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Снимка Денис Бучел

Стара Загора
залага на
инвестиции за
над 780 млн. лв.
до 2020 г.
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ИНТЕРВЮ

Константин Пенчев, омбудсман
на Република България:

Министър Иван Данов се срещна с ръководствата на браншовите
организации от сектора за последни предложения по текстовете
Емил Христов

„Дали у нас ще има
корупция, или работеща
пазарна икономика,
засяга правата на всеки
човек.“

` стр. 6-7

` стр. 20-21

„Негативната тенденция да се атакуват издадени разрешителни за строеж и
общите устройствени планове е крайно
опасна, защото така ще изгоним инвеститорите от България. Нужни са ни стабилни
държавни актове и създаване на система
от закони в целия сектор, обхващащ проектирането, строителството, реализацията и контрола, които да направят инвестиционния процес предвидим. Ще бъде
разработена и стратегия за развитието
на инвестиционното проектиране.“ Това
заяви на среща с браншовите организации
в Министерството на инвестиционното

КСБ

проектиране (МИП) ресорният министър
Иван Данов.
В нея от страна на Камарата на строителите в България (КСБ) участва председателят инж. Светослав Глосов. На
срещата бяха и арх. Владимир Дамянов председател на Камарата на архитектите
в България, инж. Стефан Кинарев - председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, арх. Веселин
Рангелов от Съюза на ландшафтните архитекти, както и председателят на Камарата на инженерите по геодезия инж. Ангел
Янакиев.
` на стр. 8

Анушка Вальова-Колева, председател на ОП на КСБ - Хасково:

Работя за сплотяването на гилдията
` стр. 9
в областта

Мониторинг на
обществените
поръчки –
януари 2014 г.
` стр. 10-11
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ǩȢȓȋȈȘȐȧȖȚȗȘȈȏȕțȊȈ
ǶșȊȖȉȖȎȌȍȕȐȍȚȖ
Снимка Емил Христов

Тухла четворка
На всички ни беше тежко, че трябва да работим на 3 март - националния
празник на България. Ние бяхме български строители - подизпълнители
на сложен обект в Испания. За нашия
чуждестранен шеф датата 3 март не
означаваше нищо, беше просто един
обикновен делничен ден. Техническият
ръководител, а и момчетата от бригадата се опитахме да му обясним какъв
е този ден, но никой от нас не говореше достатъчно добре испански, за
да опише неизразимото. Затова поехме задачите си и денят започна като
всеки друг делник. Аз – със зидарията,
Митко и Ники - с инсталациите, Петър
- с арматурата… Сигурно поредният
понеделник щеше да протече съвсем
рутинно, ако не се беше случило нещо,
което го направи по-различен и по-български от всеки друг наш ден в далечната страна.
Беше обедно време, когато видяхме
как Иван кранистът закачи едно малко
българско знаме на върха на кулокрана.
То се разгъна, блестейки на испанското
слънце с цветовете на родния трибагреник.
Всички вдигнахме глави, за да го
видим как се вее високо над нас. По-

гледнахме нагоре колкото в буквален,
толкова и в преносен смисъл, защото
както бяхме унили, тази гледка ни ободри, стопли ни.
Бяхме виждали много български знамена – големи и коприненолъскави, особено по празниците в България, преди
да тръгнем на гурбет. Но това малко,
скромно и толкова обикновено знаменце, развято тук, далече от България,
изглеждаше по-родно от всяко друго…
Може би защото ни напомняше, че
Родината е навсякъде, където има българи по света. Родината беше и тук,
на това късче испанска земя, на тази
строителна площадка, на която работехме. Затова, когато испанският началник извика нещо по посока на крана
и знамето, ние така го погледнахме, че
той ни разбра и без думи какъв ден е 3
март за нас…
Повече не ни попита, нито коментира защо българско знаме се вее над
строителната площадка в чуждата
страна.

