджиев от Висшето в. „Строител“ Ренета Николова, която също
транспортно училище „Тодор
бе гост на тържеството
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Вестник „Строител” бе официален медиен партньор на събитието във Варна
Снимки авторът

Мартин Славчев
Фирма „Вида груп“ ООД
спечели голямата награда
в XII издание на конкурса
за строителство и реконструкция „Златен отвес”,
организиран от ОП на КСБ Варна. Освен че получи престижното отличие за своя
проект ваканционен комплекс Long beach resort & spa
в кк „Шкорпиловци”, община
Долни чифлик, компанията
се нареди на първо място и
в oспорваната втора категория обекти – „Хотели и ваканционни комплекси”.
Официалната церемония
по връчването на традиционните призове на варненските строители се състоя
в Гранд мол Варна.
„Уважаеми колеги, строители, за мен е чест и удоволствие да ви поздравя по
случай Димитровден и официално да открия „Строителна изложба Варна 2013“,
в която са включени 20-те
проекта, участвали в конкурса“. Това заяви председателят на ОП на КСБ – Варна,
инж. Христо Димитров.
„В народния календар
Димитровден е ден за равносметка. По това време
нашите дядовци строители
са си оправяли сметките,
закачали са инструментите
на стената и са се отдавали на заслужена почивка.
Също така това е ден за
ново начало. Сега, в духа на
старите майстори, ние творим новия облик на България”,
добави инж. Димитров.
Официални гости на събитието бяха кметът на
морския град Иван Портних и
Димитър Чутурков, зам. областен управител на Варна.
„Пожелавам ви до следващия
Димитровден да реализирате още повече успешни проекти, благодарение на които
нашият град да стане още
по-красив и да продължава
да се развива. Също така
бих искал да изразя своето
вътрешно убеждение и готовност в бъдеще да работим в тясно и ползотворно
сътрудничество. Общината
ще бъде активен и конструктивен партньор в процеса на
реализиране на вашите инвестиционни проекти”, подчерта Иван Портних, който
получи почетен плакет от

сграда за търговия на едро с
лекарствени продукти в готов пакетиран вид.
„Експрес гаранцион” ООД
със своя ансамбъл от развлекателни атракциони, разположени на територията в
комплекса „Топола Скайс”, се
нареди на първо място в четвърта категория – „Спортни
и развлекателни обекти,
обекти в социалната сфера,
образованието и здравеопазването”. На втората позиция
се нареди „Лъки 2006” ООД
със строителството, рехабилитацията и модернизацията на Русенската опера.
Третото място бе отново за
„Планекс” ООД с техния проект на център
за настаняване от семеен тип в Търговище.
Както и в предишните, така и в
последната пета категория – „Обекти на
инфраструктурата
и благоустройството”, конкуренцията
бе сериозна. „Пътища
и мостове” ООД успя
да заеме първо място
за реконструкцията и
електрификацията на
жп линията Свиленград – турска граница. С минимална разлика „Стимекс” ЕООД
Кметът на морския град
е
на втора позиция с
Иван Портних получи от
председателя на ОП на
обекта „Пътнически
КСБ – Варна, инж. Христо
терминал 2” на леДимитров почетен плакет
тище Варна, следван
от „Призма ЕС” ООД
център „Домко” във з а п р о е к т а „ А с е н о в Варна, а на трето град – свещена порта на
– „Планекс” ООД за Родопите”.

се нареди на втора позиция
след „Вида груп” ООД и проектът им ваканционен комплекс Sunny seasons в Бяла.
Третото място зае „Планекс”
ООД с хотелски комплекс
„Интернационал” по плана на
кк Златни пясъци.
В трета категория обекти - „Административни,
офис, промишлени и търговски сгради”, първа награда бе
за „Комфорт” ООД за строителството на „Парадайс център” в София. На второ място се нареди „Ай Ви Сейлингс”
ООД, които са подизпълнители на „Аргогруп Екзакт”
ООД за проекта търговски

„Златният отвес“ 2013 бе за
„Вида груп“ ООД

Областното представителство на Камарата във
Варна.
Същото отличие бе и за
инж. Галин Баев от РДНСК,
и за Стефан Арабаджиев от
„Енерго-про”.
До конкурса „Златен
отвес” 2013 бяха допуснати строителни обекти,
изпълнени на територията
на България, които са завършени и предадени с акт
15 до 30.10.2013 г. Другото
условие бе до този момент
те да не са участвали в надпреварата. Проектите се
оценяваха по четири показателя – качество на СМР,
прецизност при спазване на
технологиите и детайлите
на сградата, съответствие
с проекта и функционална
пригодност, индивидуалност, възстановяване, както
и усъвършенстване на градската среда.
Комисията по номинацията и избора на наградите
проведе своето заседание
дни преди церемонията в
сградата на ОП на КСБ - Варна. Вестник „Строител”,
който за поредна година бе
официален медиен партньор
на събитието, имаше свой
представител в журито.
„Руд - Варна” АД спечели
първо място в първа категория обекти – „Жилищни
сгради – многофамилни и
еднофамилни”, за своята постройка със смесено пред-

Комисията по номинацията и избора на наградите

назначение, намираща се на
ул. „Академик Андрей Сахаров” 15 във морския град.
В следващата категория – „Хотели и ваканционни
комплекси”, „Руд - Варна” АД

Инж. Пенко Стоянов, председател на комисията по номинацията
и избора на наградите от конкурса:

ǢǱǷǾǬHǰǬǹǬǽȆǼȃǴǸǹǬǵǰǺǭǼǴǾǱȀǴǼǸǴ
Инж. Стоянов, каква е същността на конкурса „Златен отвес”?
Тя е да се направи рекапитулация
за изминалия период на дейността и
успехите, постигнати от членовете
на ОП на КСБ - Варна. Другата важна
цел е да се насърчат най-добре работилите фирми.
Конкурсът е разделен на няколко
категории в зависимост от различните видове строителни обекти.
На най-добрия се присъжда „Златен
отвес”, а тези, събрали най-много
точки във всяка отделна група, също
печелят награди.
Провеждането на това строително съревнование е добър повод
всички да се съберем на димитровденската трапеза, малко след празника, да направим обобщение на
работата си, а също така да поговорим за дейността на Камарата и
Областното представителство във
Варна.
Какво беше новото в тазгодишното издание на надпреварата?
През 2013 г. обединихме някои от
категориите, за да може да се повиши конкуренцията. Това се оказа
полезно. Журито видя, че имаше сериозно съревнование в две от категориите. Именно в най-конкурентна-

та от тях – „Хотели и ваканционни
комплекси”, беше излъчен и носителят на приза „Златен отвес” за тази
година.
Как ще коментирате надпреварата в отделните категории?
„Руд - Варна” АД, която досега не
беше печелила награда в конкурса,
успя да вземе престижното отличие
в първа категория – „Жилищни сгради – многофамилни и еднофамилни”.
Тeхният обект се наложи над проекта на „Комфорт” ООД. От „Руд - Варна” АД се заеха с нелеката задача
да обработват със собствени сили
цял микрорайон. Те успяха да подобрят урбанизацията и градската

среда в него, която беше доста занемарена по ред причини. Това силно
натежа в тяхна полза при решението на комисията.
Във втората категория – „Хотели и ваканционни комплекси”, конкуренцията отново бе много силна.
Колегите от „Вида груп” ООД,
които спечелиха и „Златния отвес”,
се престрашиха да бъдат първи в курорт, за който през последните 1015 години само се говореше, но не се
вършеше нищо. Именно заради това
и комисията ги поощри с голямата
награда.
В четвърта категория отличието бе присъдено на много сложен за
изпълнение обект, какъвто колегите
от „Експрес гаранцион” бяха успели
да направят по наистина впечатляващ начин.
На комисията бе доста трудно
да определи кой да бъде победителят в последната пета категория.
Благодарение на най-много събрани
точки „Пътища и мостове” ЕООД
спечелиха с реконструкцията на жп
линията Свиленград – турска граница. Всички колеги от журито бяха
впечатлени и се произнесоха много ласкаво както за сложната конструкция на моста над р. Марица,
така и за цялото трасе.

КСБ
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ǶǷȕȈǲǹǩ±ǷȓȖȊȌȐȊȘȈȏȌȈȌȍ
șȊȖȐȚȍȖȚȓȐȟȐȧ
Галя Узунова,
ОП на КСБ - Пловдив
Два дни преди Димитровден, Деня на строителя, ОП на КСБ – Пловдив,
раздаде традиционните
си награди. Тази година
събитието се отличи със
своята масовост. Около
180 души се събраха за
честването на професионалния празник, който
се състоя в традиционен
български ресторант.
Наградата „Партньор
на годината” получи арх.
Илко Николов за цялостен
принос и лична ангажираност към строителната
дейност в интегрирания
план за градско възстановяване и развитие на
Пловдив и стремежа си
за осигуряване на повече
финансирани проекти в
града.
Грамотата и пластиката бяха връчени от експредседателя на областното представителство
Пламен Иванов.

„Знаете ли кога се
смята, че следващата година ще е добра? Когато
на честването на Деня
на строителя участват
много архитекти”, пошегува се Иванов. Номинация
за „Партньор на годината”
получиха също Янко Янев и
Кирил Тюлев.
Следващият приз
„Строителна традиция”
получи фирма „Рест – Димитров“ ЕООД с управи-

тел Джовани Димитров.
Компанията е изпълнила многобройни обекти
в Пловдив и страната в
областта на консервацията и реставрацията на
недвижими паметници на
културата. Грамотата и
пластиката бяха връчени
от арх. Илко Николов. С
грамоти за номиниран се
сдобиха фирмите „Акрабов“ ООД и „Термосист“
ЕООД.

„Златният отвес” 2013 бе за Георги Табаков, управител на „Електролукс Табаков и синове“ ООД

Пламен Иванов, член на УС на КСБ, връчи наградата „Партньор
на годината” на арх. Илко Николов

С отличието „Почетен майстор на отвеса” бе удостоена Виолета Комбова от Клуба на
строителите ветерани
в Пловдив. Пепа Енчева и
Христо Цочев също бяха
номинирани в категорията. Грамотите и пластиката връчи инж. Саркис
Гарабедян, член на Комисията за воденето, поддържането и ползването
на Централния професионален регистър на строителя.
Следващата награда
„Строителна перспектива” взе Иво Гарабедян за
впечатляващи резултати
във фирма „Тирлин“ АД, при
управлението на която
е осигурена приемственост. С грамота „Номиниран” си тръгнаха Христо
Рогачев от „АТАРО Клима“
ЕООД и Огнян Петков от
„Пенон“ ЕООД.
„Златен отвес” 2013
бе връчен от новия председател на Областното
представителство на
КСБ – Пловдив, Йорданка

Маркова на Георги Табаков,
управител на „Електролукс
Табаков и синове“ ООД. С
отличието ОП-то удостоява строителните компании за значителен принос
и повишаване авторитета
на бранша, за собствен
фирмен стил, добра търговска репутация и успешно взаимодействие с други
структури.
Номинации в тази категория получиха „Фригопан“ ООД и „Юпитер 05“
ООД.
На събитието присъ с тва ха и В а ле н т и н
Николов, председател на
Контролния съвет на КСБ,
и инж. Евтим Янев, председател на ОП на КСБ –
Пазарджик, и член на УС
на Камарата. Официални
гости на церемонията от
страна на община Пловдив бяха арх. Илко Николов – председател на общинския съвет в града, и
главният архитект Румен
Русев.
Представители на други браншови организации

ǰȊȢȊǪȍȓȐȒȖǺȢȘȕȖȊȖ
ȗȘȈȏȕțȊȈȝȈ
Диана Димова,
ОП на КСБ Велико Търново
И във Велико Търново
отбелязаха Димитровден
- професионалния празник
на строителите. Едновременно с това в старопрестолната столица
се проведе тържествено
честване на 828-годишнината от обявяването
на въстанието на Асен и
Петър, довело до освобождаването от византийско
робство и възстановяването на Търновската
архиепископия. Празненствата започнаха с празнична света литургия във
великотърновската църква „Успение Богородично”.
С литийно шествие беше

ǎǘǺǹǾǬǹǬǽȆȅǺ
ǽǱǻǺǳǰǼǬǮǴȁǬ
ǳǬǐǱǹȋǹǬ
ǽǾǼǺǴǾǱǷȋ

пренесена иконата на
свети Димитър до храма „Свети Димитър Солунски”, където слово по
повод отбелязването на
годишнината от въстанието произнесе кметът
на Велико Търново Дани-

С литийно шествие беше пренесена иконата на свети Димитър до храма „Свети
Димитър Солунски”

ел Панов. Поздравление
към присъстващите по
случай Деня на строителя направи инж. Любомир
Шербетов – председател

н а О б л ас т ното представителство на КСБ.
Той посочи, че кризата в
строителството е започнала преди 4-5 години и
продължава и в момента.

също уважиха празника.
Сред тях бяха арх. Петко
Костадинов, председател
на регионалната колегия
на Камарата на архитектите в България, Кирил
Тюлев – управител на
център за професионално обучение в Търговскопромишлената ка мара
– Пловдив, и Борис Гиздаков – член на Контролния
съвет на Камарата на
независимите оценители
в България. Присъстваха
и членовете от Клуба на
строителите ветерани в
Пловдив.
Тази година празникът
се оказа двоен за Йорданка Маркова, която в същия
ден стана баба за пети
път. След официалната
част тържеството продължи с танци, забавна
викторина и много веселба. За пореден път строителната общност под тепетата доказа, че освен
със своите постижения
в работата е известна и
с това, че знае как да се
забавлява.

По думите му обаче развитието на икономиката
на една държава започва
с възхода на сектора. „Аз
лично забелязвам симптоми за подобряване, което
ме кара да бъде опти-

мист“, заяви той.
По традиция в края на
празника беше осветен
курбан за здраве на строителите, но и раздаден на
близо 150 присъстващи на
тържествата.

ОП на КСБ – Монтана, също организира тържествено честване на
Деня на строителя. Въпреки всички трудности в
бранша в тази продължителна криза на поканата
се отзоваха голяма част
от членовете на областното представителство
и по с р е щ н а ха з а е дн о
празника. „Това, което си
пожелаваме всички, е да
сме заедно на всеки Димитровден напред и да не се
предаваме въпреки многото проблеми. Надявам се
през следващата година
да се увеличи многократно броят на членовете ни.
Желая здраве и успехи на
всички колеги“, заяви на
празника Николина Филипова, председател на ОП
на КСБ - Монтана.
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Снимки Денис Бучел

°ÔÃÇÍáÉÂ×ÂÅÐÆÊÏÊÐÔÓÜÉÆÂÄÂÏÇÔÐ
ÏÂÎÐÆÇÒÏÊáÏÐÔÂÒÊÂÔÕÏÂÓ
Награда за цялостен принос получи
журналистът Ренета Николова –
главен редактор на в. „Строител“
Емил Христов
„Българинът използва
глагола „изповядвам“ в два
случая, когато отива на
църква и когато влиза при
нотариус. Бъдете достойни за доверието на българските граждани.” Това заяви
председателят на Върховния
касационен съд проф. Лазар
Груев в приветственото си

гост на събитието бе президентът на Международния
съюз на нотариата Жан-Пол
Декор. „Правната сигурност
е в основата на демокрацията, развитието на икономиката и обществените
отношения, а призванието
на нотариуса е да гарантира именно това“, подчерта
Декор в речта си, посветена на ролята и значението на професията.
Специално за празника

Жан-Пол Декор, председателят
на Международния съюз
на нотариата

слово по време на тържественото събрание на Нотариалната камара по повод на
15-годишнината от създаването на съвременния български нотариат. През далечната 1998 г., на 24 октомври
се провежда първото общо
събрание на организацията,
с което е поставено началото на частния нотариат
у нас.
Н а т ъ рже с т в е н о т о
събрание в зала 6 на НДК
присъстваха много почетни гости, които през годините са дали своя принос в
развитието на нотариата.
По време на церемонията бяха прочетени поздравителни адреси от президента
на България Росен Плевнелиев и от вицепремиера Зинаида Златанова. Специален

Председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев

бяха пристигнали и представители от Франция, Белгия,
Германия, Русия, Полша, Румъния и Македония.
Председателят на Нотариалната камара на Република България Красимир
Катранджиев акцентира в
своето слово пред гостите,
че за последните 15 години
той и колегите му у нас са
доказали, че са гарант за
гражданската стабилност и
са в услуга на обществото.
„На 1 октомври преди 15 години държавните нотариуси
прекратиха дейност. Тогава
327 свободни нотариуси за-

комисиите на Международния съюз.
По време на церемонията бяха връчени почетни
награди за значим принос
към развитието на съвременния нотариат, а на първо място сред отличените
и с най-бурни аплодисменти
бе посрещната чл. кор. проф.
д.ю.н. Цанка Цанкова, доайен
по семейно и наследствено
право и конституционен
съдия. Освен нея почетни
награди получиха проф. д-р
Николай Натов, проф. Лазар
Груев, Владислав Славов,
председател на Съюза на
юристите в България, би-

вшите правосъдни министри – Младен Червеняков и
Миглена Тачева, и гл. ас. д-р
Красимир Димитров, журналистът и главен редактор
на в. „Строител” Ренета Николова.
Във връзка с годишнината се проведоха и редица прояви, сред които
и национална кръгла маса
по актуални проблеми на
професията, в която взеха
участие и чуждестранни
нотариуси. Сред дискутираните проблеми бяха
неуреденият нормативен
статут на паркоместата,
което е абсурдна пречка за

собствениците да се разпореждат с тези имоти,
нотариалното удостоверяване на сделките с МПС,
прилагането на европейския регламент за наследствените правоотношения
с международен елемент и
редът за издаване на удостоверения за наследници и
много други важни и значими теми.
В някой от следващите броеве на в. „Строител“ очаквайте интервю
с Красимир Катранджиев –
председател на Нотариалната камара на Република
България.

почват работа в частни кантори. През 2013 г. те вече са
615, в чиито офиси работят
над 1500 служители.“
От март 2007 г. Нотариалната камара е редовен
член на Съвета на нотариатите от ЕС (CNUE),
както и на Асоциацията на
европейската мрежа на регистрите на завещанията.
Българската организация
поддържа контакти с нотариати от Европа, Северна,
Централна и Южна Америка,
Азия и Африка, членове на
Международния съюз на Латинския нотариат, както и

Красимир Катранджиев,
председател на Нотариалната камара:

Нотариус Димитър Танев:

ǚǼǯǬǹǴǳǬȂǴȋǾǬǻǼǺǰȆǷǲǬǮǬǰǬǽǱ
ǥǱǺǻǬǳǴǸǴȅǱǼǬǳǮǴǱǸ ǰǮǴǲǴǮǻǼǬǮǴǷǹǬǾǬǻǺǽǺǶǬ
ǻǼǺȀǱǽǴȋǾǬǹǴ
Искам да изкажа моите най-сърдечни поздрави по повод честването
на 15 години от създаването на съвременния
български нотариат. С
нестихващо желание,
неизчерпаема енергия и
изграден във времето
висок професионализъм
ние нотариусите доказахме, че сме заслужили Председателят на Нотариалната камара направи
високата оценка и дове- ретроспекция на постигнатото през изминалите
рие на обществото към 15 години и отбеляза, че тепърва предстоят
гилдията ни. Икономиче- много битки, победи и неуморна работа в служба
ски неблагоприятната на хората
среда не повлия върху
морала ни и качеството на предлаганите от нас услуги. В този дух нека
продължим да бъдем все така целеустремени и единни в отстояването
на гражданската ни позиция, за да опазим и развием това, което сме
създали, а именно: съвременен, свободен, единен, стабилен и изграден
от професионалисти български нотариат.

Искам да изкажа благодарност на хората, които
са помагали на Нотариалната камара в периода, в
който аз бях неин председател, и продължават да
го правят и досега. Също така да припомня някои
неща, които се случиха по това време. Успяхме да
създадем отличен диалог с прокуратурата. Направихме важен семинар, на който обсъдихме концепция
за законодателни промени, за да решим проблема
с имотните измами. Организирахме много срещи
и конференции, на които участваха гости от България и чужбина. Реализирахме промените и бяхме
единствената камара в тази сфера, която постигна успех със законодателни изменения. Този напредък се дължи на всички колеги нотариуси. Факт е, че
вече над 90% от имотните измами са спрени. Това
е изключително важно.
Радвам се, че успяхме да направим така, че всеки нотариус да е свързан виртуално с колегите си.
Използваме пълноценно новите технологии, което
направи по-лесна не само нашата работа, но и тази
на гражданите. През последните години сключихме
договор с колегите от Русия, който откри пред нас
нови възможности.
През периода, в който аз бях председател на Нотариалната камара, успяхме да направим възможен

достъпът до данните на МВР, което помогна да
тушираме измамите. Радвам се, че ние винаги сме
на върха на изискванията на нашето време, не само
от гледна точка на информационните технологии,
но и от правна.
Пожелавам на всички колеги да продължим да се
развиваме в правилната посока и да градим с общи
усилия бъдещите ни успехи.
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Димо Петров, директор „Реализация на инвестициите“ в „ЧЕЗ Разпределение България”:

ǿǭǯșȗȈȏȊȈșȚȘȐȒȚȕȖȋȘȈȜȐȒȈȐȈȕȋȈȎȐȔȍȕȚȐȚȍ
șȐȏȈȐȏȒțȗțȊȈȕȍȕȈșȢȖȘȢȎȍȕȐȧ
С цел да не се допусне забавяне на процеса
по присъединяване дружеството изгражда
обектите в значително по-кратки срокове
Емил Христов
Г-н Петров, какво е
развитието на казуса с
изкупуването на съоръжения от ЧЕЗ, които са
построени от трети
страни?
От 2005 г. до края на
септември 2013 г. ЧЕЗ е
изкупила електроенергийни съоръжения на стойност близо 169 млн. лв.
Остава да бъдат платени подобни обекти за над
109 млн. лв.
До момента ЧЕЗ изпълнява стриктно графика и ангажиментите си
за изкупуване на електроенергийни съоръжени я,
собственост на трети
лица. От планираните за
2013 г. обекти на обща
стойност 40 млн. лв. към
края на септември т. г.
компанията е сключила
договори за придобиване
в обем на 32 млн. лв.
Какво предвиждате
във връзка с изкупуванията през 2014 г.?
Ще продължим да придобиваме съоръжения. В
момента планираме и пра-

вим преценка във връзка с
новото решение на регулатора. През настоящата
ценова година за първи
път Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране спря да признава целеви инвестиции на
електроразпределителните дружества. Това означава, че първо ще трябва
да осъществим вложенията, след което да обосновем пред ДКЕВР необходимостта от тях, за да
им бъдат признати. За
сравнение през предходната ценова година регулаторът ни одобри целева
инвестиция в обем на 40
млн. лв. за изкупуване на
съоръжения. Разбирате,
че отсега нататък изпълнението на всички наши
ангажименти по поддържане на мрежата и развитие на услугите ще изисква голям инвестиционен
ресурс, който ние трябва
да осигуряваме предварително. Същото се отнася
и за изкупуването на съоръжения, построени от
трети страни. Въпреки
това ще направим всичко
възможно, за да не изо-

ставаме от утвърдения
вече график.
За какъв период компанията планира да изкупи всички оставащи
съоръжения?
В с лу ч ай ч е и м а м е
одобрена инвестиционна
рамка, подобна на тези
от 2012 и 2013 г., за около 2 години ще успеем да
придобием всички съоръжения, подлежащи на изкупуване на територията, обслужвана от ЧЕЗ в
Западна България.
От 1 юли т.г. ДКЕВР
промени регулаторната
среда. В момента изчисляваме финансовия ефект
от новата ценова методика върху дейността на
компаниите от групата
на ЧЕЗ в България и извършваме актуализация
на инвестиционната
програма, като отчитаме интересите на обществото и клиентите си.
Компаниите от групата на ЧЕЗ в България
ще предприемат необходимите стъпки да приложат промените, като ще
се стремят да спазват

своите задължения към
парт ньори т е и о б щ е ството в рамките на инвестиционния си ресурс.
Ние осъзнава ме, че
извършването на необходимите вложения е от решаващо значение. Същевременно разбираме, че
в тази ситуация най-вероятно няма да можем да
реализираме всички свои
инвестиционни намерения
за тази година.
И м а л и п р о м ян а в
практиката на ЧЕЗ за изграждане на нови съоръжения с цел да се избегне

ǲȖȔȗȈȕȐȧȚȈȊȢȊȍȎȌȈȕȖȊȈțșȓțȋȈȏȈȌȍȕȖȕȖȡȕȈȚȈȚȍȓȍȜȖȕȕȈȓȐȕȐȧ
ЧЕЗ разшири услугите, които
предоставя през своя кол център. От средата на септември
на денонощната телефонна линия 0700 10 010 клиентите имат
достъп до гласово меню, което ги
информира по-бързо и ефективно
в случай на аварийно прекъсване
на електрозахранването. Услугата е достъпна след обаждане на
телефон 0700 10 010 и избор на
бутон 3.
Клиентите получават информация за съществуващите аварии
и времето за тяхното отстраня-

ване, като могат и да подадат
сигнал до компанията в случай на
прекъснато електрозахранване.
„Нововъведението има за цел да
подобри обслужването. Клиентите вече могат да достигат побързо до нужната им информация.
Системата е настроена така, че
сигнали за смущения в електроподаването, получени през новото
меню, се обработват с по-висок
приоритет”, каза Димчо Станев,
директор „Обслужване на клиенти“ в ЧЕЗ България.
Компанията съветва своите

клиенти при прекъсване на електрозахранването първо да погледнат дали в околните блокове или
къщи в съответното населено място има електричество. В случай
че захранването не бъде възстановено, новата услуга на телефон
0700 10 010 позволява веднага да се
получи навременна информация или
да се подаде сигнал за авария.
Единният денонощен телефонен
център бе създаден през 2007 г.,
като само през миналата година
през него бяха приети близо 900 000
обаждания.

ǍǴǳǹǱǽȆǾǴǹǬǿǶǬǾǬǽǱǽǼǱȅǹǬȁǬǮǝǺȀǴȋ
Снимка авторът

Емил Христов
В рамките на Европейската седмица на малките и средните предприятия и благодарение на
съвместните усилия на
представителството на
Европейската комиси я
в България и Министерството на икономиката
и енергетиката в Софийския университет „Св.
К лимент Охридски” се
проведе поредното издание на Европейския ден на
предприемача (ЕДП).
Събитието бе открито от ректора проф. Иван
Илчев с думите: „Вярвам,
че споделяме общоевропейската амбиция за из-

граждане на европейското
научноизследователско
пространство, което ще

позволи създаването на
единен пазар на знанието, изследванията и ино-

вациите. Той презентира
университета като институция с потенциал

повторение на казуса с
изкупуванията?
От края на 2010 г. започна промяна в политиката на „ЧЕЗ Разпределение
България” при сключване
на нови договори за присъединяване на обекти. Целта беше постепенно да
се минимализират случаите, при които клиентите
ни да поемат ангажимент
да строят съоръженията
за присъединяване, а впоследствие дружеството
да ги изкупува.
С цел да не се допусне забавяне на процеса по
присъединяване „ЧЕЗ Разпределение България” АД
вече изгражда обектите
в значително по-кратки
срокове, отколкото преди няколко години. В някои
случаи, когато се прилагат клаузите на Закона
за устройство на територията, ние предоставяме възможност на
клиентите да извършат
сами проектирането и
да ни предоставят разрешение за строеж. По
този начин сроковете по
договорите за присъединяване значително могат
да се скъсят.

Когато всички необходими документи за процедурата по присъединяване
се подават своевременно,
периодът за изграждане
на обектите и времето
за изграждането на съоръженията за присъединяване могат да съвпаднат.
Практиката показва,
че много често строителството на второто
завършва по-бързо от
построяването на първото. При някои случаи обаче, след като клиентите
получат разрешение за
строеж на обектите си,
те започват тяхното изграждане и едва когато
изпитат необходимостта от електрозахранване, подават документи
за присъединяване. Това
може значително да забави процедурата. Моят
съвет е да се подпише
ко н т р а к т ъ т в е д н а г а
след издаването на разрешението за строеж за
обекта, дори още преди
да е стартирало самото строителство. Само
така процесът ще протича гладко и безпроблемно
и за нас, и за нашите клиенти и партньори.

за иновации.
Анна-Мари Виламовска,
представител на президентството, сподели опасенията си, че в България
все още липсва подходяща
бизнес култура и адекватна подкрепа за иновационна политика, изискваща
изграждане на подходяща
научна и предприемаческа
инфраструктура. Анна
Я нев а, з а м. - м и н и с т ъ р
на Министерството на
икономиката и енергетиката, оцени събитието като възможност
за сътрудничество на
представители на изпълнителната и местната
власт, бизнеса, академичната общност и неправителствения сектор чрез
обмяна на опит и добри
практики. „Уверена съм,
че и днешното събитие

ще допринесе за създаването на работещи бъдещи
партньорства, а идеите,
които ще се зародят, ще
се превърнат в успешни
начинания.”
Р ъ ко в о д и т е л я т н а
представителството на
Европейската комисия в
България Огнян Златев запозна участниците с компетенциите на ЕК по темите на форума. „Науката
като двигател в сферата
на иновациите е сред основните приоритети на
ЕС, но не бива да забравяме, че въпреки тежката
икономическа криза Европа продължава да бъде водещ икономически субект
в глобален план”, подчерта
той и благодари за подкрепата на подобни начинания като Европейския
ден на предприемача.
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ǪȗȘȖȍȒȚȖȉȦȌȎȍȚȋȍȏȈȓȖȎȍȕ
ȐȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȘȈșȚȍȎȖȚ
Дългът ще се увеличи с 3,4 млрд. лв.
Емил Христов
Икономически растеж
от 1,8% е предвиден за
2014 г., сочи проектът
на закона за бюджета,
публикуван от Министерството на финансите.
Прогнозата е брутният
вътрешен продукт (БВП)
да нарасне до малко под
81,6 млрд. лв. Очакваната
инфлация ще бъде 1,8%,
сочат прогнозите на ведомството. Заложените
приходи през следващата година са в размер
на 30,9 млрд. лв., което е
увеличение от 501 млн. лв.
спрямо 2013 г. Разходите
ще бъдат 32,35 млрд. лв.,
или с 380 млн. лв. повече
спрямо тази година. Така
заложеният дефицит за
догодина е в размер на
1,47 млрд. лв., или 1,8%
от БВП. През 2014 г. се
предвижда дългът да възлезе на 18 млрд. лв., което
означава увеличение от
3,4 млрд. лв. спрямо прогнозата за края на тази година. Министерството на
финансите също така очаква към края на декември
2014 г. фискалният резерв

да достигне 4,5 млрд. лв.

Приоритетите
в бюджет 2014
Правителството залага реализирането на
публична инвестиционна програма „Растеж и
устойчиво развитие на регионите“ в размер на 500
млн. лв. Тя ще представлява нов механизъм за финансиране на инвестиционни
проекти на конкурентен
принцип, чрез който разходите ще се обвържат
по-тясно с поетите в
управленската програма
ангажименти. Годишният
размер на програмата е
определен след критичен
анализ на съществуващите политики и е съобразен
с процеса на усвояване на
средствата от ЕС. Въвеждането на този механизъм
ще стимулира активността на министерствата и
общините и ще допринесе
за повишаване качеството на бюджетните им
предложения.
Социалната политика
и мерките за намаляване
на бедността и насърчаване на социалното включ-

Петър Чобанов,
министър на финансите:

ǥǱǽǾǴǸǿǷǴǼǬǸǱ
ǼǬǳǮǴǾǴǱǾǺǹǬ
ǭǴǳǹǱǽǬ
Акцентът сред мерките в
бюджета за 2014 г. за стимулиране на икономическия растеж пада върху увеличаване на
ефективността на публичните
разходи и подобряване на качеството на услугите.
Направили сме предложения в данъчното законодателство за намаляване на административната тежест и за подобряване на функционирането на единната сметка. Чрез осигуряване на по-добра среда
ще можем да стимулираме бизнеса и той отново да
започне да мисли за инвестиции. С философията на
проектобюджет 2014 се прекратява досегашната
практика всяка година да се дава допълнителен ресурс на всяко ведомство, без да е ясен резултатът
от разпределението му. Затова решихме да намалим
средствата на министерствата, но да оставим възможност те да могат на състезателен принцип с
проекти, ориентирани към конкретни резултати, да
получат пари. Търсеният резултат е рестартиране
и ускоряване на растежа, защото без това условие
фискалната дисциплина не може да бъде устойчива в
средносрочен план. Най-важните допълнителни средства, заложени в проектобюджета за следващата
година, са 100 млн. лв. за образование и 500 млн. лв.
за националната публична инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво развитие на регионите“.
Друг важен момент е, че ролята на Българската
банка за развитие (ББР) ще бъде в посока стимулиране на малкия и средния бизнес. ББР разполага
с достатъчен ресурс. Водят се преговори и с Европейската инвестиционна банка за нова схема, която
отново да бъде насочена към финансиране на МСП.
Таванът на средствата ще бъде 300 млн. лв. и ако
бъде използван оптимално, ще допринесе за ускоряване на икономическия растеж и ще раздвижи кредитирането в страната. Предстои да бъде приета и
нова стратегия за банката.

ване са друг ключов приоритет за 2014. Чрез него
ще се осъществи една
от основните социални
функции на държавата –
превенцията от изпадане
в състояние на бедност
на хората. Сред мерките
са включени увеличаване на месечната добавка
за деца с увреждания на
240 лв., на обезщетенията за отглеждане на малко
дете на 340 лв., разширява се кръгът на лицата,
които имат право да получават целеви енергийни
помощи. Ще бъдат предоставени допълнително
и 2 млн. лв. по бюджета на
Министерството на тру-

да и социалната политика
за услугата „Обществени
трапезарии“.
Според министъра на
финансите Петър Чобанов
при добро желание винаги
има възможности за оптимизации, а ангажиментът
на колегите му е да определят излишните структури. По думите му това
ще даде пример пред обществото, че промени ще
търпят всички структури, в които има нужда. Той
посочи, че те вече са започнали в някои от министерствата. Без да конкретизира кои институции
ще получат по-малко пари
от тази година, Чобанов

благодари на колегите си,
които са проявили разбиране, че този ресурс ще
бъде използван за нацио-

нални приоритети.
По-малко средства ще
получи и президентската
администрация.

Димчо Михалевски, председател на парламентарната
Комисия по регионална политика и местно самоуправление:

ǐȆǼǲǬǮǬǾǬǮȆǳǽǾǬǹǺǮȋǮǬ
ǴǹǮǱǽǾǴȂǴǺǹǹǴǾǱǽǴǬǹǯǬǲǴǸǱǹǾǴ
Приоритетите пред бюджет
2014 г. са насочени на първо място
към подкрепата на регионите. Създадена е специална инвестиционна
програма, която има за цел да покрие
изцяло регионите, и тези 500 млн.,
които се отделят, са значителен
ресурс. Разбира се, това няма да
реши всички въпроси на страната
ни, но целта е първо да има териториално разпределение и, образно
казано, всеки регион да има един
значим проект. Това трябва да бъде
определено след вътрешна дискусия
по отделните населени места.
На второ място е, че начинът
на разпределение на средствата
ще бъде изключително прозрачен.
Ще бъде на конкурентен принцип, с
апликационни форми. С програмата
ще се решават конкретни проблеми,
ще има и действия и съдействия за
увеличаване на растежа на икономиката и работните места. Мога
да дам няколко примера – има един
проект за топла минерална вода
в Златоград, който е започнат
през 2009 г., а после беше спрян и
рестартиран отново, но в крайна
сметка не се получи. Въпреки всичко, ако този обект се реализира, ще
доведе до много нови частни инвестиции в голям размер и създаването
на над 500 работни места. Това е
само един пример.

В други области държавата през последните години е
финансирала изработването
на промишлени и логистични
зони в съответните градове, които също ще могат да
донесат преки инвестиции.
Подобен род проекти ще
бъдат реализирани благодарение на новия бюджет. По
този начин ще се създаде среда за
възможен икономически растеж.
В републиканския бюджет се
залагат и програми, от които зависи възстановяването и финансирането на изработването на
кадастралните карти и регистри.
Процесът бе спрян през последните 4 години. Тази програма е найефективната откъм публични вложения, защото изработването на
кадастрални карти ще донесе нови
приходи в бюджета като държавни
такси. Сегашното покритие е около
18%. Трябва да се работи към това
програмата да стане устойчива в
период от 5 до 7 г., за да постигнем
максимално необходимото покритие като процент. Има още няколко схеми, които възстановяваме. Те
ще са насочени към финансиране на
обекти, които са свързани с водоснабдяването.
Има много ключови проекти,
които ще бъдат рестартирани бла-

годарение на новия бюджет. Има
достатъчно инициативи, за които
финансирането ще бъде от изключително голяма важност. Разбира
се, ще има известно недоволство в
отделните региони.
По време на дискусията на първо
и второ четене на бюджета заедно
с Националното сдружение на общините в България ще се опитваме да
изгладим позициите.
Може да се каже, че има посока
на възстановяване на инвестиционните ангажименти на държавата.
Другото важно нещо, което искам
да отбележа е, че ще разчитаме
много на европейските средства по
ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 и
от ОП „Добро управление“ 2014-2020,
с които ще можем да подпомогнем
общините да изработят общите
устройствени планове. С тези документи ще се облекчи и ускори цялостният инвестиционен процес,
което ще помогне за икономическия
растеж.

Евгени Иванов, изпълнителен директор на КРИБ:

ǛǼǴǱǸǬǸǱǻǼǱǰǷǺǲǱǹǴȋǻǼǺǱǶǾ
От Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България подкрепяме проектобюджета
за 2014 г. Считаме, че той
ще гарантира устойчивост на публичните финанси. Не сме съгласни
само с повишаването на
минималната работна заплата и максималния осигурителен доход, защото

ако те се променят, това
ще доведе до посивяване
на икономиката и неплащане на данъци. Ще има
много сериозно бягство
на сиво вещество, включително в IT сектора.
Подкрепихме бюджетирането по политики, а не
по сектори. Ако програмата „Растеж и устойчиво
развитие на регионите“ се

управлява добре, ще може
да доведе до много сериозни инвестиции в области, които са драстично
изостанали. По време на
заседанието на Националния съвет за тристранно
сътрудничество подчертах моето мнение, че няма
рискове за приходната
част. За първи път виждам изнасяне на лимита в

посока текущи разходи на
министерствата, а не инвестиционно планиране.
Приветстваме този нов
подход. Виждаме и за първи път опит за реформа в
сектор здравеопазване.

ЕВРОПРОЕКТИ
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ǷȖȌȋȖȚȊȧȚșȚȘȈȚȍȋȐȧȏȈȐȕȚȍȋȘȐȘȈȕȐ
ȐȕȊȍșȚȐȞȐȐȊǹȍȊȍȘȖȏȈȗȈȌȕȐȧȘȈȑȖȕ
Документът трябва да бъде готов и одобрен от Министерския съвет до края на годината
Снимка Денис Бучел

Николета Цветкова
Започва подготовката
на пилотен проект за интегрирани териториални
инвестиции в Северозападния район (СЗР), както
е посочено в споразумението за партньорство,
изпратено до Европейската комисия в края на август за одобрение. Това
стана ясно на работна
среща в Министерски съвет. Дискусията беше открита от вицепремиера и
министър на правосъдието Зинаида Златанова.
„Тази среща е важна и
е свързана с ангажимента, който правителството пое за намаляване на
различията между регионите, както и амбицията
ни в следващия програмен
период средствата от
европейските фондове да
достигнат до най-нуждаещите се граждани. Ситуацията щеше да е по-различна, ако бяхме защитили
като държава необходимостта от допълнителен
ресурс за СЗР, който е
най-бедният район не само
в България, но и в целия Европейски съюз”, коментира Златанова. Това е нов
подход, който е предвиден
в проекта на общ регламент за европейските
структурни инвестиционни фондове, като инструмент за териториалната
ориентация за периода

ǶșȕȖȊȕȐȚȍȗȘȖȉȓȍȔȐȊǹǯǸ
 „Хроничен недостиг“ на регионална политика
 Ограничен демографски потенциал с непрекъснато стесняваща се база
 Амортизирана базова инфраструктура, дори
територии без елементарна такава
 Ниско ниво на критични локализационни услуги
- здравеопазване и образование
 Силен натиск върху социалната система в
региона
2014 – 2020 г.
„Разчитам на колегите от оперативните
програми и от Софийския
университет „Свети Климент Охридски“ да спомогнат да нямаме такива
диспропорции в териториалното развитие. Дано
след 7 години те да са
преодолени”, каза вице-

премиерът.
Предвижда се стратегията да бъде изготвена
от преподаватели от висшето учебно заведение.
Процесът ще се финансира от бюджета на Министерството на образованието и науката, без да
се налага допълнително
отпускане на средства.

ǰȕȊȍșȚȐȞȐȐȚȍȚȘȧȉȊȈȌȈșȈȊ
 Земеделие - посока към повишаване добавената
стойност на сектора (инфраструктура и затваряне
на цикъла на агробизнеса)
 Транспортно-логистичният бизнес - Дунав
мост 2 и пристанищният комплекс на Лом
 Академичен сектор, иновации и високи технологии - естествен клъстер в Плевен
 Развитие на туризма
Документът ще бъде
готов и одобрен от Министерския съвет до края
на годината. Златанова
посочи, че това е една
много амбициозна задача.
И съобщи, че се предвижда да бъде създаден орган
към СЗР за планиране, кой-

ǍǼȊǶǽǱǷǳǬǻǺȃǹǬǹǬǶǬǳǬǾǱǷǹǬ
ǻǼǺȂǱǰǿǼǬǳǬǼǬǰǴǹǱǴǳǯǼǬǰǱǹǴǾǱǰǱǻǬ
Вече има започнала наказателна
процедура от Европейската комисия срещу България заради неизградените регионални депа за битови
отпадъци. Това съобщи по време
на откриване на регионално депо
за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки – първа
клетка министърът на околната
среда и водите Искра Михайлова.
По думите й процедурата е все още
на много ранен етап. „България изпраща непрекъснато информация за
хода на реализация на депата, които
са в строеж“, подчерта тя.
Според нея има няколко причини,
поради които обектите не са изградени в периода, зададен от ЕК. Една
от тях е липсата на проектна готовност, а другата - изключителното забавяне на процедурите за избор
на изпълнител.
„Докато не бъдат построени,
ще имаме финансови санкции, ако се
стигне до съдебно дело. Ако успеем
да докажем ясна програма с ясен
хоризонт кога ще бъдат изградени
всички депа, няма да бъдем наказани”, обясни тя.
„Депото в Асеновград е пример,
че преминаваме от фазата на старите сметища към периода на депониране в модерни съоръжения“, посочи

министър Михайлова.
В регионалния център е изградена първата клетка за битови и за
строителни отпадъци, както и прилежаща инфраструктура. Застроената площ на първия етап от цялостния проект на депото е около 73
декара с общ капацитет от 640 000
тона и ще обслужва 126 хил. жители
от общините Асеновград, Първомай,
Садово, Куклен и Лъки.
„Свидетели сме на добър резултат вследствие на усърдна работа
на екипа. Искам да отбележа, че
депото, което откриваме, е финансирано от националния бюджет и
е доказателство, че България провежда трайна и успешна политика

в областта на отпадъците“, каза
по време на откриването министър
Михайлова.
„Надявам се да имаме повече
примери като този и още по-добра
и ползотворна работа на Предприятието за управление на дейности
по опазване на околната среда, благодарение на което се осъществи
обектът“, допълни министър Михайлова.
С реализацията на проекта ще
се подобри управлението на дейностите по отпадъците за петте
общини в региона и ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и
европейски директиви за управление
на отпадъците.

то да координира цялостния процес по изпълнение
на интегрираните териториални инвестиции и
дейностите по стратегията. Управлението и наблюдението ще се изпълняват от управляващите
органи по програмите,

по които са предвидени
средства, без създаване
на междинно звено.
През ноември ще се
състои конференция с кметове на 51 общини от СЗР,
с областните управители
на петте области, както и със заинтересовани
страни. Предвижда се областните информационни
центрове да организират
семинари на място с цел
запознаване на жители
с проекта. В заключение
вицепремиерът заяви категорично, че успехът
на стратегията зависи
преди всичко от ентусиазма на властите в 5-те
области, които представляват Северозападния
район.
Сред причините да се
избере регионът са изключителна периферност
както географска, транспортно-комуникационна,
така и икономическа. През
годините той е лишаван
от целеви инвестиции в
базова инфраструктура
особено в пограничните
територии. Освен това
се наблюдава и демографски срив. Трудност създава
още и трансформацията
на местната икономика и
адаптирането към пазарните отношения. Трябва
да се отчете, че СЗР генерира около 9% от БВП,
като активността на
населението е една от
най-ниските в страната около 40%.

ǷȘȍȌȐȏȊȐȒȈȚȍȓșȚȊȖȗȘȍȌ
ǭǹȍȌȈȊȢȘȕȍȐȒȖȕȖȔȐȒȈȚȈ
ȒȢȔțșȚȖȑȟȐȊȘȈșȚȍȎ
„Европейският съюз е изправен пред огромното
предизвикателство да преодолее кризата и да върне
икономиката по пътя на устойчивия растеж, като
тук основно място заемат европейските структурни и инвестиционни фондове. Това означава възстановяване и управляване на стабилни публични
финанси, насърчаващи структурни реформи, целеви
инвестиции за растеж и за работни места”, заяви
вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова по време на конференцията „Трансатлантическо икономическо сътрудничество за конкурентоспособност и растеж - перспективите пред
България”. По думите й един от основните дебати
на европейско ниво е новата индустриална политика
на ЕС.
Вицепремиерът отбеляза, че науката и технологиите имат огромно въздействие върху местата,
отделните географски територии и мрежите на
глобалната икономика. „Генерирането на знания и
технологичният капацитет са ключови инструменти за сътрудничество и конкуренция между бизнеса,
организациите и страните”, поясни Златанова. Според нея по отношение на насърчаване на предприемачеството, развитието на бизнеса и интернационализация на предприятията трябва да се дава
предимство на предприятията от приоритетни за
страната сектори - мехатроника; ИКТ; транспорт
и логистика; земеделие и хранително-вкусова промишленост; здравеопазване; креативни индустрии;
автомобили и компоненти; туризъм, производство
на мебели, текстил и шивашка индустрия.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ”

Á£¢¯ª¸¢xÑÒÇÐÃÒÂÉáÄÂÏÇ
Георги Сотиров

В. „Строител“ е носител
на годишната награда
на Националното сдружение
на общините в Република
България (НСОРБ)
в категория „Печатни медии“

Ябланица е с вековна история, а първите свидетелства за възникването на селището са някъде около XV век. Археологическите разкопки свидетелстват, че по тези
места човекът се е появил още през късния
палеолит. На различни места в землището
на Ябланица са намерени следи от каменно-

медната епоха (1900-900 г. пр.н.е.).
Наличието на надгробни могили и откритите археологически находки доказват, че тук
са били обособени древни селища, населявани
още от траките.
Намерени са сребърни монети от периода
на римското владичество.
Поради средищното си местоположение
Ябланица е била важен кръстопът на район, на-

селяван от смели и свободолюбиви балканджии.
Легендата за възникване на селището е
свързана с киевския княз Георги Глож, който е
основал и дал името на близкото село Гложене.
С височайша грамота на цар Иван Асен II
е определена обширна област в подножието
на Балкана под връх Вежен за вечно владение на княза и неговите люде. Земите са им
предоставени, за да се заселят там, да об-

Инж. Иван Цаков, кмет на общината:

ǩȍȏȘȈȏȊȐȚȈȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈȕȧȔȈȔȍȠȈȕș
Снимки авторът

Инж. Цаков, трийсет
години работа в циментовата промишленост
в „Златна Панега” и още
две - в Украйна…
Направих приблизителна сметка, че за тези три
десетилетия работа в завода сме произвели над 20
млн. т цимент, които са се
реализирали по обектите
в цялата страна. Преди
1989 г. максималните потребности на икономиката от нашата суровина
бяха докъм 5,5 млн. т годишно. След промените
тази цифра рязко спадна
докъм 2,5 млн. т годишно. Това е показателно
за стагнацията както в
строителството, така и
в цялата икономика на България. Разбира се, имаше и
едно рязко покачване през
2006-2008 г. После заговорихме за криза. Потреблението пак спадна, а и три
от заводите в страната
спряха производството.
Останаха нашият в Златна Панега, тези в Девня
и Враца. Тук искам само
да маркирам, че приватизацията в циментовата
промишленост беше една
от най-сполучливите. Ако
навсякъде в страната
този процес беше станал
така, както при нас, сега
състоянието на икономиката, а и на държавата,
щеше да бъде съвсем различно. Отговорно мога да
твърдя, че трите циментови комбината, които
останаха, сега по нищо не
се различават от тези в
Западна Европа - в Германия, в Чехия, в Швеция…
Опазването на природата е приоритет в тези
страни.
Оказа се, че това може
да стане и у нас около циментовите производства.
Сега стойностите на
запрашаване са под 10 мм
на един куб. м, докато предишните норми бяха с 5
до 8 пъти по-високи. Съоръженията, автоматиката, филтрите, а и самото
управление са с друго качество. Естествено е, че
това води до намаляване
на работните места.

Инж. Иван Цаков е роден на 3 януари 1948 г. Завършва
висше образование през 1974 г., специалност
„Електроинженер”. Работи 30 години в циментовия завод
„Златна Панега” като енергетик, главен енергетик,
зам.-директор по техническите въпроси. 13 години е
изпълнителен директор на предприятието.
През 2005 и 2006 г. е представител на германската
фирма „Хайделберг цимент” в Украйна, където отговаря
за два циментови завода.
Женен, има син и дъщеря.