От тухларната
Петър Донкин

България отпразнува 136 г. от освобождението от османско иго с тържествена заря проверка под командването на
бригаден генерал Андрей Боцев, началник
на Щаба на Сухопътните войски. Пред Паметника на Цар Освободител в столицата
положиха венци и цветя десетки официални лица – дипломати, политици и духовници. Въпреки дъжда стотици граждани
дойдоха да отбележат светлата дата, а
паметта на загиналите във войната беше
почетена с едноминутно мълчание. На церемонията присъстваха президентът Росен Плевнелиев, председателят на Народното събрание Михаил Миков, министърът
на отбраната Ангел Найденов.
Около монумента бяха строени представителните гвардейски роти. В це-

ремонията участваха служещи от военни формирования 28 860 - Горна Малина,
42 600 - Мусачево, 22 320 - Божурище, както и от Националната гвардейска част
със знамената светини.
На празничния ден хиляди българи изкачиха паметния връх Шипка. На тържествата там беше и премиерът Пламен
Орешарски. „Празнуваме възстановяването на българската държавност. Но да не
забравяме, че за да пребъде България, е необходимо да работим неуморно за нейното
развитие“, посочи той. Морската градина
във Варна пък бе озвучена от гайдари, които изсвириха заедно химна на страната
ни. Бургас почете празника с военен ритуал. В останалите градове в страната
също имаше тържества.

Снимка Невена Картулева

Юбилейното 20-о издание на
кандидатстудентската борса
бе открито във фоайето
на Университета по архитектура, строителтство и
геодезия от домакина – ректора проф. д-р инж. Красимир Петров. На щандовете,
разположени пред аула „Максима”, всеки може да получи
подробна информация за условията за кандидатстване във
висшите училища, приема,
формите на обучение, общежитията и възможностите
за реализация след излизане
от университета. Повече по
темата четете в следващия
брой на в. „Строител“.

TONDACH®

ǛǼǺǮǱǰǱǽǱȀǺǼǿǸȆǾǳǬǑǑǴǎǑǔ
ǳǬǪǯǺǴǳǾǺȃǹǬǑǮǼǺǻǬ
Десислава
Бакърджиева

www.tondach.bg

С Европейски ден за
управление на отпадъците
започна Международното
изложение и конференция
„Енергийна ефективност
и възобновяема енергия
за Югоизточна Европа”.
Традиционния форум откри зам.-министърът на
околната среда и водите
Чавдар Георгиев в присъствието на посланика
на Австрия в България
Н. Пр. Герхард Райвегер.
По време на официалната част бяха прочетени
приветствия от президента на България Росен
Плевенлиев, министъра на
регионалното развитие
Десислава Терзиева и от
генералния директор за

действия по климата в ЕК
Йос Делбеке.
„Управлението на отпадъците в България е обект
на целенасочена национална политика, съобразена с
ангажиментите ни към
ЕС, както и с отговорността към българските
граждани за подобряване
условията и качеството
на живот. Политика, която се гради на основата
на доброто взаимодействие между централната,
изпълнителната власт,
общините, бизнеса и гражданите. Това е политика,
която постига добри резултати чрез общите усилия на всички заинтересовани страни”, каза Чавдар
Георгиев.
Та з го ди ш н о т о 10 - о
издание на международ-

н ото съ б и т ие в к л ю ч и
специализирана изложба
и конференциите „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Save
the Planet, Smart Cities и
LiftBalakans. В тематичната експозиция изложители
от 18 държави представиха реални решения за намаляване на енергийната
консумация в сградите и
енергопотреблението в
транспорта. В паралелния форум участваха 46
лектори от цяла Европа. В
рамките на 3 дни те дискутираха успешни практики в областта на енергийната ефективност,
стратегии за управлението на отпадъци, промени
в европейското законодателство и темата за
интелигентните градове.
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ÄǹȖȜȐȧȚȍȝȗȈȘȒ´ȐȏȉȘȈ
ȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȐȕȈȌȊȈȖȉȍȒȚȈ
Шестима се състезават за инженеринга на лаборатории и офиси
Снимка Денис Бучел
за 11,5 млн. лв.
Сдружение „Соф тех
парк“ („Адванс 2002” и „Нивел”) и „Монолит София” са
избраните изпълнители за
проектиране и изграждане на два обекта от бъдещия технологичен парк в
столицата, съобщиха от
държавното дружество
„София тех парк”. „Адванс
2002” и „Нивел” спечелиха
поръчката за изграждане на бизнес инкубатор с
цена 9 млн. лв. без ДДС при
прогнозна стойност 9,2
млн. За строителството
на друга сграда на територията на парка „Монолит София” предложи 4,5
млн. лв., което е с близо
1 млн. по-малко от индикативната стойност на
търга. Интерес към двете
обществени поръчки бяха
заявили общо 26 компании
и обединения, като до подаване на ценови оферти
комисията допусна почти
половината от тях. Изпълителите са избрани
по критерий „икономически най-изгодна оферта“.
Срокът за изпълнение на
обектите е до 30 септември 2015 г. Сега тече
двуседмичен срок, в който
останалите кандидати
могат да обжалват избора на изпълнители пред
Комисията за защита на
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Поздравителен адрес
До
Инж. Николай Станков,
зам.-председател на КСБ
и председател
на ОП на КСБ – София
Уважаеми инж. Станков,
Приемете моите и от името на УС на КСБ найсърдечни поздравления по повод рождения Ви ден!
Бъдете съпътстван от нестихващ ентусиазъм,
желание и енергия за работа, с които да допринасяте за развитието Камарата на строителите в България, както сте го правили през годините досега.
Високите цели, които си поставяте, са необходимото условие, за да продължавате успешно да защитавате интересите на строителите в качеството си на зам.-председател на най-авторитетната
браншова организация – КСБ, и председател на найголямото Областно представителство – София.
Искрено Ви желая здраве, радост и много професионални успехи!
7.03.2014 г.