Вашият завод през годините явно е спомогнал
и за изграждането на автомагистрала „Хемус”
- огромните виадукти,
тунелите и други съоръжения са изцяло изградени с цимент…
Не само това. Историята е много по-дълга. Първият цимент в България
се произвежда при нас още
през 1907 г. на карстовия
извор на р. Златна Панега.
Там са изградени две малки пещи, които до 1957 г.
работеха и от тях се получаваше т.нар. хидравлик
цимент, марка 150. Уникалното за суровината е, че
е сулфатоустойчива и се
използва за производство
на цимент за подводно
строителство например.
Със суровината оттук е
издигнат храм-паметникът „Св. Александър Невски”. Основни ят камък
там е положен през 1882 г.,
но строежът изцяло е завършен през 1912 г. Варненският вълнолом е с наш
цимент и т.н.
Искам да подчертая

отличните качества на
нашата суровина и нейното практическо неизчерпване през следващите стотина години. С
подобни качества може да
се похвали само още една
кариера в Украйна…
Понеже въпросът ви
беше за изграждането на
магистралата… Да, виадуктите и тунелите са
изградени с цимент оттук, но докарваха и от Девня, където по онова вре-

ме монтираха по-модерни
мелници от тези в нашия
завод.
Преди години магистралата свършваше над
града и целият автомобилен трафик преминаваше
по вашето околовръстно
шосе. Хората спираха на
капанчетата, купуваха си
от прочутата ябланишка халва, похапваха от
вашия локум…
Е, този бизнес позам-

ря, но пред алтернативата халва със засилен
трафик или магистрала избираме да живеем на чист
въздух, на спокойствие и
да развиваме освен сладкарския бранш и туризъм,
и биоземеделие, и т.н.
Тук може би му е мястото да спомена, че общинската администрация
получи европейско финансиране за провеждане на
професионална квалификация на служителите ни.
Моето разбиране е, че
развитието на местната
власт, на бизнеса е немислимо без високоерудирани
специалисти навсякъде в
административните звена. За малко над 88 хил. лв.
европейско финансиране в
дългосрочен план ние гарантираме висока ефективност на работата на
нашите специалисти, т.е.
искаме да произвеждаме не
само халва и локум.
Да продължим с пътната инфраструктура.
Заедно с общинския център имате и още 8 населени места. Лесно ли се
пътува до тях? Зимата…
Освен Ябланица общината обхваща в своя

състав осем населени
места - селата Добревци,
Брестница, Златна Панега, Орешене, Малък извор,
Батулци, Дъбравата и Голяма Брестница.
Пътищата до тях са
добри, нямаме проблеми и
с поддържането им през
зимата, независимо че ние
сме си в предпланините на
Северна Стара планина.
Строи ли се в общината?
Със собствени средства на хората всеки преценява необходимостта
да изгражда за себе си и
за своето семейство. Поинтересното е да разкажа за общинските обекти. Със собствени пари
на общината почти нищо
не можем да изградим.
Общинският бюджет е
4 млн. лв., като тук влизат
делегираните бюджети за
издръжката на средищното ни средно училище
с около 450 ученици, на
основното в Брестница с
около 130 ученици, на това
в Орешене със 125 деца.
Още поддържаме ОДГ в
Ябланица, която се грижи
за 150 малчугани, имаме и
още няколко детски гради-
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работват нивите, да ловуват в горите,
да използват реката и нейните притоци
срещу задължението да служат и помагат на българския владетел и неговата
войска.
Това е далечната история. А сред
най-популярните културно-исторически
паметници и забележителности в района са тракийските могили в с. Малък из-

вор, музеят на Васил Левски в с. Батулци,
музейната сбирка на читалище „Наука”
в града, намерените и експонирани на
площада паметни плочи, които говорят
за минала слава и величие.
Затова още по-интересно беше да се
слуша разказът за днешния ден на Ябланица на уважавания кмет на общината инж.
Иван Цаков…
нашия град. Самият факт,
че наш проект е представен на такова високо ниво,
говори сам по себе си. „Рехабилитация и доизграждане на канализационната
и водопреносната мрежа
и пречистване водите
на Ябланица – I етап – с
изграждане на пречиствател н а с т ан ци я з а
отпадни води с довеждащ
колектор” е обект със
значителна за мащабите
на общината стойност
от 9 319 200 лв. Може би и
затова в ЕС са обърнали
внимание именно на наша-

Санираното СОУ „В. Левски”

отношения с циментовия
завод и карат продукцията му не само у нас, но и
в Европа. Автомобилният
транспорт силно изпревари железопътния в това
отношение – хората си
спестяват двойни претоварни операции, пестят
труд, време и пари, защото камионите директно
карат н а б етон ови те
възли.
Създаване на благоприятен бизнес климат за
привличане на инвестиции
и осигуряване на заетост
на населението, това е

го правим. Сега например
започваме проект за асфалтиране на 22 улици в
града.
Защото без развита
инфраструктура нямаме
шанс. Това е проектът
„Благоустрояване на улична мрежа в Ябланица” на
стойност 1 468 650 лв. С
него е свързано и реновирането на водопроводната мрежа. Тя е строена
през 50-60-те години на
миналия век, решена е с
етернитови тръби и сега
по трасетата непрекъснато стават аварии.
Реновираното градско
читалище

ни в селата.
И затова се насочихме основно към обекти,
финансирани от европейските програми. В началото на мандата повече
внимание обърнахме на
подготовката на проектите, над 20 на брой. Искам
изрично да спомена този
за завършване и оборудване на административна
сграда за предоставяне на
социални услуги. Това беше
известна порутена постройка срещу общината,
в която сега се помещава
центърът за обучение,
квалификация и преквалификация на отделни групи
хора в различни модули
според изискванията и потребностите на бизнеса.
В Ябланица предвид
отличното й географско
разположение най-често
трябва да се говори за
опазване на природата.
Да се спрете на проблемите, свързани с това –
пречиствателни съоръжения, канализации, депа
за битови отпадъци…
Е, наистина справедлив въпрос зададохте. И
понеже познавате града,
знаете как преди години
всички къщи заустваха
отпадните си води в деретата, които пресичат
селището. Сега този процес е спрян на около 90%.
По протежение на голямото дере реализирахме

та работа с европейските проекти…

Оброчна плоча с образа на
Асклепий

един много сложен проект
- изградихме колектор с
дължина към 4 км, който
прихваща всички канализационни отклонения на домакинствата. Това става
с помощта на 120 шахти,
построени на съответните места. За съжаление се
оказа, че градът лежи на
скали и това утежни още
повече строителните дейности. Накрая на тези 4 км
се намира и ПСОВ - едно
много сложно съоръжение,
което вече е завършено и
в момента вървят техническите проби.
Тук искам да спомена,
че в рамките на Дните на
отворените врати 2013 г.
в Брюксел в първата десетдневка на този месец
като добра практика по
ОП „Околна среда” е дадена работата на пречиствателната станция в

Излиза, че разстоянието от Ябланица до Брюксел е само една… ПСОВ!
Може и така да се
каже.
Индустриална зона
„Златна Панега”… Ново
модерно звучене. А в
действителност?
Освен циментовия завод на площадката там
има и предпри ятие за
производството на резервни части за циментовата промишленост.
То е оборудвано основно
с металорежещи машини.
По-рано заводът даваше
хляб на около 200 нашенци. Сега поръчките значително намаляха за съжаление. Но понеже явно
въпросът ви е насочен
към възможностите на
общината да открива на
територията си нови работни места, ще ви кажа,
че нашите хора основно
се ориентираха към търговията и транспорта.
Особено транспорта.
Накупиха големи камиони, имат договорни

една от стратегическите цели, които си поставяме тук, в Ябланица.
Твърдите ли, че общината се развива динамично?
Би било много смело.
Ябланица наистина трябва да се превърне в просперираща община с висок
жизнен стандарт за хората, като се осигурят
условия за динамичен икономически растеж, модерна инфраструктура, повишена трудова заетост и
прилагане на съвременни
технологии. За да бъде
такова развитие реален
факт, трябва да имаме
доста повече производители, не само в областта
на машиностроенето…
При днешните пазарни
условия трябва да има повече инициативност от
отделните инвеститори, не от общината. Ние
само можем да помагаме,
да не спъваме хората с
отделни административни разпоредби, които се
изискват от строителните фирми примерно. Да им
съдействаме чрез добра
инфраструктура, и това

По европейски проект
извършихме и ремонта на
сградата на читалище
„Наука” в общинския център. Тук субсидията беше
949 636 лв. Както сам
можете да се убедите,
става дума за сериозно
отношение и боравене с
европейските методики
и положителни практики.
Ще коментирате ли
проблемите на земята?
Ако питате за развитие на земеделието, в
последните две-три години има промяна в положителна посока. Вече почти
н я м а пу с т е е щ и з е м и,
нещо, което след връщането на нивите на хората в реални граници беше
обичайна гледка навсякъде
в страната. Сега арендаторите се поокопитиха,
накупиха техника, наеха
агрономи и работата, а
и рентата за собствениците тръгнаха нагоре.
Нашите хора основно отглеждат царевица, малко
слънчоглед, пшеница…
Когато земята почне
да произвежда екологично чиста селскостопан-

ска продукция, хората
почват да мислят и за
развитието на туризма… Какво се прави
по темата в района на
Ябланица?
Интересна връзка
правите, но може би имате право. Разработваме
един съвместен проект
с община Правец чрез
местната инициативна
група (МИГ). Става дума
за саниране на сградата
на кметството, направата на няколко детски площадки и осъществяване
на съвместни туристически обекти - изграждане
на заслони, места за пикник и т.н. Това е по мярка
„Прилагане на стратегии
за местно развитие” и
се финансира от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските
райони. Кандидатствахме
и с един проект, наречен
„Драгойски скален венец“.
Това е наистина възхитително място в планината,
но различни настроения в
горското ведомство значително усложниха работата ни. Тяхното мислене
е някак си на парче – тук
пейка, там маса и прочие.
Нашата цел е друга и ще
я отстояваме. За целта
ще оборудваме и туристически център, където
на голяма видеостена на
седем езика всички гости на региона ще могат
да получат информация за
достойнствата на нашия
край, за близките туристически дестинации Съевата пещера и Гложенския манастир „Свети
Георги”.
Имаме и известен напредък в строителството на малки семейни хотели тук, в града, и в с.
Малък извор, по шосето за
светата обител.
Има такива идеи и в
някои от селата на общината.
Нашата територи я
освен всичко друго е богата и на природни феномени. Подземният свят,
прекрасните и тайнствени пещери все още крият
своите тайни… Великолепието на планинските
възвишения очаква своите
природолюбители. Затова
и залагаме на човешкото
любопитство и стремеж
към нови знания. Да откриваме и преоткриваме
красивата природа над
Ябланица – това сега е и
отговорност към бъдещето на региона. За него си
струва да се работи.
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Проф. Андрей Пантев:

ǷȘȐȊșȐȟȒȐȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȘȍȎȐȔȐ
ǳȍȊșȒȐȍȖȉȍȌȐȕȐȚȍȓȕȈȚȈȜȐȋțȘȈ
Паметникът край Свиленград ще вдъхва респект
и зад границата на България
Урок по история или призив да платим
духовен данък към единствения българин,
който винаги ни е обединявал. Това е
част от тезата на проф. Пантев. Историкът ни подсказва защо е важно да се
обединим около една идея и да я случим
сами, защо именно Левски и защо ни е
необходима личността му днес. Исторически прочит на съвременната нужда от
национален обединител около фигурата
и личността на Апостола...
Проф. Пантев, има ли
България безспорни личности?
Не може едно общество и особено нация с
претенция за 13 века цивилизация да няма безукорни
идоли. Имаме потребност
днес, драмата е, че тези
идоли са от миналото. И
затова Левски, напълно заслужено, разбира се, също
възниква като идолопотребност. След Освобождението вече триумфират
прагматиците, бакалите,
търговците, житарите,
зидарите и изведнъж, чрез
Захари Стоянов, се експонира едно чисто име.
Което няма капка идея
за печалба, капка идея за
депутатство и прочее.
И внезапно Левски става
идол, защото е различен
от другите. Не само различен от тогавашните
съвременници, но и малко по-различен, по-възвишен дори от онези герои,
възрожденци, от нашето
Възраждане и от нашето
националноосвободително движение. Смятам, че
съдбата ни прати много
навреме Левски като контрапункт, като поанта на
това, което се случва покъсно в България, където
търговците стават поважни, където успехът се
измерва с пари. И това не
е нещо ново, това е т.нар.
историческо съвремие. И
поради това Левски става
такъв възвишен идеал – не
само с конкретиката, а с
чистотата, която е притежавал и която пренася през поколенията и до
днешна България.
Защо днес ни е необходимо да си припомняме
за Апостола?
За да припомняме на
себе си, а и на всички около
нас, че е имало хора, които
не са се интересували какви ще станат след българското освобождение, че е
имало хора, които не са
се вълнували как върви еврото към долара, имало е
хора, които са искали само

едно - да се появи България
на европейската карта.
Те не са имали илюзии, че
всичко ще бъде безукорно,
но са искали да възстановим своето вековно великолепие.
Младите днес знаят
ли кой е Левски?
Предполагам, че знаят
автоматично, освен името
на знаменития футболен
отбор, освен паметниците
и често пъти машиналното повтаряне на неговото
име. Все пак знаят, че е
имало такова момче – хубавец, захвърлил расото, не
защото не вярва в Бога, а
защото смята, че трябват
дела, действия, саможертва. Който много-много не
се е интересувал от друго,
а от това да намери Българско, както тогава са
казвали. И под Българско
се е разбирало много повече от днешните граници
на България. Свободна, независима, а и справедлива
държава, защото не трябва да забравяме, че Левски
не е насочен като острие,
организационно и човешки,
само към отхвърлянето на
една чужда власт. Левски
е искал бъдеща България
да бъде и една справедлива
държава – и социално, и морално. И мисля, че все още
хората, макар и автоматично, знаят кой е Левски.
Хората си водят дечицата
до паметника и може би и
заради това трябва да има
още един паметник. Трябва да има къде да заведеш

внучето си. Въпреки че опредметяването на исторически личности и събития
винаги носи елемент на
ограничение. Но все пак
както християнската религия има потребност от
църкви, въпреки че можеш
да вярваш в Бога, без да ходиш на църква, но все пак е
хубаво да имаш място, където да се поклониш и да
се помолиш, място само за
това. По същата логика е
хубаво да има къде да закараш внучето си на екскурзия или на 19 февруари да
остави една китка.
Левски е очаквал, че
мечтаната, измъчената,
изстраданата, извоюваната България ще бъде своеобразен паметник не само
на него, а на всички онези,
които са знаели, че отиват на битка, която лесно
няма да спечелят. Именно
заради това аз намирам,
че България би следвало да
бъде паметник на Левски.
Цялата.
Инициаторите на
проекта „Аз обичам България” направиха анкета
с 1020 души, от които
98% са категорично за
построяването на паметник на Левски от
всички българи.
Да. И това трябва да
бъде монумент на Левски
и на всичко това, което не
се е състояло по техните
мечти и по техните разбирания, тези на борците
и революционерите. За да
се покаже, че колкото и
скептично да сме настро-

ени сега, каквото и омерзение да изпитваме към
днешния ден, все пак това
се е състояло. Обесените,
избитите, преследваните,
заточените все пак ще
си отдъхнат, когато има
такива комплекси в тяхна
памет.
Защо е важно българите да успеят да се
обединят именно около
личността на Левски?
При всички политически режими той е обединителната фигура и това
е фактическо свидетелство за един респект, който българите винаги сме
имали към Апостола.
Възможен ли е човек
като Левски днес и какво би казал Апостола за
днешна България?
Мисля, че не е възможен, защото днес ние сме
виновни за и на себе си.
Левски е имал определена
цел – свободна и справедлива България, етнически
обединена и толерантна
страна. Днес никой не ни
пречи толкова, колкото си
пречим сами. А Апостола
вероятно би се разгневил
на нас сега повече, отколкото на поробителите
някога.
Вярвате ли в смисъла
на една такава инициатива – в която сами трябва
да построим паметник?
Не вярвам да има българин, който няма да даде
лев за паметник, който
ще остане за бъдещите

поколения, за да се знае
въпреки всичко отблъскващо, което ни заобикаля
днес, че сме запазили един
респект към героя и той
не е измишльотина, той не
е химера... И точно в този
смисъл можем да кажем
– ето я обединителната
фигура, която е останала
непроменена като стойност и величина.
Мястото на този
комплекс ще бъде на три
граници. Какво мислите
за това?
На тези три граници
ще се види, че погледът
на Левски е бил много подалечен. Че не са се осъществили тези идеи и
идеали за една по-голяма
България в чисто духовен аспект. И като стои
там, съседите определено
ще гледат с респект на
това, че почитаме своите
герои.
Вие с лицето си и авторитета си застанахте зад инициативата.
Вашият призив или съвет
защо е важно да се обединим около тази кауза?
Защото Левски е една

фигура, една личност,
едно дело, една енигма,
един благороден, тих човек... защото Левски не
е бил кръвожаден боец,
който с гола шашка преследва паникьосаните
турци... много е хубаво,
че едно от изискванията
по проекта е, че той ще е
изобразен без оръжие, защото той не се е правил
на харамия, който заколва две заптиета и след
това отива да се похвали в кръчмата. Той се е
изявявал като анонимен,
като тих герой и именно такъв величествен
комплекс ще бъде контрапункт на неговото
скромно битие, на неговите скромни идеи за самия себе си. Бил е много
яростен към своите врагове, но никога не е казал
– аз ще ви накажа или аз
ще ви изпратя в небитието... И в това отношение неговото величие е
колкото тихо, толкова
и патетично. Едва ли е
предполагал, че той ще
има такава почит сред
българите. Именно заради това той заслужава
най-голямата такава.

ǍȆǷǯǬǼǴǾǱǻǺǰǶǼǱǻȋǾ
ǴǳǯǼǬǲǰǬǹǱǾǺǹǬ
ǸǺǹǿǸǱǹǾǬǷǹǴȋǶǺǸǻǷǱǶǽ
Масова обществена подкрепа на инициативата на сдружение
„Аз обичам България”
за изграждане на монументален комплекс
„ В ас и л Л е в с к и ” р е гистрира социологическо изследване. То е
проведено паралелно по
метода на пряката анкета в цялата страна, както
и чрез интернет анкета на сайта на сдружение „Аз
обичам България”.
Получените резултати показват, че сред мъжете
е налице по-висок интерес към историческите факти
и събития, свързани с личността и делото на Васил
Левски, както и към проекта за изграждане на монументален комплекс на негово име.
Хората от трудово активните възрастови групи
демонстрират интерес към проекта на сдружение
„Аз обичам България” за изграждане на монумента.
От резултатите също ясно се вижда, че темата
предизвиква интерес и сред жителите на по-малките
населени места.
В интернет тази подкрепа достига 97%. Едва 3%
са против идеята. При метода на пряката анкета
81% застават зад идеята и само 1% заявяват, че са
против.
Надделява мнението, че изпълнителят на проекта трябва да бъде определен чрез национален конкурс, както и че трябва да се комбинират различни
източници на финансиране. Едно от възможните
обяснения на този резултат е оценката за тежкото икономическо състояние, в което се намира България. Това поражда скептицизъм относно възможностите на бизнеса да подкрепи подобен проект, но
обединява хората около идеята, че всички трябва
да се включат.

Страницата подготви Елица Илчева
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¯ÐÄÂÔÂÆÇÔÓÌÂÅÒÂÆÊÏÂÄÓ¥ÇÒÎÂÏ
ÅÐÔÐÄÂÆÐ¬ÐÍÇÆÂ
Георги Сотиров

За изграждането на
детската градина в с. Герман Столичната община е
отпуснала около 2 200 000
лв. В новата сграда ще бъдат настанени пет групи,
информира столичният
градоначалник Йорданка
Фандъкова. Заедно с кмета
на район Панчарево Димитър Сичанов тя извърши
проверка на строителните работи на ОДЗ 180 в
селото.
Дейностите по обекта вървят по график и до
края на тази година ще
приключат. Разгърнатата
застроена площ на сградата е 1723 кв. м. Помислено
е и за общодостъпна сре-

да, а в преддверието дори е
предвидено пространство
за съхранение на детски
колички…
„За отоплението ще се
монтират възобновяеми
енергийни източници. На
практика това е втората
зелена детска градина на
територията на Столичната община, в която ще
се използват термопомпи
за отопление, а със соларна
инсталация ще се осигурява топла вода. Първата
такава градина беше открита в с. Долни Богров”,
коментира кметът на Панчарево Димитър Сичанов.
„Модерни технологии
за пестене на енергия въвеждаме и при други детски заведения в квартали-

ǶȌȖȉȘȐȝȈȏȍȓȍȕȐ
ȐȕȊȍșȚȐȞȐȐȊșȚȖȓȐȞȈȚȈ
Националният доверителен екофонд (НДEФ) одобри за
финансиране чрез национална схема за зелени инвестиции
проектите на Столична община за подобряване на енергийната ефективност в 85-о СОУ в район „Кремиковци” и
29-о СОУ в район „Сердика“, съобщи зам.-кметът на София
Ирина Савина.
Размерът на планираните разходи за двете училища е
1 млн. лв., от които 85% безвъзмездна помощ от НДЕФ и
15% съфинансиране от бюджета на Столична община.
Училищата в „Кремиковци“ и „Сердика“ са вторият пакет
от проектни предложения, с които общината кандидатства за финансиране от Националния доверителен екофонд.
През 2012 г. фондът отпусна близо 2 млн. лв. за енергийно
обновяване на 56-о СОУ в район „Люлин“ и 78-о СОУ в район
„Банкя“. Ремонтните дейности в 56-о СОУ приключиха в началото на 2013 г. и от училищното ръководство вече отчетоха намаление на консумираната за отопление енергия.
Модернизацията на 78-о СОУ в „Банкя“, което е най-голямото по площ училище на територията на София, завърши
през август и реализираните икономии там ще могат да
бъдат отчетени в края на новия отоплителен сезон.
В процес на оценка за финансиране от НДЕФ са още три
проектни предложения със заложени дейности за 2,1 млн. лв.

ǶȉȕȖȊȧȊȈȚȖșȊȍȚȓȍȕȐȍȚȖ
șȔȓȕȓȊ
София търси изпълнители за изграждане, ремонт и
поддръжка на уличното осветление в града за следващите
четири години. Търгът е обявен без индикативна стойност, но гаранцията за участие е 83 300 лв. Критериите
за оценка са за ценово предложение с тежест 70% и технически показатели - 30%. Срокът за подаване на оферти
е до 2 декември.
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Сградата е пред завършване

Столичният градоначалник Йорданка Фандъкова и
кметът на район Панчарево Димитър Сичанов

те извън Околовръстното
шосе, там, където няма
централно парно отопление. Предимството е, че в
крайградските квартали
има по-големи терени и
съответно по-добро разположение за внедряване
на иноват ив н и зеле н и
технологии”, обясни сто-

личният кмет.
В съседство на детската градина се проектира и
училището на Герман. „Площадки, физкултурен салон,
най-модерна визия – всичко
това ми дава основание да
заявя категорично, че новите градини, които строим
сега, са най-красивите в

цяла Европа. Елегантни,
функционални и приятни за
окото сгради...”, със задоволство сподели Фандъкова.
Започва и строителството на 13-ото за тази
година детско заведение
в район „Витоша”. До края
на годината ще стартира
изграждането на още три.
Припомняме, че старата детска градина в
селото пострада при земетресението през май
миналата година и е една
от малкото в София, кои-

то въобще не могат да се
използват. Заедно с родителите столичната администрация и районните
кметове взеха решение до
изграждането на новата
сграда децата да бъдат
настанени в подходящо
помещение в близкото с.
Казичене.
Детската градина на
Герман ще бъде завършена
до Коледа, но първите деца
ще бъдат настанени през
пролетта, когато стените
и мазилките изсъхнат.

ȔȓȕȓȊȏȈțȟȐȓȐȡȕȐȘȍȔȖȕȚȐȊȉȦȌȎȍȚȈ
ȕȈǹȖȜȐȧȗȘȍȏȋ
Елица Илчева
Тази година са инвестирани около 6 млн. лв.
в ремонти на училища и
детски градини в столицата. 2 млн. лв. са от
междуведомствената комисия, около 4 млн. лв. от
бюджета на София. Това
съобщи кметът Йорданка
Фандъкова, която посети
ремонтираното 32-ро СОУ
„Св. Климент Охридски” в
район „Възраждане”. „Това
е много изстрадан ремонт. Трябваше да видите
как изглеждаше етажът
преди това. Училището
е едно от тези, в които
строителните дейности
продължиха след 15 септември. Имаше провиснал
таван и конструктивни
проблеми. Трябваше да
помислим първо за сигурността на децата. Да се
вземат всички необходими
мерки. Ефект е постиг-

нат и от гледна точка
на това, че децата имат
вече повече класни стаи,
красиви и уютни“, каза
кметът. Цялостното преобразяване на последния
четвърти етаж е струвало около 400 000 лв., от
които 300 000 лв. са осигурени от Столичната
община, а останалите от
училището. Направени са
нова библиотека, компютърен кабинет, стая по
музика, нови тоалетни.
Осветлението е енергоспестяващо, отоплението
ще бъде с климатици.
Фандъкова посочи, че
общо 167 училища и детски
градини са получили средства за конструктивни
укрепвания и ремонти след
миналогодишното земетресение.
„На много места сме
се дали и ние пари, за да
се получи по-добър ефект.
18-о училище получи 19 хил.

лв. от Междуведомствената комисия за защита на
населението от бедствия
и аварии за конструктивен
ремонт и над 100 хил. лв.
от общината, за да се
възстановят и елементи
от фасадата на сградата,
която е паметник на културата. Около 1 млн. лв. са
инвестирани само за да се
подготвят проектите за
енергийна ефективност. 4
млн. са заложени за догодина в проектобюджета,
за да може заедно с европейските средства по фонд
„Козлодуй” цялостно да се
санират 23 детски градини

и училища“, информира Фандъкова.
По думите й образователната инфраструктура
има нужда от огромни средства. В последните години
са вложени над 100 млн. лв.
за подобряване на базата
на училища и детски градини, без в сумата да се
включват средствата за
строителството на нови
сгради. В момента се ремонтират девет училища
и детски градини, провеждат се процедури и за нови,
като само в район „Възраждане” са в ход процедури за
обновление на три училища.

ÄǹȖȜȐȧȚȍȝȗȈȘȒ´ȖȉȧȊȐȗȖȘȢȟȒȈȏȈȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍ

ǪǺȢȘȕȖȊȖȗȘȈȊȧȚȋȘȈȌȐȕȒȐ ȕȈȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ
ȊȔȍșȚȖȎȐȓȐȡȕȐșȋȘȈȌȐ
„София тех парк” търси изпълнители за
Георги Иванов

Проекти за жилищни кооперации във Велико Търново масово се променят и вместо блокове вече се изграждат спортни терени и зони за отдих. Причината за изместването на
акцента е, че заради кризата търсенето на жилища рязко
е намаляло. Непродадени са близо 3000 нови апартамента
в Старата столица. Близо 200 са изоставените строежи
в града. По данни на ОП на КСБ във всяка сграда са вложени
поне 200 000 лв. до груб строеж. После обектите са изоставени заради фалит на строителя или липса на продажби на
зелено. Така над 40 млн. лв. са заровени в недовършени сгради.
„Вече има няколко трансформирани проекта, които чакат
одобрение, а пред откриване и въвеждане в експлоатация са
два. Има доста свободни терени с право на строеж на жилищни или търговски постройки, но собствениците смятат,
че времената са трудни, и се насочват към по-ефективно
оползотворяване на имотите”, коментират от общинската
администрация.
Експерти от Дирекция „Териториално и селищно устройство” в кметството споделят, че има проучвания за изграждане на първите частни паркове с атракции, както и семейни
зони за отдих с водоеми в района на Велико Търново.

проектиране и строителство на площадкова техническа инфраструктура и парк. Поръчката е разделена на два подобекта - за
изграждане на паркови територии, спортни
площадки, паркинг и обслужваща сграда и за изместване на кабелни
връзки. Прогнозната стойност на търга е 17,6 млн. лв., като финансирането е осигурено по ОП „Конкурентоспособност”. Оферти
могат да бъдат подавани до 2 декември и ще се оценяват спрямо
ценово предложение с тежест 50%, техническо - 40%, и срок на
изпълнение с тежест 10%. Участниците трябва да докажат общ
оборот от минимум 34 млн. лв. без ДДС за последните три години.

ǹȚȘȖȧȚȐȉȐȏȕȍșȐȕȒțȉȈȚȖȘȏȈȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȕȐȧȗȈȘȒ
По проект „Научно-технологичен парк” „София тех парк” търси
изпълнител за проектиране и реконструкция на масивна сграда. Площи
от новия обект ще се отдават под
наем на компании и екипи, работещи
в сферата на технологиите, както

и зали за срещи, заведение за бързо
хранене, принт център, банков офис
и места за настаняване за нощувки
за работещи в технологичния парк.
Кандидатите трябва да докажат наличие на общ оборот за последните три години в размер на

27 млн. лв. без ДДС, а документи
могат да се подават до 4 декември.
Прогнозната стойност на поръчката е 9,2 млн. лв., като ценовото предложение е с тежест 50%,
техническото изпълнение - 40% и
срокът -10%.
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Снимки Денис Бучел

„Камарата е лицето на отрасъла“, заяви регионалният министър Терзиева

Николета Цветкова
Свилена Гражданска
Годишните отличия за най-добрите
компании в строителния сектор бяха връчени на традиционния бал по повод Деня на
строителя. Домакини бяха министърът на
регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на КСБ инж. Светослав
Глосов. Събитието се проведе в зала „Роял“
на хотел „София Балкан“.
„Измина една трудна година. Едва ли е
нужно пред вас да анализирам изпитанията,
през които премина браншът. Вие сте хората от реалния бизнес и най-добре познавате трудностите. За съжаление немалко от
фирмите са на ръба на оцеляването заради
сложната икономическа ситуация у нас и
в Европа. Същевременно български строителни компании направиха пробив в чужбина, което е поредното доказателство
за професионализма на нашите инженери
и строители и признание за качеството на
работата им“, заяви Десислава Терзиева,
министър на регионалното развитие.
„Надеждите за 2014 г. и следващите години са насочени към новия програмен период и финансирането на проекти с публични
средства, които българските компании
имат реален шанс да изпълняват. Парите от Кохезионния фонд, които ще бъдат
инвестирани до 2020 г. за подобряване на
публичната инфраструктура, са над 2 млрд.
евро. Осигурени са средства за повишаване
на енергийната ефективност на сградния
фонд и за подобряване на градската среда”,
допълни тя.
Терзиева подчерта, че правителството
е наясно с факта, че средствата от ЕС са
допълващо, а не основно перо за изпълнението на секторните политики. През 2014 г. с
500 млн. лв. от държавния бюджет ще бъдат финансирани инвестиционни проекти,
предложени от публичния сектор чрез програмата „Растеж и устойчиво развитие на
регионите“.

Председателят на Българска браншова камара „Пътища“ Николай
Иванов разглежда фотографиите на Денис Бучел

Бал 2013 събра близо 250 елитни гости

Висшият
мениджмънт на
„Винербергер”

Председателят на УС на КСБ инж. Светослав Глосов представи посланика на Кралство
Мароко у нас Н. Пр. Латифа Ахарбаш на министъра на регионалното развитие
Десислава Терзиева

Именникът Димитър Янакиев и Валентин
Николов, председател на Контролния съвет
на КСБ

Инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД, също уважи събитието

Инж. Светослав Глосов, който бе домакин на събитието, посрещна
инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ

По думите на министъра за
проектиране и изграждане на язовири за питейно водоснабдяване
планираните инвестиционни разходи са в размер на близо 23 млн.
лв. Ще продължи изпълнението
на проект „Транзитни пътища V“.
През 2014 г. за ремонт и строителство на общински отсечки ще
се отделят 62 млн. лв., което е с
10 млн. лв. повече от средствата
за 2013 г.
„Предложихме промени в Закона за обществените поръчки
по начин, който да дава възможност и на по-малките фирми да
участват като подизпълнители в
По традиция на церемонията присъстваха големи проекти. Планираме нови
и бивши министри на регионалното
изменения, които да облекчат
развитие, сред тях и ексминистър Лиляна
инвестиционния процес“, обясни
Павлова
Терзиева.

Бранимир Ботев, заместник-министър на икономиката и енергетиката,
инж. Светослав Глосов и инж. Иван Бойков, изп. директор на Камарата, минути преди
раздаването на строителните отличия

Инж. Мирослав Мазнев, зам.-министър на регионалното
развитие, разговаря с инж. Николай Таков

„Камарата на строителите в България се утвърди като една от най-авторитетните браншови организации в
страната и на практика е лицето на българския строителен отрасъл. Ценя високо нашето партньорство“, заяви още
министърът на регионалното развитие.
„Задачата, която предстои пред Камарата, е да продължим да работим по
разделянето на Закона за устройство на
територията и приемането на закона за
строителство”, заяви инж. Светослав
Глосов, председател на УС на КСБ. Той
подчерта авторитета на браншовата
организация и като пример даде посещението на вицепрезидента на ЕК Антонио
Таяни. „Представител на комисията ще
дойде през ноември да разговаряме за
проблемите в обществените поръчки”,
добави инж. Глосов.
„Сега за нас пътищарите обикновено
започва най-тежкият период в годината“, заяви инж. Стефан Чайков, председател на Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“.
„Необходимо е да доусвоим и без това
доста изтънелия ни бюджет, да верифицираме всички разходи и да сме готови
за зимата, която отказва да вярва на
прогнозите на синоптиците и се опитва
да ни изненадва всеки път“, допълни той.
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, председателят
на КСБ инж. Светослав Глосов и председателят на АПИ инж. Стефан Чайков
раздадоха строителните „Оскари”.
В класацията участваха само строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от
ЗКС за 2012 г. Тази година обаче осем
от фирмите, отговарящи на критериите, не бяха допуснати до конкурса. При-

чината е, че миналата година им беше
присъдена специалната награда на КСБ
за цялостен принос към сектор „Строителство”. Наградените със специален
плакет компании през
2012 г. бяха: „Балканстрой“
АД, „Булгартрансгаз“ ЕАД,
„Геотехмин“ ООД, „Главболгарстрой“ АД, „Енемона“ АД, „ПСТ Холдинг“ АД,
„Станилов“ ЕООД, „Трейс
Груп Холд“ АД.
Общият брой на фирмите, участващи в класирането, бе 3814.
Победителите бяха
определени от техническа комисия, която направи своя избор на основание декларираната
информация от годишЕкипът на в. „Строител“, който реализира логистиката
на събитието
ните отчети за 2012 г. в
електронната система
на ЦПРС. Показатели за оценка са НПП тов, инж. Илиян Терзиев, инж. Валентин
за последната финансова година, носещ Вълев, инж. Любомир Качамаков, инж. Николай Станков, инж. Албен Родопманов,
15 т., ДМА – 5 т., персонал – 10 т.
Сред официалните гости на годиш- инж. Николай Чомаковски, Руен Панчев,
ния бал бяха посланикът на Кралство Ма- инж. Росен Колелиев, Пламен Пергелов и
роко у нас Н. Пр. Латифа Ахарбаш, зам.- Пламен Иванов.
На церемонията бяха и предминистрите на регионалното развитие
Мирослав Мазнев и Добромир Симидчиев, седателите на областни
зам.-министърът на инвестиционното представителства на КСБ
проектиране Борислав Ангелов, зам.-ми- - инж. Николай Николов, на
нистърът на МИЕ Бранимир Ботев, пред- Бургас, Йорданка Маркова,
седателят на УС на АПИ инж. Стефан на Пловдив, инж. Светослав
Чайков, изп. директор на „Метрополитен“ Борисов, на Кюстендил, НиЕАД инж. Стоян Братоев, зам.-кметът колина Филипова, на Монтана.
на Столичната община д-р Тодор Чоба- Присъстваха и председателят
нов, експерти от държавни ведомства на Контролния съвет Валентин
и народни представители. Събитието Николов и членовете на съвета
уважиха членовете на Управителния Димитър Янакиев и Венелин Терсъвет на Камарата Андрей Цеков, инж. зиев. Събитието уважиха и предВладимир Вутов, инж. Павел Калистра- седателят на Комисията за воде-

Трейлър на документалния филм за
цялостната реставрация на Паметника
на Цар Освободител бе представен пред
гостите

нето, поддържането и ползването на
Централния професионален регистър
на строителя доц. Георги Линков, и членовете й инж. Георги Емилов, инж. Валентин Зарев, инж. Борислав Крушкин,
доц. д-р инж. Чавдар Дончев, акад. Ячко
Иванов, инж. Саркис Гарабедян, инж. Виктор Шарков, доц. д-р инж. Добрин Денев
и други.
На празника не остана неотбелязана и благотворителната дейност на
Камарата, като специално бе представен трейлър на документалния филм за
цялостната реставрация на Паметника
на Цар Освободител, която бе инициирана от Столичната община и КСБ и
осъществена с финансовата подкрепа
на хуманитарната фондация на Андрей
Скоч „Поколение”.
След официалната церемония по
награждаването за гостите настъпи
и още по-приятната част от вечерта
– с много танци и музика в компанията
на група „Акага“. Музикантите поднесоха вълнуващ коктейл от емоции и
добро настроение. Музикален „Оскар“
на вечерта спечели песента „Rockabilly
звезда“, чийто клип бе реализиран с подкрепата на Камарата на строителите
в България и в. „Строител“.

Музикантите
от „Акага“ и чаровната певица Десислава Христова
поднесоха вълнуващ коктейл от емоции и
добро настроение
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ǷȂǸǪǨǫǸǻǷǨ
строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо,
промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни
мрежи и съоръжения

Големи строители:
1. „Гeострой“ АД

София

Златна

2. „Комфорт“ ООД

Варна

Сребърна

Варна

Бронзова

3. „Планекс“ ООД

Министър Терзиева връчи златна награда в раздел „Големи строители“
в първа група - строежи от високото строителство, на инж. Владимир Вутов,
изпълнителен директор на „Геострой“ АД

Средни строители:
1. „Ита Инженеринг“ ООД

София

Златна

2. „Сано и Пи Си“ ЕООД

Варна

Сребърна

3. „Балкантел“ ООД

София

Бронзова

В същата
категория,
но при
„Средни
строители“,
отличието
бе за „Ита
Инженеринг“
ООД

Малки строители:
1. „Софбилд енд Ко“ ЕООД

София

Златна

2. „Медилон“ ЕООД

София

Сребърна

3. „Кондекс“ ЕООД

София

Бронзова

ǪǺǶǸǨǫǸǻǷǨ
строежи от транспортната инфраструктура
Големи строители:
1.

„СК - 13 ХОЛД – ИНГ“ АД

София

Златна

2.

„Хидрострой“ АД

София

Сребърна

3.

„ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД

София

Бронзова

1.

„Инфраструктурно
строителство“ ЕООД

София

Златна

2.

„Родопа Трейс“ ЕООД

Смолян

Сребърна

3.

„Пътперфект“ АД

София

Бронзова

Средни строители:

Малки строители:
1.

„Ка Билд Бг” ООД

София

Златна

2.

„Строителна компания Път
строй инвест” ООД

Ямбол

Сребърна

3.

„БКС – Бъдинстрой” АД

Видин

Бронзова

А при
малките
строители
в първа
група
наградата
бе за
„Софбилд
енд Ко“
ЕООД

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на
Агенция „Пътна инфраструктура“, връчи златното
отличие за големи строители във втора група строежи от транспортната инфраструктура, на
инж. Любомир Качамаков, изпълнителен директор
на „СК-13 ХОЛД-ИНГ“ АД

ǺǸǭǺǨǫǸǻǷǨ
строежи от енергийната инфраструктура
Големи строители:
1.

„Филкаб“ АД

Пловдив

Златна

2.

„АТАРО Клима“ ЕООД

Пловдив

Сребърна

3.

„Атоменергоремонт“ ЕАД

Козлодуй

Бронзова

В трета група - строежи от енергийната
инфраструктура, призът за големите строители
отиде за „Филкаб“ АД

Средни строители:
1.

„Соларпро холдинг“ АД

София

Златна

2.

„Грийн Билд БГ“ ЕООД

София

Сребърна

3.

„Елемон“ ООД

Варна

Бронзова

Малки строители:
1.

„Електро-соларни
системи“ ООД

София

Златна

2.

„Примагаз“ АД

Варна

Сребърна

3.

„Бел – РС“ ООД

Варна

Бронзова

Призът при средните строители за строежи
от транспортната инфраструктура бе за
„Инфраструктурно строителство“ ЕООД

ǿǭǺǪȂǸǺǨǫǸǻǷǨ
строежи от благоустройствената инфраструктура,
хидротехническото строителство
и опазването на околната среда

При малките във втора група наградата взе
„Ка Билд Бг“ ООД

Големи строители:
1. „Понсстройинженеринг“ ЕАД

Бургас

Златна

2. „Райкомерс Конструкшън“ EАД

София

Сребърна

3. „КАРО Трейдинг“ ООД

София

Бронзова

Средни строители:
1. „КИД плюс“ ЕООД

Видин

Златна

2. „Венков инженеринг“ ООД

София

Сребърна

Пловдив

Бронзова

3. „Герт груп“ ООД

Малки строители:
1. „ЛС – груп“ ООД

Несебър

Златна

2. „Статус – Н“ ООД

София

Сребърна

3. „Хидромонтаж-Л“ ООД

Сливен

Бронзова

При средните строители в
четвърта група - строежи
от благоустройствената
инфраструктура,
хидротехническо строителство
и опазване на околната среда,
инж. Светослав Глосов,
председател на УС на КСБ,
награди „КИД плюс“ ЕООД със
златен приз

Отличието при малките в четвърта група бе за „ЛС-груп“ ООД
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The annual awards for best companies in the
construction sector were handed at the traditional
ball on Builder’s Day. Hosts were Minister of Regional Development Desislava Terzieva and BCC
Chairman Eng. Svetoslav Glosov. The event was
held at Royal Hall of Hotel Sofia Balkan.
“A difficult year has passed. It is hardly necessary to analyze to you the trials experienced by the
industry. You are people of real business and you
know best the problems. Unfortunately, many of the
companies are on the brink of survival because
of the difficult economic situation in the country
and in Europe. In the meantime Bulgarian construction companies have made a breakthrough abroad,
which is another proof of the professionalism of our
engineers and builders and recognition for the quality of their work,” said Desislava Terzieva, Minister
of Regional Development.
“Hopes for 2014 and subsequent years are
directed to the new programming period and financing of projects with public funds that Bulgarian companies have a real chance to fulfill. The
money from the Cohesion Fund to be invested by
2020 to improve public infrastructure is over EUR 2
billion. Provided are funds for increasing the energy
efficiency of buildings and for improving the urban
environment,” she said.
“We suggested amendments to the Public Procurement Act in a way that enables smaller companies to participate as subcontractors in large
projects. We plan further changes to alleviate the
investment process,” said Terzieva.
“The Bulgarian Construction Chamber became
one of the most respected business organizations
in the country and in fact it is the face of the Bulgarian construction sector. I appreciate our partnership,” said the Minister of Regional Development.
“The task that lies ahead of the Chamber is
to continue to work on the division of the Law on
Spatial Planning and the adoption of the Law on
Construction,” said Eng. Svetoslav Glosov, Chairman of the Executive Board of BCC. He stressed
the authority of the branch organization and gave
as an example the visit of the European Commission Vice President Antonio Tajani. “A representative of the Commission will come in November to
talk about problems in public procurement,” added
Eng. Glosov.
Desislava Terzieva, Minister of Regional Development, BCC Chairman Eng. Svetoslav Glosov
and RIA Chairman Eng. Stefan Chaikov handed
the construction “Oscars”. In the ranking participated only builders who were listed in the Central

Eng. Vladimir Vutov, CEO of “Geostroy” AD won gold
award in section “Large builders” in the first group

“The Chamber is the face of the construction
industry,” said Regional Minister Terzieva

Eng. Lyubomir Kachamakov,
CEO of “SK-13 HOLD-ING“AD took the gold medal
for large builders in the second group

Eng. Svetoslav Glosov and Assoc. Prof. Georgi
Linkov, Chairman of the Committee for keeping,
maintenance and use of the Central Professional
Register of Builders

Eng. Glosov and Eng. Ivan Boykov, Executive
Director of BCC, and Ivan Mirinski, member of the
Board of BCC

Krasimir Savov, Hauraton BG and eng. Nikolay
Chomakovsky, member of the Board of BCC

BCC Chairman welcomes Dr. Todor Chobanov,
Deputy Mayor of Sofia Municipality

Eng. Svetoslav Glosov and Andrey Tsekov, member
of the Board of BCC
Venelin Terziev, member of the Supervisory Board
of BCC, and eng. Pavel Kalistratov, member of the
Board of BCC

Ambassador of the Kingdom of Morocco to Bulgaria H.E. Latifa Aharbash
and Plamen Ivanov, member of the Board of BCC and Strashimir Naidenov,
public relations of Honorary Consulate of the Kingdom of Morocco in
Plovdiv

Chairs of the Regional Offices of BCC Nikolina Filipova, of Montana, and Svetoslav
Borisov, of Kuystendil, together with the member of the Board of BCC Eng. Rosen
Koleliev

aga” group
Musicians of “Ak forgettable
un
made the night
s
with their song

Professional Register of Builders and who performed the procedure under Article 20, paragraph
2 of the Construction Chamber Act for 2012. This
year, however, eight of the companies meeting
the criteria were not admitted to the competition.
The reason is that last year they were awarded
the special prize of BCC for overall contribution
to sector “Construction”. Awarded companies with
a special plaque in 2012 were “Balkanstroy” JSC,
“Bulgartransgas” EAD, “Geotechmin” Ltd., “Glavbolgarstroy” JSC, “Enemona” AD, “PST Holding” AD,
“Stanilov” Ltd., “Trace Group Hold” PLC.
The total number of companies participating
in the ranking was 3,814.
The winners were selected by a technical
committee which made its choice on the basis of
the information provided by the annual reports for
2012 in the electronic system of CPRB. Evaluation
indicators are APP for the last financial year carrying 15 points, DMA – 5 points, staff – 10 points.
After the official ceremony came the more
pleasant part of the evening – with lots of dancing
and music in the company of “Akaga” group. The

Eng. Plamen Pergelov, member of the Board
of BCC and Reneta Nikolova, Editor-in-Chief
of Stroitel Newspaper

musicians made an exciting cocktail of emotions
and good mood. Music “Oscar” of the evening won
the song “Rockabilly star“, whose video was realized with the support of the Bulgarian Construction
Chamber and Stroitel newspaper.

Eng. Nikolay Nikolov, Chair of the Regional Office
of BCC in Burgas with favorite newspaper Stroitel
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Докато граждански терминали
за изстрадани проекти

Елица Илчева
Политиката на Европейския съюз в областта
на авиацията трябва да
обърне специално внимание на нуждите на регионалните летища. Това се
казва в резолюция, приета
през 2012 г. от Европейския парламент. Малките
летища са жизненоважни
за териториалното сближаване и за социалното и
икономическото развитие,
особено в региони, където
липсват други средства за
транспорт. Те привличат
нов бизнес и предлагат
възможности за регионален туризъм, както и за
специализиран транспорт
на стоки, отбелязва още
документът.
За строителството
и на най-малкото летище
обаче са нужни много пари,
а политиката на страната
ни през последните години
е не да инвестира и да търси европейски средства за
изграждането на аеропорти, а да се освобождава
от нерентабилните аерогари или бившите военни
площадки. Пътищата за
това до момента текат в
следния ред – отдаване на
концесия и при липса на интерес преотстъпване „за
стопанисване според нуждите на общините“.
Пример за втория способ е прехвърлянето на
държавното летище в русенското с. Щръклево на
общината, след като години наред то не можа да
намери стопанин, който да
го превърне, както бе по
план, едва ли не в резервно на това в Букурещ. Подобни намерения има и за
гражданските аеропорти в
Пловдив и Горна Оряховица.
Пропадна и идеята на
предишното правителство за обособяването на
бившето военно летище
в Балчик в гражданско със
средства от бюджета.
Затова докато в световен мащаб се откриват
най-интересни класации –
на най-малки, най-странни,
най-грозни, най-опасни...,
България като нищо може
да оглави най-тъжната –
на най-много изоставени
летища.

Все пак година след
европейската резолюция,
макар и без връзка с нея,
а благодарение на частни
инвеститори, у нас се усеща раздвижване в положителна посока. И то дава
надежда, че твърденията,
че ХХI век ще бъде векът
на авиацията, може и да се
сбъднат и в следващите
години да се отвори нова
ниша за строителство.

издаване на разрешение за
строеж на фаза одобрен
идеен проект. Срокът за
изпълнение по договора е 30
ноември 2014 г., а цената
възлиза на 1 764 000 лв.
Така най-после се дава
старт на многогодишните
надежди на целия регион, че
бившето военно летище
ще бъде възстановено и
ще се ползва за граждански

според възможностите на
терена. Планира се изграждане на перон и малък пътнически терминал, както
и други обслужващи съоръжения. Общата площ, върху
която ще се реализира проектът, е 874 675 декара.

Край Кондофрей предвиждат висок старт

Pirin Airport се вдига
от пистата
Новини в тази посока
преди броени дни дойдоха от най-югозападната
точка на страната – гоцеделчевското село Мусомище. Военното летище
там спира да работи през
1990 г., а оттогава насам
не една и две фирми са проявявали интерес към него,
включително и израелска
компания, възнамеряваща
да го превърне в малко летище за чартърни полети.
В крайна сметка печелившият в преговорите излиза дружеството „Хелт енд
Уелнес”, което през 2011
г. купува терена срещу
близо 15 млн. лв. С договор
за проектиране от миналата седмица то е възложило на „Щраплан” ЕООД
изготвянето на подробен
устройствен план и инвестиционен проект за строителството на Pirin Airport,
включително да осигури

полети на обща авиация и
чартърни полети за превоз
на пътници от и до България, основно за нуждите
на туристическия сектор
в областта, а именно - зимен, културен и СПА туризъм. Годишно там се очаква
да бъдат обслужвани около
3000 излитания и кацания с
общо 100 хил. пътници.
Pirin Airport разполага с
писта с дължина 2100 м и
широчина 25 м. Намеренията са тя да се разшири до
размери - широчина до 45 м
на носещата настилка
плюс 15 м странични ивици, както и да се удължи

Съвсем наскоро от експертния съвет на ГД „Гражданска въздухоплавателна
администрация” към транспортното министерство е
одобрен генерален план за
развитието на друг аеропорт - военното летище
Кондофрей край Радомир. То

е строено за военни цели
от 1962 г. до 1966 г. Пистата му е с дължина 2,5 км
и на нея са кацали изтребители „МиГ-23” и „МиГ-29”,
както и транспортният
„Ан-24”.
Преди две години е продадено за 1,25 млн. лв. на
фирма „Селим-Ко”.
Към момента се води
летателна площадка „София-запад” и от една година
там кацат малки самолети. Според областния управител на Перник Михаил
Михайлов до края на годината пистата ще е годна да
приема пътнически самолети от високия клас С. Планът е толкова амбициозен,
че областният съвет за
развитие на Пернишка област дори е решил да обяви
обекта за такъв от регионално значение. Проектът
е на стойност 57 млн. лв.
и включва изграждане на
нов пътнически терминал,
карго зона, перони, пътеки
за рулиране, ГКПП и митница на площ от 378,8 дка.
Те ще превърнат бившия
аеродрум в шестото международно летище у нас.
Сериозни инвестиции ще
глътне 2500-метровата
бетонна полоса за излитане и кацане, която е строена за изтребители. Поради
това нейната носимоспособност трябва да се усили, за да поема в бъдеще
тежките граждански самолети от типа на „Боинг
737”, „Еърбъс А320” и др. Въз
основа на одобрения генерален план собственикът
на аеропорта ще изготви
ПУП и ще получи разрешение за строителство, обясниха експерти.
Инвеститорът обещава покрай реализацията
да бъдат разкрити повече
от 200 работни места, а
още догодина в професионалната гимназия по автотранспорт в Радомир ще
бъде открита нова специалност, която да подготвя
кадри.
„Това е единственият

голям частен инфраструктурен проект, който се
надяваме да раздвижи икономиката на Радомир. На
около 60 км от София, близо до магистрала „Струма”
и до големи градове като
Перник, Кюстендил, Благоевград, Дупница, Радомир

аеропортът може не само
да приема чартъри, но и да
поеме карго товарите от
летище София, което е изключително натоварено“,
заяви още Михайлов.

И бизнесавиацията набира
скорост
Ниша за авиотуризъм,
както и за приемане на
бизнес джетове, които да
избягват сериозните такси на големите летища, се
открива с проектите на
курортната компания „Албена”. Тя притежава летателните площадки за малки
самолети в Приморско и в
Лесново, край Елин Пелин. И
двете ще се преправят за
по-големи машини. Инвестицията във всяко едно от
тях ще бъде от порядъка на
2,5-3 млн. лв., а проектите
предвиждат удължаване на
пистите с по 300 метра и
цялостна реконструкция.
Дължината им ще бъде
увеличена от 900 на 1200
метра, като това би позволило кацането на по-големи
бизнес джетове.
По-напреднал е проектът за Приморско, където
след реконструкцията ще
се приемат самолети от
4 до 19 места. Планира се
аеропортът да е готов до
2014 г., инвеститор ще е
дружеството „Приморско
клуб”, което е собственост
на „Албена”. Летището ще
отговаря на последните
модни тенденции за изграждане на аеропаркове
за малката и за бизнес авиацията. Ще има пътеки за
рулиране, които ще водят
самолетите до къщи, в
които ще бъдат настанявани собствениците и
пилотите на джетовете.
Така според стопаните ще
се отворят възможности
за обслужването на потежки клиенти. Пистата
ще е готова до края 2014 г.,
а първата къща, до която
да се паркира самолет - към
2015-2016 г. Нещо подобно
има на летището в Долна
баня, но в много по-малък
мащаб. Публичната компания изгражда морското летище върху окрупнен терен
от частни собственици
още през 2005 г.
Това в Лесново пък е бивша земеделска авиобаза, с
която компанията се сдобива след публични търгове. Дъщерната на „Албена“
„Интерскай” инвестира в
базата с идеята да развива летището като второ
гражданско на София.
Малко частно летище
има и край село Бъзън близо
до Русе. То е разположено
на площ от 220 декара и е
едно от малкото в страната и единственото засега в района. Там могат да
кацат самолети с излетно
тегло до 5700 кг.
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затварят един по един, частни инвеститори най-после обещават старт
на бивши военни площадки

Летище Приморско
Последните изтребители излетели
от авиобаза Балчик

Европари очакват
край Русе
В района надеждите за
развитие са свързани повече с авиобаза Щръклево,
за която тече процедура
по прехвърляне на собствеността на общината. Общата площ е 1500 декара,
а досегашната собственост - на Министерството на отбраната. След
като концесията за летището, чийто срок беше
удължаван няколко пъти, не
се случи, прехвърлянето на
собствеността е вариант
съоръжението да стане
действащо. По думите на
президента Росен Плевнелиев смяната на собствеността ще позволи преобразуването му в карго
летище със съответната
логистична зона. Надеждата е през следващия програмен период с европейски
средства в града да бъде
изграден и мултимодален
терминал за разпределение
на товари за регионалната
индустрия.