Инж. Светослав Глосов,
председател на КСБ

ЧРД на зам.-председателя на КСБ инж. Николай
Станков!
Пожелания за здраве, лично щастие, постигнати
цели, сбъднати мечти и реализиране на много нови
успешни съвместни инициативи!
От екипа на в. „Строител“
конкуренцията.
В сряда държавното
дружество отвори и офертите с участниците за
поредната голяма поръчка
за проектиране и строителство на лаборатории
и офиси на стойност 11,5
млн. лв. без ДДС. В процедурата заявиха участие
шестима кандидати, които участват и в други
търгове за инфраструктурата на „София тех парк”.
Това са:
1. Обединение „Телекомплект Тилев архитекти“

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

ДЗЗД („Телекомплект“ АД,
„Тилев архитекти“ ООД).
2. „ТП Строй” ДЗЗД
(„Техноекспортстрой“,
„Понстройинженеринг“
ЕАД, „АДМ студио 4”).
3. Обединение „София
2014” („Геострой”, „Главболгарстрой“).
4. Консорциум „Щрабаг
София тех парк” („Щрабаг“
ЕАД, „Щрабаг 4 АГ”)
5. ДЗЗД „Кордел АТМ –
Форум София“ (АТМ ЕООД,
„Кордел България“ ЕАД с
подизпълнители „Албос“
и „Силтек инженеринг“
ЕООД).
6. Консорциум „ССС Лаборатории и офиси” („Сиенит строителна група“
ЕООД, „Ателие Серафимов
Архитекти“ ЕООД).
През следващите седмици комисията ще прегледа документите и ще
оцени техническите предложения на всеки участник, от които ще зависи и
допускането им до отварянето на ценовите оферти.
Според проекта изграждането на бизнес
инкубатора предвижда части от обекта да
се отдават под наем на
компании от ИТ сектора.
В допълнение ще има и
зали за срещи, заведение
за бързо хранене, банков

офис и места за настаняване за нощувки на работещи в технологичния
парк. В многофункционалната зала, която ще се
превърне в иновационен
форум, ще се провеждат
конференции, като общият й капацитет е 1000
души. Сградите с лаборатории и офиси ще бъдат с
площ 13 хил. кв. м, където
ще бъдат разположени 10
лаборатории (по биотехнологии, киберсигурност,
облачни компютърни технологии, прототипиране,
биоинформатика и др.) и
малки и средни фирми. Общият бюджет на проекта
е 100 млн. лв., отпуснати
по Оперативна програма
„Конкурентоспособност“.
Разпредeлените средства
до момента за дейности,
за които има подписани
договори или се избират
изпълнители, са около 70
млн. лв. Строителството трябва да започне
тази година, но преди
това остава работа по
разчистване на терена
от бившите казарми в
зоната между спортната
зала „Арена Армеец“ и ИПК
„Родина”. Подготовката
на площите струва 2,4
млн. лв. без ДДС и се извършва от „Ростер“ ООД.