Съдбата на аеропорта
в Балчик - в ръцете
на властта
Да стане ли военното
летище в Балчик гражданско, е въпрос, който продължава да виси от времето на
предишното правителство,
след като пропадна идеята
за държавна инвестиция
от 40 млн. лв. Аеропортът
тук е формиран като граждански през 1935 г., когато
Южна Добруджа е била в
пределите на Кралство
Румъния. Тогава са се изпълнявали регулярни и чартърни полети с 6-местни
самолети на територията
на Румъния. През 1941 г.
става военно и се е ползвало първо от българска и
от германска страна, после
от съветски бойни части.
През 2006 г. е сключен договор между „Албена” АД и
военното министерство и
аеропортът в Балчик се е
използвал и за граждански
полети, но военните са
имали приоритет. В момента то е прехвърлено

ǨȍȘȖȗȖȘȚȐȚȍȊǩȢȓȋȈȘȐȧ
Име

Местоположение

Международни граждански летища
Летище Бургас

кв. Сарафово, Бургас

Летище Варна

гр. Аксаково, Варна

Летище Горна Оряховица

Горна Оряховица

Летище Пловдив

с. Крумово, Пловдив

Летище София

кв. Враждебна, София

Летателни площадки
Летище Балчик

на държавната компания
„Летище София”, която ще
трябва да го управлява и
поддържа до отдаването
му на концесия. Вицепремиерът Даниела Бобева обяви
през юли, че концесионирането на летище София, към
което е и летище Балчик,
е спряно и се извършват
анализи, които да покажат
икономически най-добрата
възможност. Така бъдещето на аеропорта е в ръцете на министерството на
транспорта. Иван Бамбов,
шеф на отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори”, наскоро съобщи, че
има заповед от министър
Данаил Папазов да се направи концесионен анализ.
Не е ясно дали отделен или
в комплект с най-голямото
летище.

Действащи,
но с неизвестна съдба
Папазов коментира и
други малки летища в България. За това до Пловдив
министърът обясни, че
транспортното ведомство
смята да го разработи, но
първо трябва да се направи разчет какъв е капацитетът му - по отношение
на товаропотока и пътникопотока през него. „В момента може да се каже, че
летище Пловдив няма доказан потенциал. Общините
бяха направили един фонд

за развитие на летището,
но община Пловдив много
странно се отказа от участието си в него, въпреки
че е най-голямата община
в региона и се очаква найголяма подкрепа от нейна
страна”, посочи още той.
Летището в Стара Загора пък отдавна е отписано. По отношение на него
транспортният министър
заяви, че засега съвсем не
вижда в него потенциал
за развитие. Същото се
отнася и за аеропорта в
Балчик, допълни ресорният
министър. „Без общините и
бизнеса в региона тези летища няма как да се разработят”, категоричен е той.
И докато бизнесът предлага идеи за нови летища,
Авиобаза Щръклево

някои от старите май ще
останат затворени.
От летището във Видин стои пистата. Предишни областни управители са върнали земята на
собственици и сега тя би
трябвало да се изкупува.
То също може да възстанови дейността си само
чрез концесия, защото се
нуждае от инвестиции за
възстановяване. Още през
2007 г. е проявен интерес,
намерението било да стане летателна площадка
за самолети до 19 места.
До договор така и не се
стига. „Концесионирането на летището отново
е актуално, има германски интерес към него”,
каза областният управител на Видин Кръстьо Спасов. То е построено през 1973 г.
и до 1991 г. е имало
редовни пътнически
полети Видин - София
два пъти дневно, а
през летните месеци и линии до Варна и
Бургас. Официалното
му закриване е през
1999 г. Има писта с
две обръщала с дължина 2080 м и ширина
38 м, прилежащ терен
за обслужване, пет
сгради, които обаче
са в лошо състояние
и п р е ди м е с е ц о т
областната управа
са поставени преду-

Балчик

Летателна площадка Бохот-LM

с. Бохот, Плевен

Летателна площадка Гривица

с. Гривица, Плевен

Летище Долна баня

Долна баня, Костенец

Летателна площадка Ерден

с. Ерден, Бойчиновци

Летателна площадка Изгрев

с. Изгрев (Калиманци)

Летателна площадка Ихтиман

с. Черньово, Ихтиман

Летателна площадка Кайнарджа

с. Кайнарджа, Силистра

Летище Лесново

с. Лесново, Елин Пелин

Летателна площадка Кълвача

с. Овощник, Казанлък

Летище Приморско

Приморско

Летище Стряма

гр. Баня, Карлово
Военни авиобази

Авиобаза Безмер

с. Безмер

Авиобаза Добрич

Добрич

Авиобаза Доброславци

с. Доброславци

Авиобаза Долна Митрополия

Долна Митрополия

Авиобаза Граф Игнатиево

с. Граф Игнатиево

Авиобаза Каменец

с. Каменец

Авиобаза Крумово

с. Крумово

Авиобаза Враждебна

кв. Враждебна, София

Авиобаза Сарафово

Бургас

Военноморска авиобаза Чайка - кв. Чайка(истор. Пейнерджик),
Варна
Варна
Авиобаза Чешнегирово

с. Чешнегирово

Закрити военни авиобази
Авиобаза Балчик

Балчик

Авиобаза Габровница

с. Габровница

Авиобаза Равнец

с. Равнец

Авиобаза Стара Загора

Стара Загора

Авиобаза Узунджово

с. Узунджово

Авиобаза Щръклево

с. Щръклево
Други

Летище Русе

с. Щръклево, Русе

Летище Стара Загора

кв. Колю Ганчев, Стара Загора

Летище Търговище

с. Буховци, Търговище

Летище Божурище

с. Божурище, София

Летище Видин

с. Иново, Видин

Летище Кърналово

с. Кърналово, Петрич

Летище Карлово (Марино поле)

с. Ведраре, Карлово

Летище Силистра

с. Полковник Ламбриново,
Силистра

Летище Стряма

с. Стряма, Раковски

предителни табели, че са
опасни.
Отдавна е затворено
и летището в Силистра.
Новият терминал, построен в началото на 90-те

години, е приел един-единствен полет на „Балкан”.
Затворени са вече и летищната площадка при
Габрово и при Стара Загора - на „Кълвача”.
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Компанията има участие в ремонта на съоръжението над р. Лесновска

Снимки „МЦ - Баухеми“ ЕООД

ш е н и повъ рх н о с т и с е
обработват. Премахва
се разрушеният бетон.
Сле д ва щ и те моме н т и
са разкриване на стоманата, бластиране на повърхността, вкл. и армировката, като ъгълът на
откоса трябва да е около
45°. Целта е получаване
на здрава, чиста основа,
несъдържаща антиадхезионни вещества. Якостта
на опън на подготвената
основа трябва да е поне
1,5 N/mm 2, посредством
т.нар. пул-оф (pull-off)
тест.
По време на втория
етап се работи за защита
на армировката от корозия. Всички видими стоманени пръти се разкриват
докъдето има ръжда, след
което трябва да се почистят от нея до степен
SA 21/2 (метален блясък) и
веднага след това да се
нанесе първият слой от
антикорозионното покритие.

Мартин Славчев
Мостовите конструкции, било то от обикновен
или предварително напрегнат стоманобетон,
спадат към най-взискателните и натоварени съоръжения на инженерното
строителство. Те трябва да удовлетворяват не
само функционалните изисквания, но и да са дълготрайни и сигурни. Освен
това мостовете трябва
да имат и добър естетически вид.
Те са подложени на различни натоварвания, свързани с въздействията на
околната среда, на автомобилния и железопътния
транспорт, които с
годините постоянно
се повишават.
Следователно с нарастването на възрастта щетите значително се увеличават,
което прави ремонтните дейности задължителни.
Основните повреди са свързани с карбонизацията и със солите, използвани през
зимата за обработка
на пътните платна. И
двата фактора влияят
изключително негативно на стоманобетонните конструкции
на съоръженията. Те
причиняват корозия
както на армировката,
така и на бетона.

ǹȐșȚȍȔȈȏȈȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍȕȈȔȖșȚȖȊȍ
ȖȚÄǴǾǩȈțȝȍȔȐ´ǭǶǶǬ

През третия етап се
поставя адхезионен слой
(грунд) върху навлажнената основа. Влажността
не е определящ фактор,
така че точката на оросяване не трябва да се взема
под внимание.
Следващият момент
е поставяне на репрофилиращият разтвор, който
е основна част от системата. Петият етап е
полагане на фин разтвор.
Целта на тази работна
стъпка е да се получи пофина и гладка повърхност
без пори, върху която да
бъде нанесена защитната система. При последния тя се полага. По този
начин репрофилираните
б етон н и повъ рх н о с т и
се предпазват от повторно разрушаване и от
съвкупността на всички
едновременно действащи фактори на околната
среда. Сред тях са UV
лъчи, процесът на карбонизация, влагата, CO 2,
циклите на замръзване
и размръзване и т.н. Защитната система трябва да отговаря най-вече
на класовете на експозиция на съответната
конструкция или съоръжение.

„МЦ - Баухеми“ ЕООД
предлага надеждна
и дългоустойчива
система за
възстановяване и
защита на мостовите
конструкции,
която напълно покрива и многократно
надвишава изисквания
на EN 1504 за ремонт
и защита на подобен
т и п о б е к т и . Тя с е
състои от антикорозионно покритие за
оголена армировка,
репрофилиращ разтвор, фина шпакловка
и защитно покритие,
което да предпази съоръжението от бъдещи
повреди.
През август и септември тази година
„МЦ - Баухеми“ достави цялостна система
за ремонт, усилване и
защита на мост над р.
Лесновска в София.
Съоръжението се
ползва от няколко населени места и представлява връзката между с.
Челопечене, с. Ботунец и
с. Сеславци с „Ботевградско шосе” и центъра на
столицата.
„Мостът на вид изглежда малък, но всъщ-

Антикорозионната
защита на стоманата
задължително се изпълнява
в два слоя.

ност е с много интензивно движение. През него
преминават около 10-12
хиляди души. Той е важен
за хората, които живеят
тук. Цялостната рехабилитация възлиза на стойност 650 хил. лв.”, заяви

столичният кмет Йорданка Фандъкова, която
инспектира строителноремонтните работи по
обекта.
През тази година ще
бъдат обновени 15 мостови съоръжения в община-

та. Общо за последните
пет години са рехабилитирани 84 обекта.

Системата
на „МЦ - Баухеми“ ЕООД

включва шест работни
етапа.
П ъ р ви я т з апо ч в а с
подготовка на основата, като всички нару-

Не оставяйте нищо
на случайността, що се
отнася до защитата
и възстановяването на
мостовете. Заложете
на модерните и сигурни
технологии на
„МЦ - Баухеми”, които
не само удовлетворяват
изискванията, но и далеч
ги надхвърлят.

2014-a

СТРОИТЕЛ

петък, 1 ноември 2013

www.ksb.bg
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ǸȍȒȓȈȔȕȈȚȈȘȐȜȈ
ȅǱǭȆǰǱǯǺǰǴǹǬǹǬǼǬǽǾǱǲ
ǹǬǱǮǼǺǻǱǵǽǶǬǾǬǴǶǺǹǺǸǴǶǬ

ǓǬǹǺǮǴȋǻǼǺǯǼǬǸǱǹǻǱǼǴǺǰǽǾǼǺǴǾǱǷǽǾǮǺǾǺȅǱǱ
ǶǷȊȃǺǮǽǱǶǾǺǼǮǴǹǰǿǽǾǼǴǬǷǹǬǾǬǻǺǷǴǾǴǶǬǹǬǑǝ
ǷǸǭǯǫǶǬǰǵǨǺǨǵǨǸǨǹǺǭǮǨ

ǸǭǲǳǨǴǰǸǨǱǺǭǪÄǹǺǸǶǰǺǭǳ´
±ǪǭǹǺǵǰǲǨǵǨǹǺǸǶǰǺǭǳǵǰȇǩǸǨǵȀ

ĕġĺĩĢġĴĽĢģįģıġĹĨġĪįıļĩĪ#

ǥǱǽǱǼǬǰǮǬǸǱǬǶǺǹǴǴǳǭǱǼǱǾǱǳǬǱǰǹǺǻǺǷǳǺǾǮǺǼǹǺǮǳǬǴǸǹǺǻǺǷǱǳǹǺǴǿǽǻǱȄǹǺǽȆǾǼǿǰǹǴȃǱǽǾǮǺ

z Вашата реклама ще достигне до всички строителни фирми, регистрирани в
ЦПРС, членовете на КСБ, всички български общини, МРР, МИП, МОСВ, МТИТС,
ДНСК, НС, над 70 посолства, ЕК.
z Чрез в. „Строител“ винаги ще имате най-актуалната информация, касаеща
бранша, ще научавате първи новините за инициативи на КСБ и събития, организирани от Камарата.

z Като рекламодател на в. „Строител“ ще можете да ползвате 20% отстъпка
от всички спонсорски пакети за конференции, кръгли маси, семинари, организирани от вестника.

z Ще имате осигурена по 1 безплатна покана за ваш представител на всеки
от тези форуми.
z Ще можете да разчитате на нашето медийно партньорство за отразяване
на важни за вас събития, обекти и дейности, вкл. професионално фотозаснемане и публикуване на материали на страниците на изданието.
z Ще можете да ползвате до 20% отстъпка за поставяне на ваш рекламен
банер на уебсайта на в. „Строител” с връзка към вашия сайт за период от
12 месеца.

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ50%ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ
1. Първа страница –
лого под главата

3. Вътрешни страници – рекламни карета

Форма Пълноцветно лого под главата
Размер според пропорциите
на вашето лого
Ед. цена по тарифа
30 лв./кв. см
2. Последна страница –
рекламни карета
Форма Рекламно каре
Размер цяла страница
Ед. цена по тарифа

1200 лв.

Форма Рекламно каре
Размер 1/2 страница
Ед. цена по тарифа

600 лв.

Форма Рекламно каре
Размер 1/4 страница
Ед. цена по тарифа

300 лв.

Форма Рекламно каре
Размер цяла страница
Ед. цена по тарифа
Форма Рекламно каре
Размер 1/2 страница
Ед. цена по тарифа

5. Публикуване на банер в сайта
(www.vestnikstroitel.bg)
Размер 210х55 пиксела
Ед. цена по тарифа
150 лв./ месец

1000 лв.
6. Публикуване на малки обяви
Размер за 10 кв. см (140 символа)
Ед. цена по тарифа
20 лв.
500 лв.

Форма Рекламно каре
Размер 1/4 страница
Ед. цена по тарифа

250 лв.

Форма Рекламно каре
Размер 1/8 страница
Ед. цена по тарифа

125 лв.

4. Публикуване на покана за събитие
Размер 1/2 страница максимален обем
Ед. цена по тарифа
500 лв.

7. Вложки до 50 г, до А4
Тираж 8000 бр.
Ед. цена по тарифа
0.20 лв./бр.
Тираж до 2500 бр.
Ед. цена по тарифа
0.40 лв./бр.
Тираж над 2500 бр.
Ед. цена по тарифа
0.25 лв./бр.
Обемни отстъпки:
За суми над 1500 лв. –
бонус 1/2 стр. PR материал

За суми над 2500 лв. –
бонус
1 стр. PR материал
б
З
а сум
ссу
уми над 10 000 лв. –
ум
За
суми
20%
+ бонус 2 стр. PR материал
2

Вестникът излиза всеки петък,
материалите за публикациите (дизайн,
текст)
се подават до вторник същата седмица.
Забележка:
1. Посочените цени не включват ДДС.
2. Предложението е валидно до 30 ноември
2013 г.

За контакти:
0888 55 39 50 – Ренета Николова
0884 20 22 57 – Калоян Станчев
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ǰȏȗȘȍȊȈȘȊȈȡȖȚȖșȚȘȖȐȚȍȓȕȖȔȐșȓȍȕȍ
ȒȈȚȖȕȈȟȐȕȕȈȎȐȊȖȚ
Пробивът на бул. „Копенхаген”
в столицата ще подобри транспортната
схема на половината град
Снимки авторът

Георги Сотиров
Привиле г и я с и е да
тръгнеш из строежите в
столичния жилищен комплекс „Дружба” с кмета на
район „Искър” Ивайло Цеков,
който познава в детайли
територията. Той е „дружбенец”, както сам се изразява. Тук е израснал, учил и
живее.
Независимо че гостува
в нашата авторитетна
рубрика „Общини” преди
време, сега Цеков намира
нови гледни точки в представяне на обектите в
общината. В началото на
разговора, още в колата му,
той приветства обявяването на в. „Строител” за медия на годината на НСОРБ
с твърдението, че няма
друг такъв вестник, където уж скучните проблеми
на строителството да се
представят задълбочено,
авторитетно и четивно.
Благодарим му за добрите
думи…
Спираме на кръстовището на ул. „Обиколна” и
бул. „Копенхаген”, където
в момента се извършват
строително-монтажни
работи на продължението
на булеварда до бул. „Цариградско шосе” и връзката
му след това с бул. „Самоковското шосе”, там, където е най-голямата автомобилна борса у нас, в кв.
„Горубляне”.
„Това е първи ят от
общо 21 проекта, свързани
с гласувания от Столичната община договор с Европейската банка за развитие“, пояснява кметът.
„Проектът се изгражда
на територията на нашия район. Вторият етап,
следващото продължение
на „Копенхаген”, ще бъде
вече в „Младост”, за да се
осъществи връзката с бул.
„Андрей Сахаров”, и, разбира се, хората да имат достъп до метростанция 3”,
допълни той. Това потвърди и инж. Любомир Ангелов
- технически ръководител
на обекта, от обединение
„Столични булеварди - Копенхаген”.
То в а е н е о б хо д и м о
уточняване, защото сега
затрудненията на автомобилния трафик са чувствителни. В рамките на
проекта се прави ремонт и
възстановяване на моста
на бул. „Цариградско шосе” в
цялата му дължина. Премахват се старите настилки,
извършва се необходимата
хидроизолация, видя нашият
екип. Основата се изследва, инспектират се връзките и се осъществява
обновяването или смяната
на различни строителни

Техническият ръководител инж. Любомир Ангелов и кметът
на район „Искър” Ивайло Цеков често се виждат на строежа

детайли на съоръжението.
После в обратния ред на
изпълнение на строително-монтажните дейности
обектът ще бъде предаден за експлоатация с нов
асфалт. „Освен пътното
платно ще се ремонтира
и долната част на моста,
тъй като там в бъдеще
е предвидена и спирка на
трамвай 23”, пояснява Цеков като един добър стопанин, който мисли и за
евентуалните опасности
от падане на някакви отломъци от съоръжението, когато на бъдещата спирка
ще чакат хора.
Тук ще добавим, че с
трамвай 23, който сега реално върви полупразен, ще
се осъществи пряка връзка
на големия столичен комплекс, покрай новоизградения Цариградски комплекс
до Гара Искър и железопътното трасе за Пловдив.
Със завършването на
„Копенхаген” живеещите в
отделните части на комплекса „Дружба”, на кварталите „Бусманци“, „Абдовица“ и „Димитър Миленков“
ще получат пряка връзка с
една от основните пътни артерии на столицата
- бул. „Цариградско шосе”.
Тя със сигурност ще доведе до улесняване на автомобилния трафик в цялата
източна част на мегаполиса, където освен двата
големи жилищни комплекса
е съсредоточена основната промишлена зона на
големия град, летището и
индустриалните и логистичните зони около него.
Разбира се, чувствително
ще се облекчат и хората,
които работят в големите
търговски и офис сгради по
протежение на самия булевард.
„Тук искам да спомена, че новият пробив под
бул. „Цариградско шосе” е
отлична предпоставка за
някои наложителни промени в цялостната схема на
градския транспорт. От
Столичната община вече
е възложен мониторинг, обсъждаме нови идеи със зам.-

кмета по транспорта на
София Любомир Христов и с
Центъра за градска мобилност”, припомня Цеков. „Ще
прецизираме новите реалности особено в частите,
където сега преминава или
ще преминава трасето на
метрото. Идеята е за оптимизация след изграждането му в нашия район с
наземните линии – автобуси, тролейбуси и трамвай”,
е становището на кмета.
Ние си спомняме за един
зимен репортаж около метростанция 19 на „Цариградско шосе” и оплакванията на гражданите от
лошата връзка на метрото
за живеещите в „Дружба”.
Сега на дневен ред е кардиналното решение, за което
Цеков мисли отдавна.
„Един бърз автобус от
най-далечната „Дружба”
до метростанция 19 ще
премахне и напрежението
за част от живеещите,
които се катерят по баира по опасни пътеки, за да
стигнат до подземната
железница. Имах среща с
екипа на Центъра за градска мобилност, обсъдихме
няколко варианта и те ще
изградят новата концепция след завършването на
„Копенхаген”. Има идеи и
за временни транспортни
решения до изграждането
на новите спирки на метрото”, категоричен е кметът
на район „Искър”.
„Винаги съм твърдял, че
с изграждането на „Копенхаген” подобряването на
цялостната транспортна
схема на нашия район ще
означава и широки тротоари, и велоалеи. Ще се създадат реално нови възможности за придвижване на
хората на „Дружба”. Става
дума за пресметнатите
минимални наклони, за да
могат и по-възрастните
граждани, и хората с различни увреждания безпроблемно да стигнат до желаното от тях място или
спирка на градския транспорт“, допълва той.
Този пътен пробив ще
се различава коренно от

съществуващото шосе успоредно на моста за аерогарата. Там през зимата
автобусите на градския
транспорт се придвижват
трудно, наклонът е много
голям, има предпоставки
за катастрофи, буксувания,
подхлъзвания и т.н.
Наскоро и столичният
градоначалник Йорданка
Фандъкова провери изпълнението на изграждането на бул. „Копенхаген”
и на ремонта на надлеза
на „Цариградско шосе”.
Нейното становище е, че
строителните работи на
бул. „Копенхаген” се извършват по график, но при
основната рехабилитация
на моста има известно
забавяне. Кметът поиска
дейностите по надлеза да
се ускорят, като бъде включен допълнителен екип от
строители. Нещо, което
вече е направено, констатирахме ние с Цеков. След
завършването на строителството на бул. „Копенхаген” софиянци и гостите
на столицата ще получат
нов път с по две платна и с
по три ленти за движение и
Паралелно се изгражда и
новото трасе на трамвай 23

обособено трамвайно трасе, тротоари, озеленяване,
канализация и водоснабдяване, улично осветление.
В район „Искър” освен
„Копенхаген” продължава
строителството на метрото съобразно графика
на строителите. Пусковият срок е март 2015 г.
и наблюденията на кмета
показват, че всичко ще
бъде изпълнено качествено
и навреме.
„Сега е моментът да
благодаря на гражданите
от „Дружбите”, които много толерантно посрещнаха
това строителство, което, както и да го погледнеш, нарушава в известна
степен и навиците, и комфорта на живеене. Хората
подходиха и подхождат с
разбиране към тези неудобства в името на много
близкото бъдеще…”, убеден
е Цеков.
Нова визия се оформя
около култовата сграда
на стария културен дом.
Строителите вече възстановяват трасето, по
което подземно ще преминава метрото. Гражда-

ните имат уверението на
„Метрополитен”, че участъкът от булеварда пред
районната администрация,
пред културния дом и до районното поделение на МВР
съвсем скоро ще бъде отворен. Обичайният ритъм
за движение в тази отсечка малко, по малко ще се
нормализира. Наблизо са и
подходите към двете прекрасни църкви в средата на
парка „Езерото”, където на
Йордановден свещеник извършва ритуалното хвърляне на кръста в ледените
води. Но когато е за здраве
и благоденствие, и студът
отстъпва пред младите
хора.
И още нещо - при въз становяването на булеварда се предвижда и изграждането на нови велоалеи,
които са част от утвърдената схема за развитие
на велосипедното движение като аспект от здравословния начин на живот
и срещу обездвижването.
„Винаги съм твърдял, че
район „Дружба” има предпоставки да стане предпочитано място за живеене.
И така е от доста години.
Сега освен с простора, със
зелените площи, с вече
изградената и добре развита транспортна схема,
с новите възможности за
комуникиране ставаме един
краен квартал за живеене
с всичките предимства на
тишината и спокойствието и същевременно - с достатъчна инфраструктура
за придвижване до работното място, до центъра, до
големите културни учреждения…”, на раздяла споделя
Ивайло Цеков.

СПОРТ
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Бляскаво бъдеще чака родния суперталант Григор Димитров
Страницата
подготви
Теодор Николов
Трудно е да пробиеш
в големия тенис особено
при мъжете. Това всеки го
знае, а още по-сложно е,
ако идваш от малка страна като България, където
средствата за подготовка на състезатели са значително ограничени. Опровержение на тезата обаче
е един млад хасковлия, който само на 22 години вече
гледа към висините на
световния тенис.
Негов треньор от малък е баща му Димитър
Димитров. Григор започва
да играе тенис на пет години, като любимите му
настилки са хард и трева. Състезава се за отбора на България за купа
„Дейвис“ от 2008 г., като
в актива му има общо 16
победи и 4 загуби.
П р е з т и й н ей д ж ъ р ските си години живее в
Париж, докато тренира
в тенис академията на
Патрик Муратоглу. Говори
свободно български и английски и се интересува
от всички спортове, коли,
компютри и от часовници.
2008 г. се оказва решаваща в развитието на
талантливия българин.
На 6 юли той печели
шампионската титла на
„Уимбълдън“ при юношите,
като на финала побеждава
финландеца Хенри Континен. Това му гарантира
уайлд кард за участие в
„Уимбълдън“ 2009 при мъжете.
През септември с.г.
става шампион и на Откритото първенство на
САЩ, побеждавайки на финала Девин Бритън. След
този мач Григор достига
до № 1 в световната ранглиста за юноши.
През април 2008 г. Гришо дебютира с победа и

за отбора на България за
купа „Дейвис“. През май
печели и първия си ITF фючърс турнир на сингъл във
Валдорейкс, като стартира от квалификациите.
Той е последователно
начело и в два ITF фючърса
в Испания. През октомври

деля с треньора си Петер
Лундгрен и започва да се
подготвя при Питър Макнамара. През юли и август
постига три турнирни
победи на ITF фючърсите в Трир, Дортмунд и
Ирун. Веднага след тях
регистрира най-големия

получава уайлд кард за
турнира на Асоциацията
на професионалните тенисисти (ATP) в Базел,
където постига първа победа в турнирите на ATP
World Tour.
На 10.02.2009 г. Григор
Димитров поднася голямата изненада в първия кръг
на турнира по тенис на
ATP на твърди кортове в
Ротердам, отстранявайки 23-тия в световната
ранглиста Томаш Бердих.
17-годишният българин
получава възможността
да премери сили със световния №1 Рафаел Надал.
Хасковлията губи в много
оспорван мач в три сета.
След турнира влиза в Топ
400 в световната ранглиста на ATP.
От февруари 2009 г.
се подготвя в академията
„Муратоглу“ в Париж под
ръководството на Петер
Лундгрен. През август
2009 г. на АТP чалънджър в
Истанбул достига до финал на двойки. На турнира
АТP чалънджър в Търнава
печели първата си титла
в турнир на Асоциацията
на професионалните тенисисти - на двойки с Теймураз Габашвили.
В средата на 2010 г.
Григор Димитров се раз-

си успех до този момент,
като печели и първия си
АТP чалънджър турнир на
сингъл в Женева.
Впоследствие бие убедително и на следващите
два АТP чалънджър турнира, на които участва
в Бангкок (Тайланд). Тези
резултати го изкачват на
136-о място в световната
ранглиста на ATP за мъже.
В началото на 2011 г.
Григор Димитров влиза за пръв път в Топ 100
на световната ранглиста на ATP. През юни той
става първият българин,
достигнал до финал на
ATP World Tour турнир на двойки в Ийстбърн, с
партньор италианеца Андреас Сепи.
През юни с.г. е и първи ят български тенисист, който е поставен в
турнир на ATP World Tour.
В края на годината се разделя с треньора си Питър
Макнамара.
През януари 2012 г. Григор Димитров побеждава
американеца Марди Фиш
(тогава в Топ 10 на света) на ITF турнира Хопман
Къп. През март Димитров
печели за първи път мач на
ниво ATP срещу съперник
в Топ 10 на световната
ранглиста (Томаш Бердих).