ĎģīįĥįĮġĪį
ıġĢġĮĥįģĵăûĆ%

На този ден поздравяваме членовете на
ръководството на Камарата – Марина Велкова и Цанка Атанасова от Управителния съвет,
областните председатели Николина Филипова – Монтана, Таня Каменова – Перник, Розета
Маринова – Плевен, Йорданка Маркова – Пловдив, Весела Цолова – Смолян, Анушка Вальова –
Хасково, Петя Петрова – Ямбол, и всички женистроители.
Уважаеми дами,
Имаме удоволствието да ви честитим един
от най-хубавите пролетни празници. Нека свежестта и неувяхващата младост винаги изпълват сърцата ви! Продължавайте да правите
света едно по-красиво и по-добро място.
Пожелаваме ви здраве, щастие и още нови
успехи, защото, както знаем, строителите на
високи токчета са доказали своя професионализъм.
Поздравяваме и дамите от централната
администрация на КСБ, и от екипите на областните представителства в страната, с които
в. „Строител“ има отлично сътрудничество.
Честит празник и на нежните половинки до
строителите! Нека със своя чар, подкрепа и
топлина ги вдъхновяват за нови професионални успехи!
Екипът на в. „Строител“

4

СТРОИТЕЛ

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

петък, 7 март 2014

ǩȖȘȐșȓȈȊǫțȞȈȕȖȊȍȕȖȊȐȧȚȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓ
ȕȈȗȈȘȓȈȔȍȕȚȈȘȕȈȚȈȘȍȋȐȖȕȈȓȕȈȒȖȔȐșȐȧ
Свилена Гражданска
Борислав Гуцанов е новият председател на парламентарната Комисия
по регионална политика и
местно самоуправление
(КРПМС). Това одобриха
народните представители.
Досега депутатът от „Коалиция за България” бе зам.председател на структурата. За в. „Строител“
той заяви, че ще работи за
улесняване на строителния
процес и за децентрализация на общините. „Необходимо е да преотдолеем дисбаланса между регионите“,
подчерта той.
За негов заместник бе

Снимка Денис Бучел

избран Йордан Стойков
от КБ. Стефан Танев (КБ)
също ще е член на КРПМС.
Досега последните двама бяха членове на Комисията по инвестиционно

проектиране (КИП). Тази
структура напусна Жана
Пенева от КБ. На техните
места в КИП влизат Калин Милчев, който става
зам.-председател, Кирчо

ǍȆǷǯǬǼǽǶǴȀǴǼǸǴǸǺǯǬǾǰǬǽǱǮǶǷȊȃǬǾ
ǮǽǾǼǺǴǾǱǷǹǬǾǬǻǼǺǯǼǬǸǬǹǬǌǷǲǴǼ
Мирослав Еленков
„Български фирми могат
да се включат в мащабната програма на Алжир за
изграждане на 2 милиона
жилища през следващите
пет години.“ Това е съобщил министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев на церемония по закриването на
20-ата сесия на Смесения
българо-алжирски комитет

за икономическо, научно
и техническо сътрудничество в Алжир, предадоха
от пресцентъра на ресорното му ведомство. Той е
посочил, че приоритетни
в отношенията ни са туризмът, строителството,
селското стопанство и
износът на високи технологии. Стойнев е напомнил
и че предстои да бъде открито търговско представителство на страната ни

в Алжир, за да се развият
двустранните отношения
във всички сфери. „По този
начин държавата заявява
своята ангажираност да
подпомогне българския бизнес при стъпването му на
алжирския пазар. Започваме да преговаряме и за износ на български продукти
с висока добавена стойност за Алжир”, обяснил е
Драгомир Стойнев.
Министърът е съоб-

Карагьозов, Станислав
Владимиров, Димитър Кочков. ГЕРБ също смениха
свой представител. На
мястото на Павел Гуджеров в КИП, който бе избран
за член на Комисията по
икономическата политика
и туризъм, влиза Атанас
Ташков.
Народните представители направиха и други
промени в структурите на
парламента. Румен Йончев,
който вече е независим
депутат, беше освободен
като заместник-председател на Комисията по
външна политика, на негово място бе избран Валери
Жаблянов от КБ.
щил, че за да се улеснят
пътуванията, ще бъдат
разгледани варианти за
възобновяване на директна въздушна линия между
България и Алжир. Споразумение между двете държави в сектор „Туризъм”
пък полага основата за
сътрудничество при промотиране на атрактивни
дестинации.
Камарата на строителите в България бе представена в делегацията от
зам.-председателя инж.
Николай Станков. Повече
за форума четете в следващия брой.

ǛǼǬǮǴǾǱǷǽǾǮǺǾǺ
ǱǷǱǶǾǼǺǹǴǳǴǼǬ
ǺǶǺǷǺǿǽǷǿǯǴ
Мартин Славчев
Министерският съвет прие стратегия за развитие на държавната администрация. Нейното мото е
„Работим за хората”. До десет дни ще бъде готов и
планът за действието й през тази година. Стратегията обхваща периода 2014 – 2020 г.
„Обръщането на администрацията към това, което искат гражданите и бизнесът, е един от основните акценти в нея и е различното от досегашните
стратегически документи”, съобщи вицепремиерът
по икономическото развитие Даниела Бобева след заседанието на кабинета.
Стратегията прави критичен анализ по отношение на функциите и ефективността на държавната
администрация, идентифицира основните слабости,
дефицити и предизвикателства пред развитието. Четирите стратегически цели са ефективно управление и върховенство на закона, партньорство с гражданите и бизнеса, откритост и професионализъм.
В документа е залегнало едно от основните искания на бизнеса и гражданите – въвеждането на задължителна оценка на въздействието на проектите на
нормативни актове. Този проблем е свързан и с друг,
посочен от частния сектор като една от слабостите на условията за инвестиция в България – честите
промени в законодателството. Сред мерките, които
ще бъдат предприети, е повишаване ефективността
на контролната дейност и подобряване работата на
регулаторните органи. Вицепремиерът по икономическото развитие трябва да внесе в Министерския
съвет план за изпълнението на документа до април.
Бобева посочи, че намерението на правителството е да бъдат електронизирни около 700 услуги. Следващата седмица ще бъде представен проектът на
стратегията за електронно управление, по който
тече активно обществено обсъждане. Вицепремиерът подчерта като други приоритети въвеждането
на т.нар. споделени услуги между администрациите,
засилването на диалога с гражданите и бизнеса, въвеждането на отворени данни.

ǑǝȀǴǹǬǹǽǴǼǬǽǸǷǼǰǱǮǼǺ
ǴǹǺǮǬȂǴǴǾǱǹǬǸǬǷǶǴȋǴǽǼǱǰǹǴȋǭǴǳǹǱǽ
Невена Картулева
Малките и средните фирми от ЕС могат да подават заявления за финансиране
по схемата за иновации в общността от
1 март 2014 г. Целта е с реализацията
на най-добрите идеи продукцията на бизнеса да се придвижи от „лабораторията
до пазара“, съобщават от Европейската
комисия. Иновациите ще получат поощрение от дългосрочния бюджет на ЕС в
размер на 3,5 млрд. евро. Средствата са
част от бюджета на програма „Хоризонт
2020“.
За проучвания и разработване на про-

екти по инструмента в помощ на малкия
бизнес могат да бъдат отпуснати до 50
хил. евро. За продукти, които са готови
за пазара, сумите варират между 500 хил.
и 2,5 млн. евро. При пускането на продуктите за продажба няма да се дава финансиране, но са предвидени допълнителни
мерки в помощ на фирмите.
„Хоризонт 2020“ обединява съществуващите досега три отделни програми
и инициативи на ЕК – за наука, за иновации и Седмата рамкова програма. Общият размер на финансирането, което
се предвижда за настоящия програмен
период 2014 – 2020 г., е 80 млрд. евро.

ǍȆǷǯǬǼǴȋǴǎǱǷǴǶǺǭǼǴǾǬǹǴȋǺǭǽȆǲǰǬǾǱǹǱǼǯǱǾǴǶǬǾǬ
Емил Христов
„С ъ щ е с т в у в а т о б ласти, в които можем и
трябва да си сътрудничим
по-активно, като например
намаляване на вредните
емисии, енергийната диверсификация, в частност
доставките на газ.” Това
каза британският министър по енергийни въпроси баронеса Върма, която
беше домакин на кръгла
маса на тема „Британскобългарски енергиен диалог”

съвместно с българския
зам.-министър на икономиката и енергетиката Иван
Айолов. Основните теми
на дискусията бяха Европейската рамка 2020 за
политиките в областта на
климата и енергетиката,
диверсификацията и свързаността на пазарите, а
също така и общото ни
ядрено бъдеще. В срещата
участваха представители
на водещи британски компании от енергийния сектор, Европейската банка

за възстановяване и развитие, Министерството на
икономиката и енергетиката и Министерството
на околната среда и водите, както и на Института
за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН.
В София баронесата е
провела среща и с министъра на икономиката и
енергетиката Драгомир
Стойнев. Визитата включва и прием в резиденцията
на британския посланик в
София.