Също така Гришо става първият и единствен
б ъ л г ар с к и т е н и с и с т,
достигнал 1/2-финал на
ATP World Tour турнир.
Той прави това 3 пъти през юни на състезанието на трева в Queens и 2
пъти в тези на клей през
юли - Бощад и Гщаад. На
05.11.2012 г. за първи път
се изкачва в Топ 50 на
световната ранглиста
на Асоциацията на професионалните тенисисти ATP на рекордното
до този момент за него и
българския мъжки тенис
48-о място и завършва сезона на тази престижна
позиция.
Хасковлията напуска тенис академията на
Патрик Муратоглу в Париж и започва да тренира в шведската академия
Good To Great, управлявана от бившите професионални тенисисти Никлас
Култи, Микаел Тилстрьом
и Магнус Норман.
В началото на януари
2013 г. в Бризбейн (Австралия) за първи път в
своята професионална
кариера се класира за финал на сингъл на ATP World
Tour турнир, но отстъпва
на намиращия се на 3-то
м я с т о в с в е т ов н а т а

Вдигане на тежести

Футбол
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Българската федерация по вдигане
на тежести (БФВТ) стана обект на нов
скандал. Членът на управителния съвет
на централата Красимир Орманов е подал сигнал до Министерството на младежта и спорта, в който в 9 точки описва
нередности според него в работата на
организацията.
„Видях три листа от Орманов - потвърди президентът на щангите Неделчо Колев. - Той пише, че не бил съгласен с
управлението на федерацията, че се харчели пари непрозрачно, за създаването на
клубове фантоми и т.н. Говори за 400 хиляди евро, получени от трансфери на наши
състезатели в Азербайджан, от които не
съм злоупотребил и с един цент.”
Орманов е подал и заявление за напускане на УС на БФВТ, но това може да стане
само на общо събрание. На практика обаче той не участва в работата на ръководството.

ФИФА
пу б ли к у в а
официалния
списък с 23ма претенденти за
„Златната
топка”. В него фигурират имената на шестима играчи
на „Байерн“ (Мюнхен). Немският гранд направи требъл
през миналия сезон, спечелвайки Шампионската лига,
титлата и Купата в Бундеслигата, а в началото на
този сезон завоюва и Суперкупата на Европа.
Според експертите с най-големи шансове за отличието са халфът на баварците Франк Рибери и звездата на „Барселона“ Лионел Меси. В началото на декември
ФИФА ще обяви тримата основни кандидати. Церемонията по награждаването пък е в Цюрих на 13 януари
2014 г.

ранглиста Анди Мъри.
Само преди седмица
Гришо завоюва първата
титла в кариерата си
от турнира на АТР с победа над Давид Ферер на
финала в Стокхолм. Последва силно представяне
на големия турнир в Базел. Хасковлията загуби
от Роджър Федерер на
1/4-финалите.
Това беше първи мач
между Гришо и бившия
световен номер 1, който
е идеалът за тенисист
на българина. Неслучайно
Григор е сравняван многократно с Роджър, като
е определян за неговото
копие по стил на игра, наричан е още Бейби Фед.
В момента българинът заема рекордното
за кариерата си 22-ро
място в световната АТP
ранглиста, но след края на
месеца със сигурност ще
е в Топ 20 на най-добрите
тенисисти.
Първата ни ракета при
мъжете победи в 3 сета
представителя на домакините Мишел Льодра в
първия кръг на турнира
от сериите „Мастърс” в
Париж с награден фонд 3
204 745 евро.
Родният талант бе
награден от министъра

Формула 1

на младежта и спорта
проф. Мариана Георгиева
с 20 хил. лв., след като
спечели първия си трофей от турнирите на АТP
в Стокхолм (Швеция). Тя
обеща още 100 000 лв. на
Димитров, които ще са
целева субсидия за подготовката му за Олимпиадата в Рио де Жанейро през
2016 г.
В историята си България до момента има единединствен медал от олимпийски турнир по тенис.
Това бе бронзът, спечелен
от феноменалната Мануела Малеева в Сеул през
1988 г.
„Нашият Григор Димитров заслужава повече
от това”, заяви министър
Марияна Георгиева.
„Тенисът е спорт, който изисква невероятно
себеотдаване. Да си в
световния елит на двадесет и две години, показва, че си с формиран
характер още в детска
възраст“, добави тя.
Истината е, че на Гришо му предстоят светли
години, и можем със задоволство да наблюдаваме
един прекрасен спортист,
гордо представящ страната ни на световната
сцена.

ǼȍȚȍȓȖȚȕȖȊȖȗȖȒȖȘȐ
șȊȍȚȖȊȕȐȧȊȘȢȝ

Себастиан Фетел е
новият-стар световен
шампион във Формула 1.
Германецът триумфира
със стил и спечели по
безапелационен начин
състезанието за Гран
При на Индия. Преди
надпреварата той имаше нужда просто да завърши пред Алонсо или да завърши на 7-о място.
Пилотът на Ferrari обаче имаше малшанс да счупи крило и практически
титлата на Фетел бе гарантирана.
Той обаче не се повлия от това и направи агресивно състезание изпреварвайки съотборника си Марк Уебър още в средата на надпреварата. До
края Фетел изправи на нокти екипа си, като реши да запише и най-бърза
обиколка. Той спечели с 30 секунди аванс пред втория Нико Росберг. Трети
бе Роман Грожан, който направи много добро състезание.
Така Фетел взе 36-а победа в кариерата си и 10-а през този сезон. С
четвъртата си световна титла 26-годишният германец се изравни по
брой титли с Ален Прост и изостава единствено от Хуан-Мануел Фанджо
(5) и Михаел Шумахер (7).
С тази своя победа Себ прибави още 25 точки не само към своя актив,
но и към този на отбора си Red Bull. Така „червените бикове” също станаха
шампиони сред конструкторите за четвърти пореден път.
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ǺȊȖȘȟȍșȚȊȖȚȖȕȈǯȈȝȈǽȈȌȐȌ
ȍțȕȐȒȈȓȕȖȧȊȓȍȕȐȍ
Усеща се влиянието на арабската калиграфия
Людмил Митакев
Заха Хадид е най-известната в света жена
архитект. Нейните сгради
са с характерeн, впечатляващ футуристичен стил,
отличаващ се с мощни,
извити форми на продълговати структури, с множество перспективни точки
и фрагментирана геометрия, за да пресъздадат хаоса на съвременния живот.
В сферата на интериорния
и продуктовия дизайн тя
също е уникален творец.
От известно време се изявява и в модата.

плимент би бил, ако хората
наистина се наслаждават
и преживеят нещо специално в това пространство“,
споделя авторката.

Влияние от Изтока или от
руските абстракционисти
Много критици виждат
в плавните и динамични
форми на проектите й въздействието на арабската
калиграфия. Заха Мохамад
Хадид е родена през 1950 г.
в Багдад, а баща й е министър на финансите в годините преди периода на Саддам Хюсейн. Детството,

Също като любимите си абстракционисти и
нейните сгради и дизайни
напомнят повече на скулптури, които впоследствие
са намерили някое по-практично предназначение.
Комплектът за кафе и чай
например се състои от наклонени сребърни правоъгълници, чиито елегантни
форми просто забраняват
всекидневна употреба.
Плавните очертания на
прототипа на кола Z-Car
I напомня на някои от постройките, проектирани
от нея.
Сери ята й бижута

ството. Компактната
маса на повърхностните
слоеве формира рафтове,
дисплей и кът за сядане.
Възникващите гънки се
използват като изложбена
площ за аксесоари.
Концепцията на магазина има връзка с допълнителни характеристики,
свързани с дуализма между
половете. Мебелите на
приземния етаж са проектирани като силни, мъжествени и динамични форми, докато тези на първия
са символ на женственост
чрез по-голяма гъвкавост
и контурни линии. Това вза-

Обича да преплита стилове
Заха Хадид е известна
с оригиналните си проекти, често определяни от
критиците като бароков
модернизъм заради смесването на принципите на
модерната архитектура
с пищни и ексцентрични
детайли. Тя е проектирала Центъра за съвременно изкуство в Синсинати,
централата на BMW в
Лайпциг, фондовата борса
в Дубай, операта в Гуанджоу, Китай, аквацентъра
за Олимпийските игри в
Лондон 2012 и много други.

архитектка в света даде
поредна заявка за уникален
проект, надскочил времето
си. Пет суперяхти, които
напомнят космически кораб, ще тръгнат от студиото й с дизайн, специално
направен за корабостроителницата в Хамбург
Blohm + Voss. Със своите
128 метра плавателните
съдове са олицетворение
на динамичността. Дизайнът на горната част е
нестандартен, тъй като е
изграден от криволичещи
орнаменти, които свързват няколко палуби.
„Интериорът и екстрите, които ще се съдържат

нето, че това е техният
подслон, и от друга - заради удоволствието“, споделя
тя един от принципите си.
Според нея за една жена
да се хвърли сама в света
на архитектурата все още
е много, много трудно. Това
още се счита за мъжка територия.
„Едно от нещата, за
които съм сигурна, е, че
можем да доставим повече
вдъхновение и предизвикателства в живота на хората. Ние искаме те да са в
състояние да прегърнат неочакваното“, добавя Хадид.
По думите й невинаги трябва да показваме

Кола или яхта – фантазията на твореца се преплита с
функционалността

Когато не конструира сгради, тя обича да се
разтоварва с изискващите
по-малко време и енергия
дизайнерски проекти. На
последната й изложба във
Филаделфийския арт музей за първи път на едно
място бяха представени
нейни мебели, декоративно
изкуство, бижута и обувки.
За да бъде впечатлението
максимално пълно, Заха
Хадид е проектирала дори
самото разположение на
обектите в салоните.
Тя не харесва типичните излагания на дизайнерски произведения на големи
бели кубове или пиедестали. Затова нейните са
представени върху причудлив декор, който един критик определи като интериора на някое скандинавско
летище от бъдещето. Хадид е автор дори на килима
в основното хале, напомнящ повече на абстрактна
картина, отколкото на необходимо покритие, което
тепърва ще бъде търкано
от хиляди подметки.
„Най-върховният ком-

прекарано в първата сграда в стил „Баухаус” в Ирак,
събужда интереса й към
архитектурата. Девойката следва математика
в Американския университет в Бейрут, но после се
прехвърля към училището
на Архитектурната асоциация в Лондон. Самата тя
твърди, че в работата си
е по-малко повлияна от произхода cи и много повече от
руските абстракционисти
от 20-те години на XX в.
Казимир Малевич, един от
основателите на стила, е
любимият й художник.
Ако се върнем към ерата на „Баухаус” и ранния
модернизъм, там нещата
се припокриват и няма ясно
разделение между художник, архитект, дизайнер.
„Тогава те са опитвали да
предeфинират света и са
искали да се занимават с
всичко“, обяснява интереса си към епохата Хадид.
По думите й подобно взаимодействие между различните изкуства е истински
вдъхновяващо и възбуждащо фантазията.

за „Сваровски” са всъщност по-скоро абстрактни
скулптури, по случайност
произведени в масови количества.
„Още не мога да създам
истински стол“, отговаря
Заха Хадид на въпросите дали талантът й има
граници. Според нея той
ограничава фантазията,
защото трябва винаги да е
стъпил стабилно върху четири точки. Подобни изисквания са твърде практични
за нейния вкус. В света на
Заха Хадид нищо не е просто вещ или сграда, всичко
по думите й трябва да бъде
преживяване.
Тя е автор и на проекта за най-новите магазини
на известна марка в Сеул и
Хонг Конг. Всяка структура
е завършен самостоятелен обект, но съединени,
образуват един цялостен
ансамбъл.
Мебелите, разположени
в ключови точки в целия магазин, създават по-различна концепция за простран-

Лампа и прибори за хранене – каквото и да пипне Хадид, винаги
се получава

във вътрешността на яхтата, ще бъдат изцяло
съобразени с желанията на
бъдещите й купувачи“, заявява авторът.
имодействие между мъж и
жена е преследвано през
обща естетическа концепция, мебел в бял гланц
срещу сурова бетонна повърхност на останалата
част от пространството.
Това е допълнително подчертано чрез контраста
на цветовете.

Последното творение суперяхти
И за да бъде последователна, най-амбициозната

Правилата на Заха Хадид
Сред многобройните й
отличия са призът Pritzker
през 2004 г. Тя е първата
жена, получила равняващата се на „Нобел“ награда.
През 2010 и 2011 г. триумфира и с отличието на Великобритания за архитектура „Стърлинг“.
„Мисля, че хората искат да се чувстват добре
в едно пространство. От
една страна, заради усеща-

изкуството в т.нар. бяла
кутия. Можем да постигнем сложност в рамките
на дадена изложба, което
всъщност ще е уважение
към изкуството.
За нея красотата на
пейзажа се крие в пясъка,
водата, сградите и хората, които някак си си взаимодействат.
„За архитектурата
дне с е не д о с т атъ ч н о
просто да прилагаме типологията на съществуващите постройки. Вместо
това трябва да разгледаме
внимателно цялата област
с нов поглед при разпределение на пространството“,
добавя Заха Хадид.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект
бизнес инкубатор, реализиращ се по проект „Научно-технологичен парк”,
който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика,
базирана на знанието и иновационните дейности” съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.
Възложител: „София Тех Парк” АД
Описание: Предметът на ОП включва инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект бизнес
инкубатор, реализиращ се по проект „Научно-технологичен парк”, който се изпълнява по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”
2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер
BG161PO003-1.2.05-0001-С0001. В рамките на проект
„Научно-технологичен парк“ ще се реконструира частта от съществуваща масивна сграда със стоманобетонна конструкция и тухлени ограждащи и преградни
зидове, а именно сграда 1, намираща се в ПИ с идентификатор 68134.4081.9453, попадаща в обхвата на
терена на научно-технологичния парк. Съществуващо

положение - сградата е построена през 40-те години
на миналия век. Налично е архитектурно и конструктивно заснемане и обследване. Частта от сградата,
предмет на настоящото задание, е отделена от останалата сграда с дилатационна фуга. В сградата
няма асансьори. Покривът е скатен, стоманобетонен,
покрит с марсилски керемиди. Водоотвеждането е с
водосточни тръби и улуци от поцинкована ламарина.
Ново предназначение - в сградата ще пребивават до
500 души. Новото предназначение изисква решения,
позволяващи да се обособят площи за отдаване под
наем на стартиращи компании и екипи, работещи в
сферата на технологиите, както и площи за зали за
срещи, заведение за бързо хранене, принт център,
банков офис и места за настаняване за нощувки за
работещи в научно-технологичния парк.

Oсн. предмет: 71320000 - Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Прогнозна стойност: 9 263 000 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 30.09.2015 г.
Срок за получаване на документация за участие:
24.11.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.12.2013 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: София, ул. „Тинтява” №86, ет. 3
Дата: 06.12.2013 г. Час: 10:30
За контакти: Елица Панайотова
Факс: 02 4472898
Адрес: ул. „ Тинтява” №86
Адрес на възложителя: www.sofiatech.bg
Телефон: 0889 900615
E-mail: i.golemanov@sofiatech.bg

3Наименование: Строителни и монтажни дейности по проект „Възстановяване
и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр. Петрич,
община Петрич, по проект „Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови
пространства и зелени площи в гр. Петрич, община Петрич”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна
градска среда”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско
развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Възложител: Община Петрич
Описание: Ще се изпълнят седем основни и шест
допълн. обекта. Допълн. обекти - след одобряване на
финансиране от УО. Осн. обекти: I. осн. об. „Възст. и
благоустр. на зони за общ. Отдих -зел. площи, междубл.
простр. и др.” Подобект 1: „Имот с ид. 56126.600.7421 зел. площ между ул. юг - ул. „Долна Джумая”, зап. ул. „Ив.
Апостолов”, изт. – ул. „Цар Борис III”; II. осн. об. „Обн. и
модерн. на вх. бул. (сев. вход за гр. Петрич от път III-108)
към центр. гр. част”. Подобект 1: „Вх. бул.( имот с ид.
56126.601.1540) от жп прелез на лин. София - Кулата по
трас. на ул. „Цар Борис III” до кръст. Между „Цар Борис
III“, ул. „Кап. Н. Парапанов“, ул. „Скопие“. Вкл. кръст. между
ул.„Цар Борис III“ и ул. „Солунска“ и ул. „Места” (на изт.
до кръст. между ул. „Солунска” и ул. „Проф. М. Попов”, на
запад до кръст. ул. „Места” с ул. „Серска”) и кръст. между ул. „Цар Борис III“ и ул. „Битоля”; III. осн обект: Обект
II: „Обн. и мод. на вх. бул.(сев. вх. за гр.Петрич от път
III - 108) към центр. град. част. Подобект 2: „Ул. „Кап. Н.
Парапанов” (имот с ид. 56126.601.1545) - от юж. вх. на
кръст. между ул. „Цар Борис III“, ул. „Кап. Н. Парапанов“, ул.
„Скопие” по трас. на ул. „Кап. Н. Парапанов“ до сев. вх. на
кръст. между ул. „Рокфелер”, ул. „Полк. Дрангов“ и ул. „Кап.
Н. Парапанов”; IV осн. об.- Обект II: „Обнов. и модерн. на
вх. бул. (сев. вх. за гр. Петрич от път III-108) към центр.
гр.част” Подобект 3: ул. „Полк. Дрангов” (имот с иден.
56126.601.1521) от юж. вх. на кръст. между ул. „Рокфелер”,
ул. „Полк. Дрангов“ и ул. „Кап. Н. Парапанов“ по трас. на
ул. „Полк. Дрангов“ до кръст. между ул. „Цар Борис III”,
„Полк. Дрангов” и ул. „Вр. Китка”; V осн. Обект. Обект
II. „Обнов. и модерн. на вх. бул. (сев. вход за гр.Петрич
от път III-108) към центр. гр. Част”. Подобект 4: „Ул.
„Цар Борис III” (им. с идент. 56126.601.237; 56126.601.245
и 56126.602.1489) - от юж. вх. на кръст. между ул. „Цар
Борис III“, ул. „Кап. Н. Парапанов“, ул. „Скопие“ по трас.
на ул. „Цар Борис III“ до сев. вх. на кръст. между ул. „Цар
Борис III“ и „Рокфелер“ и от юж. вх. на кръст. между ул.
„Цар Борис III“ и „Рокфелер“ по трас. на ул. „Цар Борис III”

(с изкл. на кръг. кръст., през мост на р. Луда Мара до
юж. вх. на кръст. ул. „Славянска“ и ул. „Яне Сандански”; VI
осн. об. - Обект I: „Възст. и благоустр. на зони за общ.
отдих - зел. площи, междубл. простр. и др.» Подобект 5:
«Имот с ид.56126.602.3930- Гр.площад «Възраждане»; VIIми осн.обект-Обект III.: «Възст.и благоустр.на ул. „България” и изгр.на велосип.алея–имоти с ид.56126.602.8238
и 56126.603.7720» Подобект 2: «Ул. „България” от зап.
вх.на моста при р. Луда Мара до гран. на урбан. терит.
на гр. Петрич - имот с идент. 56126.603.7720”. Доп.
обекти: I доп. обект: „Възст. и благоустр. на зони за
общ. отдих - зел. площи, междубл. простр. „Подобект
3: Имот с идент. 56126.603.7741 - зел. площ закл. в ъгъла между ул. „Полк. Дрангов” и ул. „Ген.Тодоров”; II - доп.
обект: „Възст. и благоустр. на зони за общ. отдих зел. пл., междубл. простр. и др.” -Подобект 2: имот с
ид. 56126.601.507– междубл. простр. в карето между ул.
„Битоля“, запад – ул. „Цар Борис III“, север – ул. „Кожух“,
изток – север – ул. „Кожух“, изток – ул. „Поп Богомил“; III
допълн. обект: „Възстан. и благоустр. на зони за общ.
отдих - зел. площи, междубл. простр. и др.” Подобект
4: имот с ид. 56126.601.1469 –в карето между ул. „Поп
Богомил“ III допъл. обект: „Възст. и благоустр. на зони
за общ. отдих - зел. площи, междубл. простр. и др.”-Подобект 4: имот с иден. 56126.601.1469 – в карето между
ул. „Струма“, ул. „Битоля”, р. Луда Мара и ул. „Рокфелер”;
IV допълн. обект: „Обнов. и модерн. на вх. бул. (сев. вх.
за гр. Петрич от път III- 108) към центр. гр. част”- Подобект 5: ул. „Славянска” (им. с идент. 56126.602.3933 и
56126.602.3931) от юж. вх. на кръст. ул.„Яне Сандански”
и ул. „Славянска” до кръст. ул. „България” и ул. „Славянска”
по ул. „Славянска”; V доп. обект - „Възстан. и благоустр.
на ул.”България” и изгражд. на велосип.алея - от имоти с
ид. 56126.602.и 56126.603.7720”.Подобект 1: ул. „България”
(имот с ид. 56126.602.8238) от кръст. ул. „Хр.Ботев” и ул.
„България” до кръст. Ул. „Княз Борис I” и ул. „България”; VI
доп. об. - „Озел. на градски пейзаж и изгражд. на детска
площадка в кв. „Дълбощница”, гр. Петрич”.

Oсн. предмет: 45211360 - Строителни и монтажни работи по градско благоустройство
Прогнозна стойност: 5 064 289,15 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в
месеци: 6
Срок за получаване на документация за участие:
29.11.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 09.12.2013 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Зала 402, IV етаж на
сградата на общинска администрация
Дата: 10.12.2013 г. Час: 11:00
За контакти: Христо Георгиев; инж. Петя Кънчева
Факс: 0745 62090
Адрес: ул. „Цар Борис” №24
Адрес на възложителя: www.petrich.bg
Телефон: 0745 69125; 0745 69131
E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

3 Наименование: Строително-монтажни работи за благоустрояване
на уличната мрежа и прилежащи площи в с. Копиловци, с. Георги Дамяново
и с. Говежда, общ. Георги Дамяново.
Възложител: община Георги Дамяново
Описание: Обществената поръчка е в изпълнение
на Договор № 12/322/00765 от 08.11.2012 г., финансиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФР-

СР); изпълнението на предвидените СМР ще допринесе за преодоляване на идентифицирани спешни нужди
на селското население от подобряване качеството и
условията за живот, като подпомогне инвестиции в
населени места с население от 500 до 5000 жители
в селска община с население до 10 000 жители. Подобряването на облика на населените места ще допри-

„Сигма-П“ ООД
9Продаваме „пасивни къщи“,
в.з. „Киноцентър“,
с немски сертификат за качество.
9Полагаме подови настилки
по виброметод.
02 925 07 06, 0877 627 260

„ИЛВА-ХГ“ ООД
сертификати по:
ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001,
Строителство и ремонт на пътища
ВиК
тел.: 032/940-781,факс:032/951-697
0889/219-769, 0886/888-610, 0886/888-611

Предлагам парцел с одобрен ПУП високо строителство на
бул. ,,Ян Хуниади“ в гр. Варна. Обезщетение чрез % от застроената РЗП.
За контакти: 0886423255; jordanovdior@abv.bg
Продавам сглобяем метален склад 200 кв. м в отлично
състояние, намиращ се в гр. Варна. Цена 7900 лв.
За контакти: 0886423255; jordanovdior@abv.bg
несе за успешното устойчиво развитие на селата в
общината, като ги превърне в привлекателно място
за живот и работа и задържи там младите хора, а от
друга страна, ще даде възможност на икономиката
да се развива, като подобри инфраструктурата и създаде условия за отдих, почивка и социални контакти
както на местните хора, така и на гостите им, а не
на последно място и на туристите. Изпълнението
на настоящата поръчка ще даде възможност за ре-

ализиране на позитивни тенденции в развитието на
общината съгласно визията, определена в общинския
план за развитие – „Община Георги Дамяново - средище с развит селски туризъм” и развито селското
стопанство и свързаните с тях дейности. Общината осигурява високо качество на жизнената среда,
сигурност за жителите и опазване на чиста околна
среда, като се стреми да създаде предпоставки за
добри условия за живот.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтажни работи
Прогнозна стойност: 1 840 802 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в
месеци: 12
Срок за получаване на документация за участие:
25.11.2013 г. Час: 15:30
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 02.12.2013 г. Час: 15:30
Отваряне на офертите: Офертите ще бъдат
отворени, разгледани, оценени и класирани от

комисия, която ще започне своята работа в обл.
Монтана, общ. Георги Дамяново, 3470 с. Георги Дамяново, ул. Единадесета № 2
Дата: 03.12.2013 г. Час: 10:00
За контакти: Цветелина Джурина - гл. експерт
Факс: 09551 2340
Адрес: ул. Единадесета №: 2
Адрес на възложителя: http://www.georgidamyanovo.
com
Телефон: 09551 2220
E-mail: gd3470@mail.bg

3 Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община Дряново”.
Възложител: „Община Дряново
Описание: За изпълнението на обществена поръчка, предмет на настоящата процедура, от изпълнителя
се очаква да извърши строително-монтажни работи,
включващи: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада,
изграждане на три броя игрища за футбол, волейбол и
баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община Дряново”, в частност по обекти: Дейност 1 - Изграждане на стадион в с. Царева ливада, община Дряново - обект 1. Имотът се намира в западната част на с.
Царева ливада и граничи с река Дряновска. В проекта се
предвижда да бъдат изградени футболно поле с изкуствена тревна настилка, трибуни за зрители, обслужваща сграда със зала, служебни помещения, съблекални и
санитарно-битови помещения за състезатели и съдии,
резервоар за вода, паркинги за посетители и служебен
паркинг, сервизна сграда – склад, масивна ограда. Поддейност 1.1. Подготовка на строителната площадка
- изпълнение на дейностите, предвидени в ПБЗ. Поддейност 1.2. Строителство на сгради и съоръжения:
а) трибуни за зрители, б) обслужваща сграда със зала,
служебни помещения, съблекални и санитарно-битови
помещения за състезатели и съдии, в) сервизна сграда- склад, г) резервоар за вода, д) буферен резервоар за
пречиствателна станция, е) платформа за пречиствателна станция, ж) масивна ограда. Поддейност1.3. Изграждане на площадкови и сградни мрежи: а) дренажна
система, б) битово-дъждовна и вътрешни канализации,
водопроводи и напоителни системи, в) елчаст и пожароизвестяване, г) отопление, вентилация и климатизация.
Поддейност 1.4. Довършителни работи и игрално поле:
а) СМР по направата на игралното футболно поле, по-

лагане изкуствена тревна настилка на терена, оборудване. Поддейност 1.5. Озеленяване и благоустройство,
пътни р-ти и ВП: а) алеи, б) паркинги, в) зелени площи.***
Обектът на строителна интервенция по настоящата
дейност е III (трета) категория съгласно чл. 137, ал. 1,
т. 3, буква в от ЗУТ и чл.6, ал.3, т.4 от Наредба №1 от
2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Дейност 2: Ремонт на стадион „Локомотив” УПИ – II, кв. 113
в гр. Дряново, община Дряново, обл. Габрово - Обект 2.
Имотът се намира в централната част на населеното
място, в близост до реката. Поради особеностите на
терена достъпът към него е чрез пешеходен мост през
река и от обслужваща улица – само за специализирани и
служебни автомобили. В проекта се предвижда да бъдат
изградени: футболно поле с естествени тревни чимове
и постоянна ограда; игрища за минифутбол, волейбол
и баскетбол с изкуствени настилки. Поддейност 2.1.
Подготовка на строителната площадка -изпълнение на
дейностите, предвидени в ПБЗ. Поддейност 2.2. Строителство на сгради и съоръжения: а) СМР на съблекални,
б) СМР на административна сграда с възстановителен
център. Поддейност 2.3. Изграждане на площадкови и
сградни мрежи: а) елмрежи, б) напоителни системи. Поддейност 2.4. СМР и довършителни работи по стадиона
и площадките: а) СМР по игралното футболно поле,
полагане на естествени тревни чимове, оборудване,
б) СМР по игрища за минифутбол, баскетбол и волейбол, полагане на изкуствени настилки, оборудване.***
Обектът на строителна интервенция по настоящата
дейност е III (трета) категория съгласно чл. 137, ал. 1,
т. 3, буква в от ЗУТ и чл. 6, ал. 3, т. 4 от Наредба №1
от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтажни работи
Прогнозна стойност: 5 403 908 лева
Общо количество или обем: За изпълнението на обществената поръчка, предмет на настоящата процедура, от
изпълнителя се очаква да извърши строително-монтажни
работи, включващи: „Изграждане на стадион в с. Царева
ливада, изграждане на три игрища за футбол, волейбол и
баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община
Дряново”, в частност по обекти: Дейност 1: Изграждане
на стадион в с. Царева ливада, община Дряново - обект 1.
Имотът се намира в западната част на с. Царева ливада и граничи с река Дряновска. В проекта се предвижда
да бъдат изградени: футболно поле с изкуствена тревна
настилка - 8450 м2; трибуни за зрители - 815; обслужваща сграда със зала, служебни помещения, съблекални и
санитарно-битови помещения за състезатели и съдии
- 570 м2; резервоар за вода - 1; паркинги за посетители
и служебен паркинг - 2900 м2; сервизна сграда – склад 96 м2; масивна ограда - 1174 м2. Дейност 2: Ремонт на
стадион „Локомотив” УПИ – II, кв. 113 в гр. Дряново, община Дряново, обл. Габрово - обект 2. Имотът се намира в

централната част на населеното място в близост до
реката. Поради особеностите на терена достъпът към
него е чрез пешеходен мост през река и от обслужваща
улица – само за специализирани и служебни автомобили.
В проекта се предвижда да бъдат изградени: футболно
поле с естествени тревни чимове и постоянна ограда 8030 м2; Игрища за минифутбол, волейбол и баскетбол с
изкуствени настилки - 3180 м2.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 14
Срок за получаване на документация за участие:
06.12.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:
17.12.2013 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Административната сграда на
община Дряново - гр. Дряново 5370, ул. „Бачо Киро” № 19
Дата: 19.12.2013 г. Час: 10:00
За контакти: инж. Пламен Пенчев
Факс: 0676 74303
Адрес: ул. „Бачо Киро“ №19
Адрес на възложителя: http://www.dryanovo.bg/
Телефон: 0676 72962
E-mail: penchev@dryanovo.bg

Още на: www.vestnikstroitel.bg
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ȁȍȗȘȍȌȓȈȋȈȚȗȍȘșȖȕȈȓȍȕ
ȊȢȏȌțȠȍȕȌȎȍȚ
Страницата
подготви
Людмил Митакев
Поредният небостъргач извисява снага. Ръководителят на строежа
яхва личния си въздушен
джет. Каца на определения за проверка етаж.
След кратка инспекция
продължава полета до
следващата площадка.
Това не е фантастичен
сценарий, а ще стане реалност още догодина, ако
плановете на базираната

в Нова Зеландия компания
Martin Aircraft се осъществят. Авиоконструкторите
смятат да пуснат на пазара първия в света личен
въздушен джет. През лятото фирмата получи разрешение от контролните
органи по гражданската
авиация за първи тестови полети на последната
версия на персоналното
летателно средство, което разработва от години.
Martin Aircraft прави
вече пилотни и безпилотни модели, които се из-

ползват в пробни условия
за нуждите на военните
и службите за спешна помощ. Комерсиалният прототип, предназначен за
широката публика, трябва
да бъде пуснат малко покъсно. Той е с изключително лек корпус, изработен
от въглеродни влакна, и
има две витла, задвижвани от бензинов двигател.
Управлява се с помощта на
два лоста. Въпреки че на
тестовите полети машината се издига на височина от около 6-7 м, от ком-

панията твърдят, че може
да развие скорост от 100
км/ч и да се издигне на височина от 2500 м. Във въздуха устройството може

да издържи 30 минути.
За употребата му не
е необходима писта, тъй
като е с вертикално излитане и кацане. По про-

гнозни данни стартовата
цена на иновативното
летателно средство ще е
от порядъка на 150-250 хил.
долара.

ǶȗȘȍȌȍȓȐȝȈșȊȍȚȖȊȕȐȚȍȓȐȌȍȘȐ ǲȢȌȍȡȍȎȐȊȍȍȔ
șȓȍȌȗȖȚȖȗȈ"
ȊȐȕȖȊȈȞȐȐȚȍ
Специализираната в облачните решения американска компания
Salesforce.com за трета поредна
година оглави списъка на списание
Forbes на 100-те най-иновативни
бизнеса в света. Изданието класира фирмите не според постигнатите в миналото успехи, а според
очакванията на инвеститорите. Те
са подредени по т.нар. иновационна
премия. Тя измерва колко от инвеститорите очакват увеличение в
цената на акциите на компаниите,
основано на предвижданията за повисока възвращаемост в резултат
на нови продукти и услуги.
За да попадне в списъка една
компания, пазарната й стойност
трябва да е минимум 10 млрд. долара, да отделя поне 2,5% от приходите си за научна и развойна дейност
и да публикува данни от поне седем
години.
Проучването на Forbes разкрива
интересна тенденция – креативен
и новаторски мислещ лидер начело

на една компания невинаги означава иновативен бизнес. Новаторите
способстват за създаване на продукти и на услуги, но един гениален лидер може да задуши идеите на другите. Наблюденията на изданието
сред най-големите пионери в света
показва, че едва 10-15% от тях не се
притесняват да насърчават хората
около себе си да предлагат големи
нововъведения. Мнозинството смятат, че техните идеи са най-добри
и често предпочитат да ги разра-

ботят и реализират сами, вместо
да ги споделят.
Ето как изглежда Топ 10:
1. Salesforce.com
2. Alexion Pharmaceuticals
3. Vmware
4. Regeneron Pharmaceuticals
5. ARM Holdings
6. Baidu
7. Amazon.com
8. Intuitive Surgical
9. Rakuten
10. Natura Cosmeticos

Убежище за след библейския потоп разработва руското архитектурно
Remistudio, ръководено от
Александър Ремизов. То
предлага иновативна технология за плаващ хотел
с пет звезди. Опростената му концепция за сигурност след наводнението
е гениална. Прототипът,
наречен „Арката”, реагира
на климатичните изменения и използва независима
система за поддържане на
добри условия за живот.
Растенията в плаващия
Ноев ковчег ще се подбират според съвместимост и ефективност при
обработката им на кислород. Генератор, задвижван
от въздуха в зданието, ще
осигурява необходимото
захранване, докато външните прозрачни панели ще
произвеждат енергия от
слънцето.
„Ако съоръжението е
в движение, може да се
използват турбини, кои-

)DFHERRNșȓȍȌȐȐȏȈȒȖȕșțȔȈȞȐȧȚȈȕȐȕȈȊȖȌȈ
Facebook вече има приложение YourWaterMark, за да
помага на своите потребители да определят индивидуалното количество на
всекидневно използваната
от тях вода. Точността на
измерване и ефикасността на
системата е доказана и от екологичната организация
Global Green USA, филиал на „Грийн Крос Интернешънъл”.
Заедно с резултатите потребителите получават
и допълнителни съвети за намаляване на потреблението от Зем Хоакин, екоексперт и основател на

Новите прозорци въобще не приличат на старите

Ако някой оцелее
след потопа, ще
живее комфортно
в плаващия
петзвезден хотел

EcoFabulous.com. Става въпрос за малки промени като например миене на
плодове и зеленчуци в купа, а не под
течаща вода, а след това повторно използване на течността за поливане на стайни растения. „Макар
и малки на пръв поглед, тези всекидневни навици оказват изключително
голямо влияние“, споделя специалистът.
По данни на Департамента на ООН по икономическите и социалните въпроси до 2025 г. 1,8 млрд. души
ще живеят в страни или региони с абсолютна липса на
воден ресурс.

ǷȖȒȘȐȚȐȍȏȈȗȘȖȏȖȘȞȐȉȓȖȒȐȘȈȗȖȓȖȊȐȕȈȚȈ
ȖȚșȓȢȕȟȍȊȐȚȍȓȢȟȐ
Хората в страните
със супергорещ климат
могат да си отдъхнат.
Учени от лабораторията
„Бъркли” създадоха специално покритие за стъкло,
което блокира половината от слънчевите лъчи.
Сло я т съ д ъ рж а н а -

нокристали от индиевокалаен оксид. Това е полупроводник, който при
наелектризиране може
да абсорбира до 35% от
топлината на инфрачервената светлина, преминаваща през стъкло.
Втората съставка в

то произвеждат ток от
водата“, обяснява Ремизов. Той вярва още, че плаващият купол би могъл да
бъде изграден от бамбук,
стомана и високоустойчива специална пластмаса.
За проекта си Remistudio е подкрепено от
програмата „Архитектура в случай на катастрофи” на Между народни я
съюз на архитектите.
Пр о е к т ъ т може б и
звучи сюрреалистично,
но организации, които го
спонсорират, твърдят, че
плановете за „Арката” са
напълно постижими и ако
се реализират успешно,
съоръжението би спасило
много хора при евентуално природно бедствие на
Земята. Единственият
недостатък засега е, че
това убежище би дало
шанс за живот само на изключително богати хора,
тъй като изграждането
му ще струва милиони.

покритието е ниобиев
оксид, който потъмнява при протичането на
електричество. Според
създателите на покритието, ако са съчетани,
двата материала могат
да съкратят наполовина
топлината, която прониква в помещенията през
прозорците, както и да
блокират до 70% от видимия спектър на светлината.
Тех н олог и я т а може

да се окаже полезна за
повишаването на енергийната ефективност на
сградите. Към момента
4% от цялата консумирана енергия в САЩ се употребява за охлаждане или
отопление на сгради, показва статистиката на
Държавния департамент
по енергетика.
Проектът се реализира съвместно с компанията „Хелиотроп” в Оукланд,
Калифорния.
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Йордания ще произвежда обезсолена вода
Страницата
подготви
Людмил Митакев
Правителството на
Йордания одобри изграждането на първата фаза
от проект за канал между
Червено и Мъртво море.
На практика става въпрос за тръба, която ще
ги свързва. Според проекта Йордания ще тегли
вода от залива Акаба в
северния край на Червено
море и ще я пренася до долината Араба. Там ще бъде
построена фабрика за
обезсоляване на водата,
а друга тръба ще свързва
предприятието с Мъртво
море.

„Идеята започва да се
осъществява след дълги
години на технически, политически, икономически
и геоложки проучвания“,
обяви премиерът Абдула Енсур. Той уточни, че
стойността на проекта
е 980 млн. долара, но след
време ще позволи в страната да се доставят 100
млн. куб. м прясна вода
годишно.
Специалистите предвиждат да се черпи вода
от Червено море през залива Акаба и да се обезсолява в завод в съседство.
„Пречистената течност
ще снабдява град Акаба, а
солената ще бъде изпомпвана към Мъртво море“,

обясни Енсур.
По официални данни
на Израел всяка година
нивото на морето спада
с около метър заради интензивната експлоатация
на река Йордан, която го
захранва, но и поради наличието по бреговете й
на многобройни изпарителни басейни, използвани
за извличане на минерали.
Смята се, че Мъртво море
може да пресъхне окончателно до 2050 г.
Еколозите обаче се
опасяват, че попълването
му с вода от Червено море
може да промени радикално крехката му екосистема. „Предвиждаме да продаваме обезсолена вода

на Израел и да купуваме
от него вода от Тивериадското езеро“, обясни
Енсур.
„1 куб. м опреснена
морска вода ще струва
1 динар (1,4 долара) на
Йеру салим, а ние ще купуваме ресурса за една
трета от динара. Това
е добра сделка“, заключи
премиерът.
Йордания първоначално
бе сключила споразумение
с палестинците и израелците за съвместно изграждане на канал, струващ 11
млрд. долара. „Високата
цена на този проект накара правителството в Аман
да предложи идеите, които
формулирахме като първа

фаза“, заяви министърът
на водите Хазем Насер,
като добави, че новият
проект няма нужда от споразумение с Йерусалим.
Йордания, 92% от чия-

то територия е пустиня,
ще се нуждае от 1,6 млрд.
куб. м вода към 2015 г. за
населението си от 6,8 млн.,
което нараства с 3,5% всяка година.

ǏǴǯǬǹǾǽǶǴǽǾǼǺǱǲǴǮǖǴǾǬǵ
ǳǬǘǬǺǐǳȆǰǿǹ

ÅǝǬǸǽǿǹǯ´ǴǳǯǼǬǲǰǬǾǹǺǮǬ
ȂǱǹǾǼǬǷǬǮǝǴǷǴȂǴǱǮǬǾǬǰǺǷǴǹǬ

Правителството на
Китай отдели 2,5 млрд.
долара за честване на
12 0 - г о д и ш н и н а т а о т
рождението на вожда на
страната Мао Дзъдун.
Повечето от средствата
ще бъдат похарчени за гигантски строежи в родния
му град Шаошан в югоизточната провинция Хунан.
Там на 26 декември 1893 г.
в семейство на заможни
селяни е роден първият
председател на Комунистическата партия и бъдещ идеолог на културната революция.
Колосалната сума е за
общо 16 различни проекта,
сред които е построяването на нова високоскоростна железопътна лини я,
както и на гари в града и в
околните центрове. Те ще
демонстрират напредъка
и благоденствието, които
властите на страната

Мани ята сред технологичните гиганти да
имат свои нови централи
не подмина и „Самсунг”.
Корейската компания започна строителството
на нов кампус в Сан Хосе,
Калифорния. Новата сграда в Силициевата долина,
в която ще бъдат вложени
300 млн. долара, е само на
20 минути път с кола от
щаб-квартирата на големия съперник Apple.
Архитектурният дизайн е дело на студиото
NBBJ и е така проектиран,
че насърчава работата в
екип в т.нар. отворено работно пространство. Той
наподобява правоъгълна
торта, като се редуват
офиси и зелени етажи. В
комплекса са предвидени и

отдават изцяло на идеологията и личното дело
на бащата на съвременен
Китай.
Поне един милион посетители се очакват за
празненствата в Шаошан
и затова ще бъде обновен
местният туристически
център. За родната къща
на Мао също е предвидена мащабна реставрация.
Сред планираните инициативи са още национално
състезание по колоездене
и фотографска изложба. По
традиция китайците от-

белязват всеки рожден ден
на покойния лидер, като
ядат тънки спагети и
пеят „Изтокът е червен” патриотична песен, която
по времето на културната
революция реално изпълнява функцията на химн на
страната.
В чест на годишнината
производителят на традиционното вино маотай
обяви, че ще пусне ограничена серия от 120 хил. бутилки, които се очаква да
стигнат космически цени
от над хиляда долара.

ǍǺǯǬǾǴǾǱ
ǻǼǱǰǻǺȃǴǾǬǾ
ǰǬǴǹǮǱǽǾǴǼǬǾ
ǮȆǮǠǼǱǹǽǶǬǾǬ
ǼǴǮǴǱǼǬ
За поредна година Френската ривиера оглавява класацията сред местата
с луксозни имоти, които богатите предпочитат да купуват.
Данните от изследването на Savills,
показва още, че сред териториите с първокласни оферти на пазара на недвижими
имоти се нареждат Аспен в САЩ, Сейнт
Бартс, Карибите, Венеция, Италия, Сейшелите, Малдивите и Емирейтс Хилс,
Дубай.

Средно голяма вила с поне четири
спални на Френската ривиера струва
около 28,5 млн. долара, докато в Монако
подобен имот е с приблизително 3 млн.
долара по-евтин, което го нарежда на
пето място в класацията.
Лазурният бряг е предпочитан най-вече от европейски и руски купувачи, докато островите, посочени в проучването,
са запазена марка на инвеститори от
Близкия изток.

спортни съоръжения, паркинг и кафенета, част от
които ще бъдат достъпни
и за външни посетители.
Сградата е екологична
и енергийно ефективна.
На покрива са разположени слънчеви панели. Големите стъкла позволяват

проникване на светлина
в дълбочина, а зелените
площи осигуряват връзка
с природата. По план офисът трябва да бъде завършен през лятото на 2015 г.
Очаква се в него да започнат работа 2 хил. служители на „Самсунг”.

ǐǬǲǴǮǱǱȄǶǬǾǺǮȋȁǾǬ
Понякога страстта към определено
хоби може да доведе до мания. Друг обаче е случаят със запален почитател на
яхти, който си построи вила във формата на плавателния съд. В покрайнините
на Атина се издига уникална архитектурна творба, която няма нищо общо
с културното наследство на Гърция, но
определено ще представлява интерес за
изследователите на строителното изкуство. Тя е дело на проектантите от 314
Architecture Studio и е разположена върху
парцел от 7 хил. кв. м. Конструкцията е
издигната върху носещи пилони, които

завършват точно пред басейна. Създава
се усещането, че тази своеобразна яхта
ще отплава всеки момент. Прекрасната гледка е съчетана с много кътове за
отдих и спорт, разположени по голямата
веранда.
Дизайнерите от 314 Architecture Studio
разказват, че биометричната концепция
на зданието е създадена с цел опазване на природата и енергоспестяване.
Системата за охлаждане, която архитектите са проектирали, се задейства
с помощта на вода и се оползотворява
ефективно геотермалната енергия.
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София е единственият град на Балканите,
който е включен в турнето на диджея
Страницата
подготви
Мартин Динчев
Armin van Buuren пристига в България с най-мащабния проект, правен
някога от диджей - Armin Only. Грандиозният спектакъл на 7 февруари
2014 г. ще бъде изнесен на три сцени
в продължение на шест часа без пре-

късване в зала „Арена Армеец”.
Без подгряващи диджеи, но с екип
от близо 20 артисти, включително
музиканти, певци, акробати и танцьори, Armin гарантира, че ще станем свидетели на истинско зрелищe.
„Това шоу ще надмине всички остана-

ли мои проекти. Знам, че българите харесват музиката ми. Имам и
страхотни спомени от партитата
си в страната ви. Именно затова
всичко, което подготвям за България, е специално”, подчертава той.
Последната изява на холандеца у нас - ASOT 600, която бе на 8
март м. г., събра над 9000 фенове
на електронната музика. Прогно-

зите за Armin Only са още по-високи, тъй като София е единственият
град на Балканите, който ще има
шанса да види този спектакъл на
живо.
Билетите за първите дати от
турнето бяха разпродадени няколко

дни след пускането им в продажба.
Почти веднага след официалното
обявяване на шоуто у нас румънската туроператорска фирма, която
предлагаше билети и за последното
му парти в България, обяви рекорден
брой заявки за събитието през февруари. Вече са резервирани 6 автобуса с почитатели, като бройката им
продължава да расте.
Организаторите на събитието
Yalta Club са предвидили ограничено
количество промоционални билети
на цена от 45 лв. Специално за българските фенове ще има и официално афтър парти след спектакъла на
7 февруари, като детайлите за него
ще бъдат обявени допълнително.
Билети за Armin Only могат да
бъдат купени в разпространителската мрежа на Eventim и в Yalta Club.

0HWDOOLFDȅǱǳǬǭǴȋǾǹǬǌǹǾǬǼǶǾǴǰǬ
Metallica обявиха, че ще изнесат
концерт на Антарктида. Изпълнението на легендарната група ще се
случи под купола на Argentine Antarctic
Base Carlini на 8 декември и присъстващите ще се наслаждават на шоуто през слушалки.
Публиката ще бъде съставена
от фенове от Латинска Америка,
които ще бъдат избрани след игра.
Победителите ще плават на антарктически круиз от 3 до 10 декември,
който ще спре в Карлини за концерта.
Това ще бъде второто подобно
събитие на континента след из-

пълнението на група учени музиканти през 2007 г. Тогава под името
Nunatak те свиреха в British Antarctic
Survey's Rothera Research Station като
част от концертите под инициативата Live Earth.
„Шоуто ще бъде предавано онлайн на живо за нашите приятели
от Латинска Америка, които няма да
може да присъстват в базата. Изпълнението ще бъде и записано, за
да може да го споделим с всички на
по-късен етап”, се казва в съобщение на официалния сайт на Metallica.
Междувременно басистът на
групата Робърт Трухильо коменти-

ра пред Classic rock развитието на
предстоящия нов албум на бандата.
Той разкри, че работата по 3D филма
Metallica Through The Never се е забавила, но успокои феновете, че ако
всичко върви по план, музикантите
ще издадат новата си творба през
2014 г.
„Death Magnetic е като интродукция на това, което предстои. В него
имахме доста на брой дълги песни,
което е готино, но също така харесвам и по-кратките парчета. Това, от
което се вълнувам е, че траш елементът се е завърнал, а той някак
си липсваше напоследък”, заяви той.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ǞǺǼǝǮǱǾȆǾǹǬǸǼǬǶǬ
Вдъхновен от германо-скандинавската митология, „Тор: Светът на
мрака” развива историята
и живота на героите след
събитията в първия филм
„Тор: Богът на гръмотевиците“ и епичните премеждия в „Отмъстителите“.
След заточението си
на Земята принцът и бъдещ крал на Асгард - Тор
(Крис Хемсуърт), се е научил на смирение. Той обаче е провокирал яростна
борба за трона с осиновения си брат Локи (Том
Хидълстън). Заедно с отмъстителите Тор вече е
спасил веднъж Земята от
злонамерените действия
на роднината си, но сега
му предстои да се изпра-

ви пред нов враг, който
заплашва да унищожи Асгард и да потопи цялата
Вселена в мрак.
Въпреки поражението си Локи продължава
да бъде арогантен и неразкаял се, затворен в
подземия, откъдето единствено майка му Фрига
(Рене Русо) вижда някаква надежда да бъде освободен. Пред лицето на
опасността, надвиснала
над Деветте измерения всички обитавани светове според скандинавската
митология - лоялността
му ще бъде поставена на
изпитание.
Загадъчният враг, срещу когото асгардианците
са принудени да се изпра-

вят, предшества самата
Вселена. Той е роден в
мрака и е злият водач на
тъмните елфи - раса, която е по-древна от Деветте свята. Преди хилядолетия Малекит веднъж вече
е воювал срещу Асгард и е
загубил, след което всички
са повярвали, че тъмните
елфи са унищожени завинаги. Успял обаче някак да
оцелее, сега той се завръща и търси начин да прео-

брази Вселената, връщайки я към изначалния мрак.
„Има много екшън и
страхотна история, която
засяга темата за братските взаимоотношения,
но също така и тонове
хумор, което прави филма
наистина страхотен“, не
крие ентусиазма си холивудската звезда Натали
Портман, която се превъплъщава в образа на красивата възлюбена на Тор.

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ǛǬǰǹǬǷǴȋǾ
ǬǹǯǱǷ
Наричат го „майстор на международния трилър”, „един от
най-добрите американски писатели”, „аса
на шпионския роман”,
критиците сравняват Даниъл Силва с
творци като Джон льо
Каре и Иън Флеминг, а
милиони читатели по
света с нетърпение
очакват поредната му
книга.
Преди обаче да се нареди сред най-продаваните писатели на трилъри в света, той работи като
журналист. Като кореспондент на „Юнайтед Прес
Интернешънъл” отразява военните конфликти в
Средния изток и Персийския залив. Впоследствие е
назначен за изпълнителен продуцент на токшоу предаванията по NBC.
След успеха на първия му роман – „Невероятният
шпионин”, Даниъл Силва напуска телевизията, за да
се отдаде изцяло на писането. Със следващите книги
популярността на автора продължава да нараства,
но големият пробив идва с четвъртата му творба –
„Художникът убиец”. В нея за пръв път е представен
Габриел Алон – художник реставратор и агент на израелските тайни служби. Заглавието поставя началото на една от най-успешните серии шпионски романи
и печели за автора световно признание и слава.
„Падналият ангел” отново ни среща със смятания
от мнозина за най-добър образ на агент в литературата след Джеймс Бонд. След като едва оцелява при
последната операция, Габриел Алон се усамотява зад
стените на Ватикана, където реставрира шедьовър
на Караваджо. Една сутрин обаче неговият стар приятел монсеньор Луиджи Донати го вика в базиликата
„Свети Петър“, където лежи мъртвото тяло на красива жена, работила като куратор във ватиканските
музеи. Местната полиция определя случая като самоубийство, но набитото око на Алон забелязва улики,
които сочат, че не е такова. Донати споделя същото
мнение и затова моли Габриел да разследва смъртта
на жената. За да се избегне поредният скандал в Римокатолическата църква, израелският шпионин трябва да действа много предпазливо и тактично. Скоро
Алон научава, че мъртвата жена е щяла да разкрие
опасна тайна, касаеща международната незаконна
търговия с антики. В тази престъпна мрежа има
стар враг на Габриел, който готви гибелен план за
отмъщение. За пореден път реставраторът трябва
да рискува живота си и да влезе в ролята на агент.

ǐǲǺǖǺǶȆǼǽǻȆǼǮǴǶǺǹȂǱǼǾǱǹ
ǬǷǭǿǸǺǾǯǺǰǴǹǴ
Музикалната легенда Джо Кокър представя първия си концертен
албум от 20 години насам. Творбата, която
може да бъде намерена на двоен CD и DVD
формат, документира
последното му европейско турне Fire it Up
– Live tour, посетено
от стотици хиляди фенове. Режисьор на концертния албум е Ник Уикам, известен с работата си
за Red Hot Chili Peppers (Live at Slane Castle, 2003), Foo
Fighters (Live at Wembley Stadium, 2008) и Риана (Loud Tour
Live at the 02, 2012).
Fire it Up – Live представя пълния концерт от „Ланксес Арена” в Кьолн, състоял се през април т.г., както и
документален филм с кадри от тази незабравима вечер.
„Изключително съм развълнуван от предстоящия албум. Живеем във времена, когато сцената е завладяна
от толкова много млади артисти и е изумително, че
все още има място за нас”, казва Джо Кокър в интервю,
включено във филма малко преди да се качи на сцената
в „Ланксес Арена”.
Концертният албум излиза в HD качество и включва
както песни от последния албум на Джо Кокър Fire It Up
(със златен статус на продажби), така и една истинска best of колекция с някои от най-големите хитове в
историята на музиката. В CD/DVD албума Джо Кокър,
който догодина ще отбележи 70-годишен юбилей, демонстрира, че все още се намира в невероятна вокална
и сценична форма.

МАРШРУТИ
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ǩȈȚ±ȔȍȒȈȚȈȕȈȈȕȋȓȐȑșȒȈȚȈ
ȈȘȐșȚȖȒȘȈȞȐȧ
Снимки panoramio.com

Внушителната сграда
на абатството

Светослав Загорски
Всички сме гледали идиличните филми за британското висше общество и
неговите безоблачни забавления в английската провинция - голф, крикет, лов на
лисици, безкрайни пикници.
Ако отидете до Великобритания обаче, ще се учудите

През вековете конструкцията им в Бат е била променяна многократно. През XII век
е направена нова терма над
Кралския свещен извор. На
юг от него през XVI век се
появява т.нар. Баня на кралицата (Queen's Bath).
Смята се, че през III век
самото селище е защитено
от оградна стена. Когато
през V век римляните се

век Бат се превръща в един
от културните центрове на
Англия. По това време се появяват прекрасните архитектурни образци на Кралския
театър, Кралския полумесец, Кралския цирк и др.
Над римските терми
се издига Батското абатство от ХVI в. и „Пъмп Рум“
от ХVIII в. - прочут извор и
ресторант, в който сега
Римските терми са
в центъра на града

търа - Theatre Royal, Ustinov
Studio, The Egg, Rondo Theatre
и Mission Theatre.
Селището има дълги
традиции и в музикалния
живот. Църквата „Св. св.
Петър и Павел“, известна
като Абатството на Бат,
е основно концертно място
с около 20 изяви на година и
26 рецитала на орган. Друга
подобна сцена е т.нар. Форум с 1700 места, разположен в красива сграда в стил
ар деко, която първоначално
е построена за кинозала.
Ежегодно в града се провеждат Международният музикален фестивал „Бат“ (Bath
International Music Festival) и
фестивал „Моцарт“ (Mozartfest).
След разглеждането на
града можете да се отправите към

Известният покрит
мост

колко точно седмото изкуство отразява действителността.
Меката на тази идилия
си има име и това е курортът Бат. Той е разположен
близо до известната река
Ейвън, на 167 км от Лондон.
Близостта със столицата
обяснява до голяма степен
интереса към курорта, но
това е само едната страна
на монетата. От другата е
богатата история на града,
красивата джорджианска
архитектура и прекрасната
природа, с която е дарен.
Както в повечето случаи
в Европа, така и на Острова историята ни отвежда
в римско време. Римляните
започват да развиват Бат
още през I век, като СПА курорт около топлите геотермални извори в долината на
р. Ейвън. Латинското му
наименование е било Aquae
Sulis, или Водите на Сулис.
Римляните построяват
бани и храм в долината на
реката.

Самата римска баня
е разположена под нивото на съвременна улица.
След възстановяването на
обекта той е разделен на
четири – свещен извор, римски храмове, жилищна част и
археологически находки, организирани в музей. На нивото на земята е единствено
„Стаята на Помпея“ (Pump
Room), като горната част
от комплекса е датиран от
XIX век.
Предполага се, че първоначалният храм е построен
около 60-70 г. сл. н.е., по време на римската окупация на
Британия. Комплексът от
терми се изгражда през
следващите 300 години.

Красивите улици са
пълни с туристи

„Стон истън парк“.

На пикник в
Кралския парк

оттеглят, термите са занемарени и в крайна сметка
остават под земното ниво
в резултат на наноси. След
реконструкция обаче годишно над 1 млн. посетители
идват в Бат, за да ги видят.
Тази историческа забележителност се счита за едно
от 7-те чудеса на Западна
Англия.
Столетия след римляните в периода 1720-1840 г.,
по времето на т.нар. Джорджианска епоха при управлението на първите крале
от Хановерската династия,
градът отново става изключително популярен курорт.
Бат се разраства в значителна степен. От този период има много примери на
джорджианската архитектура. Затова още през XVIII

можете все още да вкусите минералните води от
действащ фонтан. Това е и
един от най-големите храмове на старомодното сервиране и пиене на чай.
Една от забележителностите на града е

площадът „Сиркъс“.
Около него са разположени тридесет и три малко
различаващи се домове от
варовик, оформящи огромен,
вдъхновен от Колизеума
кръг, проектиран от Джон
Уд-старши.
През 1775 г. неговият син
оформя близкия и също впечатляващ „Ройъл Кресънт”,
огромна полуелипса, съставена от тридесет еднакви
градски къщи, издигащи се

над парка „Ройъл Виктория“.
Най-елегантният хотел
в Бат - „Ройъл Кресънт“, пък
е разположен в две джорджиански градски къщи. И като
отворихме дума за Кралския
парк „Ройъл Виктория”, то
трябва да отбележим, че
той е открит през далечната 1830 г. именно от кралица Виктория, която тогава
е била 11-годишна принцеса.
Градината е разположена
близо до централната градска част и привлича посетителите с множеството
си атракции. Тук има скейтборд рампа, тенис кортове,
боулинг, обширни поляни,
които позволяват практикуването на голф. Често
се провеждат и концерти
на открито, а прекрасното
езеро дава завършеност на
тази спокойна природна миниатюра.
Уникално красив е и

мостът „Пълтени”
(Pulteney Bridge). Построеното през 1773 г. съоръжение над река Ейвън е
едно от четирите в света,

по което са разположени
помещения равномерно по
двата му фланга. Не пропускайте да се разходите по
него и да посетите някои
от многото магазинчета
за цветя, сувенири, антики
или пък да изпиете по нещо
в тукашните барове.
Не може да не се уважи
красотата и на Кралския полумесец - великолепна сграда във формата на буквата
С. Считана е за един от шедьоврите на Острова. Конструкцията на постройката
е толкова впечатляваща, че
от десетилетия е едно от
любимите места за филмови
снимки.
Местният музей на Бат
е разположен в къща номер 1
на Кралския полумесец. От
1950 г. пък дом номер 16 се
превръща в къща за гости.
Всъщност градът е водещ център на модния живот в Англия още от ХVIII в.
По това време е построен
местният Кралски театър
(Bath's Theatre Royal), който
е една от най-важните сцени в кралството.
Днес в града има 5 теа-

Това е величествена резиденция в паладиански стил
от батски варовик с цвят на
охра. С фасада, изящно възстановена през 1740 г., сградата наскоро беше обновена. Тя е най-скъпоценната
перла от този период, наслада за търсачите на някое
незабравимо провинциално
място за отдих, отразяващо стила на живот, описан
от Джейн Остин. Храната,
предлагана в прелестния
ресторант, издигащ се над
речната долина, е вдъхновяваща, а романтичният
1440-декаров парк е проектиран от Хъмфри Рептън
през ХVIII в.
А ако все пак искате да
видите и морето, то можете да продължите още 160
км от Бат до друг известен
британски курорт – Торки.
Градчето също е познато
от британските филми и
най-вече от сериала „Фолти
Тауърс”, разказващ за едноименния хотел и за неговия
уникален собственик. Торки
не е толкова прочут като
Бат, но по едно нещо го превъзхожда и това е фактът,
че тук е родена кралицата
на криминалния жанр Агата
Кристи. Нейната къща вече
я няма, но има много богата
музейна експозиция за живота й, която наистина си
заслужава да видите.
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ȖȘȋȈȕȐȏȐȘȈȚ
Научнопрактическа конференция

„Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ”
26 ноември 2013 г., 9 часа, зала „Средец”, хотел „Шератон”, София
По състоянието и степента на развитие на водната инфраструктура може да се съди за състоянието и степента на развитие на обществото. Изграждането на ВиК инфраструктурата у нас обаче среща определени проблеми. Тяхното решаване
изисква съвместните усилия на всички държавни и обществени институции, имащи отношение към тази сфера.
Във връзка с това КСБ и БАВ за трета поредна година организират конференция, на която да бъдат публично дефинирани и
дискутирани най-належащите въпроси в областта на пречистването на отпадъчните води на населените места:
9 открояване на т.нар. най-добри налични технологии;
9 качеството на предлаганите за финансиране проекти и критериите за тяхната оценка;
9 ролята на отговорните фактори – съответните парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дружествата и неправителствените браншови организации за ускоряване на процесите, свързани с развитието на ВиК сектора, и др.
Конференцията дава възможност за публично представяне на гледните точки и намеренията на отговорните институции,
ВиК дружества, проектанти, строители и неправителствени браншови организации, както и за запознаване с най-добрите технологии и практики от известни чуждестранни експерти.
ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
1. Състояние на сектора за отпадъчни води у нас – финансиране, проектиране,
строителство и експлоатация;
2. Най-добри налични технологии – български и чуждестранен опит;
3. Успешни реализации – примери у нас и в чужбина.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
Доклади и презентации на успешни
реа лизации ще бъдат изнесени от поканени лектори от ведомства и фирми.

КАТО СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ СА ПОКАНЕНИ
Вицепремиерът по еврофондовете
Министърът на околната среда и водите
Министърът на регионалното развитие
Министърът на инвестиционното проектиране

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ – 100 лв. (без ДДС).
ЗАПЛАЩАНЕ с банков превод
по следната банкова сметка:
„Вестник Строител“ ЕАД,
Корпоративна ТБ,
IBAN BG65KORP92201026374201,
BIC KORPBGSF
Представителите на законодателната,
държавната и местната власт не заплащат
такса участие.

ПАРТНЬОРСТВО
Защо да бъдете наш партньор:
9 ще представим вашата компания пред точната
аудитория
9 ще промотираме вашия опит, продукти и услуги
9 ще предоставим възможности за разширяване
на вашите бизнес контакти

Предлагаме ви следните партньорски пакети
Генерален партньор
9 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
9 презентация на компанията партньор – до 10 мин
9 изложбен щанд пред заседателната зала
9 влагане на рекламни материали в информационния пакет на всеки
участник
9 3 безплатни пропуска за събитието
9 30% отстъпка от таксата за участие за всеки
следващ участник
9 реклама във в. „Строител“ – 1 страница
9 реклама в сп. „Булаква“ – 1 страница
Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Официален медиен партньор

www.ksb.bg
www.vestnikstroitel.bg
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Основен партньор
9 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
9 влагане на рекламни материали в информационния пакет
на всеки участник
9 2 безплатни пропуска за събитието
9 20% отстъпка от таксата за участие за всеки следващ участник
9 реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
9 реклама в сп. „Булаква“ – 1/2 страница
Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)
Партньор
9 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
9 реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
9 лого на компанията на корицата на сп. „Булаква“
9 1 безплатен пропуск
Цена на пакет: 1500 лв. (без ДДС)

При интерес ще се радваме да се срещнем с вас, за да обсъдим концепцията на събитието.

За контакти:
Калоян Станчев, тел.: 0884 202 257
e-mail: events_vestnikstroitel@abv.bg; news.stroitel@gmail.com

СТРОИТЕЛ

friday, 1 november 2013

Bulgarian Construction Chamber
and

Bulgarian Water Association
organize
Scientific and practical conference

“Challenges in the construction and operation of WWTP”
26 November 2013, 9 a.m., Sredets Hall, Sheraton Hotel, Sofia
By the state and level of development of water infrastructure can be judged for the state and level of development of society. The
construction of water infrastructure in our country, however, encounters certain problems. Their solution requires the joint efforts of all state
and public institutions related to this sector.
In this connection BCC and BWA for the third consecutive year organize a conference at which to be publicly defined and discussed the
most pressing issues in the field of wastewater treatment in urban areas:
9 highlighting the so-called best available technologies;
9 the quality of projects for funding and criteria for their evaluation;
9 the role of decision-makers – respective parliamentary committees, central administration, municipalities, water companies and nongovernmental sector organizations to accelerate the processes associated with development of the water sector, etc.
The conference allows for public presentation of the views and intentions of the responsible institutions, water companies, designers,
builders and non-governmental sector organizations as well as acquainting with the best technologies and practices presented by invited
experts.
CONFERENCE TOPICS
1. State of the sector for wastewater treatment in our country – funding, design,
construction and operation;
2. Best available technologies – Bulgarian and foreign experience;
3. Successful projects – examples at home and abroad.

AS SPECIAL GUESTS ARE INVITED
Deputy PM for EU Funds
Minister of Regional Development
Minister of Environment and Water
Minister of Investment Planning
PRESENTATIONS
Reports and presentations of successful
implementations will be given by invited
lecturers from institutions and companies.

PARTNERSHIP
PARTICIPATION FEE –
BGN 100 (VAT excluded).
PAYMENT by bank transfer
to the following bank account:
“Stroitel” newspaper EAD,
Corporate Commercial Bank
IBAN BG65KORP92201026374201,
BIC KORPBGSF

Why be our partner:
9 we will present your company to the right audience
9 we will promote your experience, products and services
9 we will provide opportunities to expand your business
contacts

We offer the following partner packages

Representatives of the legislative, state and local
governments do not pay fee.

General partner
9 company logo at the back of the event stage
9 presentation of the company partner – up to 10 min
9 exhibition booth in front of the conference hall
9 insertion of promotional materials in the information
package for each participant
9 3 free passes for the event
9 30% discount on the entry fee for each next participant
9 advertisement in “Stroitel” newspaper – 1 page
9 advertisement in “Bulacqua” journal – 1 page

Main partner
9 company logo at the back of the event stage
9 insertion of promotional materials in the information
package for each participant
9 2 free passes for the event
9 20% discount on the entry fee for each next participant
9 advertisement in “Stroitel” newspaper – 1/2 page
9 advertisement in “Bulacqua” journal – 1/2 page
Package price: BGN 3,000 (VAT excluded)

Package price: BGN 5,000 (VAT excluded)

Partner
9 company logo at the back of the event stage
9 advertisement in “Stroitel” newspaper – 1/2 page
9 company logo on the cover of “Bulacqua” journal
9 1 free pass for the event
Package price: BGN 1,500 (VAT excluded)

Official media partner

www.ksb.bg
www.vestnikstroitel.bg

И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б Ъ Л ГА Р И Я

If you are interested, we will be happy to meet you to discuss the concept of the event.

Contact:
Kaloyan Stanchev, tel: 0884 202 257
e-mail: events_vestnikstroitel@abv.bg; news.stroitel@gmail.com
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В следващия брой
очаквайте
СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

ǪșȚȐȓȍȒȖȓȖȋȐȧ
Кораби и самолети със зелено гориво са хит
Людмил Митакев
Да опазим природата и за
следващите поколения е не
само лозунг. Модерно е да мислиш екологично, а стилът на
авангарда особено при машините се ориентира към зеленото
гориво. Освен електромобилите, които масово навлизат,
световният елит е запленен
и от новите соларни кораби и
самолети.

Приключение през Атлантика…
Неотдавна най-големият соларен кораб
Turanor Planet Solar подобри собствения си трансатлантически рекорд. Захранван само със слънчева
енергия, той отплава от
Лас Палмас де Гран Канария, Испания. За 22 дни,
12 часа и 32 минути той
измина 2867 мили през Атлантическия океан, за да
стигне до остров Свети
Мартин.
Със своите два електрически мотора, захранвани от 537 кв. м
фотоволтаични панели, катамаранът разви средна
скорост от 5,3 възела, въпреки че може да се движи
и доста по-бързо - с до 14.
За да избегне неблагоприятните атмосферни влияния, екипажът не
избра най-краткия път между
старта и финала, като това
удължи пътуването с около 7%.
Въпреки това Turanor Planet
Solar успя да подобри рекорда
си, поставен между същите две
точки преди три години с 4 дни,
6 часа и 38 минути.
Според капитана на кораба
Жерар д‘Абовил двете плавания
са преминали при много различни условия и е трудно да бъдат
сравнявани едно с друго. Корабът ще продължи пътя си до
Маями, за да участва в проучване на течението Гълфстрийм.

„Солар Импулс”,
захранван само със слънчева

енергия самолет на швейцарските пионери Бертран Пикар
и Андре Боршберг, успешно се
приземи преди няколко дни на летището „Форт Уърт” в Далас.
С това той приключи полета по
най-дългата отсечка от планираното прелитане над цяла
Америка.
С последния засега полет с
дължина 1541 км машината постави нов рекорд в соларната
авиация. Предишното върхово постижение за разстояние
бе също негово. Той прелетя
1116 км от Швейцария до Испания през май 2012 г. Рекордът
беше представен на Националната въздухоплавателна асоциация на страната и отчетен
от Международната федерация

„Бурже” край Париж през 2011 г.
Самолетът е с 40 конски сили.
На крилата му има 12 хил. фотоволтаични клетки, които преобразуват слънчевата светлина
и топлина в електричество за
задвижване на двигателите и
за зареждане на литиевата батерия, необходима за полети
през нощта. Машината може
да се изкачи на височина от
близо девет км и да се движи
със скорост от около 70 км в
час.
Със своето приключение
екипът на „Солар Импулс” се
надява да вдъхнови и мотивира възможно най-много хора
да прегърнат пионерския дух. Хиляди известни личности, сред които
Д жеймс Камерън,
Бъз Олдрин, Ал Гор,
Ричард Брансън, Ели
Визел и Ерик Линдберг, са в подкрепа
на инициативата
„Чисто поколение”
за насърчаване на
правителствата,
предприятията и
вземащите решения да настояват
Turanor Planet Solar по време на подготовката и
постигането на рекорда
за възприемането
на чистите технопо аеронавтика. Приключение- логии и устойчивите енергийни
то започна от международно- решения.
Имената на всички, които
то летище „Скай Харбър” във
Финикс, САЩ, в 04,47 ч. местно се присъединяват към кампанивреме. След 18 часа и 21 минути ята, са написани в пилотската
във въздуха пилотите приземи- кабина на самолета и се „возят”
ха „Солар Импулс” във „Форт като виртуални пътници.
Следващата отсечка от
Уърт”, Далас. Това е втората
от петте отсечки, които Бер- пътя на „Солар Импулс” е до
тран Пикар и Андре Боршберг международното летище „Лампланират да прелетят, реду- бер” в Сейнт Луис. Това ще е
вайки се на пилотското място. третият етап от пътуванеТова разстояние е особе- то. Датата на заминаване ще
но предизвикателство заради зависи от метеорологичните
доста силните ветрове при ка- условия.
Ако самолетът, задвижван
цане. „Трябва да останеш буден
в продължение на повече от 20 със слънчева енергия, прелети
часа“, разказа Андре Боршберг, невредим от източното до засъосновател, главен изпълните- падното крайбрежие, а корабът
лен директор и пилот. Той дър- Turanor Planet Solar продължи да
жи рекорда за най-дълга продъл- чупи рекорди при прекосяване на
жителност на полет с подобен Атлантическия океан, това ще
е цял етап по пътя към създасамолет - 26 часа.
„Солар Импулс” бе демонс- ването на търговски превозни
триран за първи път на авиа- средства, работещи със слънционното изложение на летище чева енергия.

Атанас Буглов, управител
на „Винербергер“ ЕООД

ОБЩИНИ

ЛЪКИ – растяща
икономика в сърцето
на Родопите

ИМОТИ

Добри
б практики
в строителството
на жилища

МАРШРУТИ

Ню Орлиънс –
градът на полумесеца

ИЗДАТЕЛ „СТРОИТЕЛ“ ЕАД
И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б Ъ Л ГА Р И Я

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
Венелин Терзиев - председател
инж. Иван Бойков
инж. Венцислав Недялков
Прокурист - Главен редактор Ренета Николова
Редактори
Репортери

Свилена Гражданска, Невена Картулева,
Емил Христов, Мартин Славчев,
Николета Цветкова, Людмил Митакев

Коректор
Превод
Графичен дизайн
Технически секретар
Уредник
Юридически консултант

Румяна Стефанова
Емилия Пищалова
Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Калоян Станчев
Мартин Жлябинков
Адвокатска кантора „Трандев и Вангелова“ ООД, тел.: 988 05 57

Счетоводство

Надежда Сумрова

Фоторепортер

Денис Бучел

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57

Сайт
Специални кореспонденти

Теодор Николов, Калина Петкова
Елица Илчева, Георги Сотиров,
Лили Христова, Иван Рачев

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com
Адрес – София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4
Печат – „Печатница София“ ЕООД

Разпространение:
„Български пощи“ ЕАД

СЪТРУДНИЦИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова - ОП-Варна, Мариана Иванова - ОП-Видин, Анелия Кулинова - ОП-Пазарджик, Донка Митева - ОП-Сливен, Даниела ДимитроваЙовчева - ОП-Ямбол, Илия Михайлов - ОП-Добрич, Радослава Пенкова - ОП-Враца, Наталия Новкова - ОП-София, Василена Димова - ОП-Русе, Роза Никова ОП-Кюстендил, инж. Николинка Стоянова - ОП-Плевен, Юлия Фисинска и Теменужка Бодурова - ОП-Смолян, Петър Терзиев - ОП-Стара Загора
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СУДОК У
Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Виц
Снайперист
на позиция внимателно
настройва оптиката,
звъни жена му.
- Скъпи, мама дойде!
- Виждам...

Бисери от кухнята
Броят
на предложенията
е колкото
и през

лютото
на миналата
година

Забавен кадър

Трудно
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Уважаеми колеги,
В този брой ще ви представим открития басейн към хотелски комплекс „Адмирал” в кк Златни
пясъци, Варна.
Обектът е разположен непосредствено до хотела, на самата плажна ивица, в центъра на
кк Златни пясъци. В края на 2011 г. „Акватек” ЕООД изготви проектите по всички необходими
части за изпълнението на басейна (архитектура, конструкция, ВиК, елтехнология, ОВК, озеленяване, геодезия и др.). Фирмата достави технологичното оборудване и облицовката и заедно
с инвеститора активно участва в узаконяването на обекта. Строителството му започна през
януари 2012 г., като беше готов за експлоатация в края на април с.г.
Той се състои от три зони: за възрастни с воден бар, детска и ресторант, разположен на
остров в басейна. Ресторантът разполага с четирискатен покрив и е оформен като къщичка.
По едната му дълга страна има и воден бар. Детският басейн е вписан в контура на големия и
заедно с него образуват една обща водна площ. Съоръжението за малчуганите е отделено от
това за възрастните посредством подводна стена. Върху нея е монтиран парапет от неръждаема стомана, който предотвратява преминаването на деца в големия. Влизането в този за
възрастните става посредством монолитни стъпала, разположени в двата противоположни
края. В плитката част на съоръжението, между стъпалата и детския басейн, има разположена
и подводна рампа с перила за инвалиди и трудноподвижни хора.
Общата водна площ на големия и на детския басейн е 642,50 м2, а общият им воден обем е
753,50 м3. Габаритните размери на басейна са 50 х 16 м. По целия му периметър (с изключение
на правата стена на ресторанта до плочника) има преливен улей. Интересното при него е изпълнението му. Направен е с каменна решетка. Пред и зад нея има ред цели порцеланови релефни
плочки. Облицовката на басейна е изпълнена с луксозни стъклокерамични плочки на фирма EZZARI.
До дълбоката част на басейна са разположени неговите технически помещения, WC и съблекалните. Пречистването на водата става чрез група от три циркулационни помпи и три пясъчни
филтъра. Подводното осветление е постигнато чрез монтажа на 24 LED Color Change прожектора. Химичното пречистване на водата се извършва посредством автоматична дозаторна
станция, намираща се в отделна стая в техническото помещение.

www.astoilov96.com
ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
Първия български мегамаркет
за чугун, инструментални,
легирани, конструкционни,
калибровани и цветни метали!

Три роботизирани складови системи и
осем немски бързорежещи машини до
ф 800 и шини с размери 1000Х800. Всяка
една от тях реже с точност до 0,1 мм.
9Газово, плазмено и лазерно рязане
на листов материал
9Химичен анализ на металите и УЗК
9Транспортна услуга до клиента
София
ж.к. Дружба 1, ул. „Илия Бешков“ 3
Тел. +359 2 97317 70; 97315 92
Факс: +359 2 97315 90
Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ 6А
Тел. +359 32 960 045; 961 326
Факс: +359 32 961 006
Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ 17И
Тел. +359 32 680 143; 622 102; 32 622 103
Факс: +359 32 622 104