ǚǌǑǺǾǸǱǹȋǾǮǴǳǴǾǱǳǬǍȆǷǯǬǼǴȋǴǺȅǱǽǾǼǬǹǴ
Обединените арабски емирства (ОАЕ)
отменят предсрочно (от 22 март) визите
за гражданите на 13 страни от ЕС, сред
които и България. Останалите 12 държави са Унгария, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения,
Хърватия, Чехия и Естония, съобщават
от МВнР на ОАЕ. Гражданите на останалите 15 страни от общността вече пътуват до ОАЕ без визи. „Това решение ще

помогне за развиване на политическите
отношения с държавите от ЕС, а също и
за укрепване на икономическите връзки и
за ръст на стокообмена“, се казва в съобщението. В него се изразява надежда, че
отпадането на визите ще доведе до увеличаване на чуждестранните инвестиции
и туристическия поток. Очаква се скоро
ЕС на свой ред да отмени шенгенските
визи за граждани на ОАЕ.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА
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Снимка Денис Бучел

Проблеми са констатирани основно във водохранилища
на „Напоителни системи“ и в малки съоръжения
Страницата
подготви
Мартин Славчев

Броят на язовирите в
предаварийно състояние
нараства за 2013 г. и са
констатирани проблеми в
68 съоръжения. Това съобщи министърът на околната среда и водите Искра Михайлова на брифинг
след редовното седмично
заседание на Министерския съвет. Заедно с вицепремиера и министър
на вътрешните работи
Цветлин Йовчев тя обобщи резултатите и изводите в приетия от правителството доклад за
мониторинга за предотвратяване или ограничаване на последиците от
вредното въздействие на
водите.
От изказването на

Михайлова стана ясно, че
проблеми има основно във
водохранилищата – собственост на „Напоителни системи“, и в малки
общински язовири. В отговор на въпрос министърът уточни, че повечето
от 68-те язовира са дадени под аренда на частни
фирми и не се източват,
защото се използват за
рибарници. Тя обясни, че
проблемите са свързани
основно с диги и стени,
които са насипни и са компрометирани. На собствениците на съоръженията
са направени предписания,
но за момента санкции не
се предвиждат.
„Проверено е техническото състояние и аварийното планиране на 2330
хидротехнически съоръжения. Съставени са 753
протокола през пролетта

и още 868 протокола през
есента на 2013 г., в които
са дадени предписания по
техническото състояние
и аварийното планиране
на водните обекти“, уточни Искра Михайлова.
Министърът подчерта, че в доклада са направени препоръки, които са дали основание за
решението на кабинета
– да се ускори процесът
на паспортизация, да се
предвидят в устройствените планове дългосрочни
мерки за намаляване на
риска от наводнения, да
се осигури финансиране,
допълнителен персонал и
обновяване на наличната
техника за целогодишно
почистване на дунавските
диги и диги на вътрешни
реки.
Михайлова посочи, че
основният извод, който

ǙǬǸǬǷȋǮǬǾǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴȋǾǬǮǘǚǝǎ
Правителството одобри промени в
три нормативни акта, с които се преструктурира и оптимизира администрацията в системата на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ).
С промените броят на служителите
се намалява от 436 на 413. Функциите
на дирекция „Европейски и международни
проекти”, която се закрива, се поемат от
дирекциите „Координация по въпросите
на ЕС и международно сътрудничество” и
„Управление на отпадъците и опазване на

почвите”. Преструктурирането на административни звена и на щатни бройки е
обусловено от намалелите ангажименти
по програмата ИСПА и подобряването организацията на работа.
Функциите на дирекциите „Кохезионна
политика за околна среда” и „Фондове на
Европейския съюз за околна среда” се обединяват в новосъздадената Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда”.
Тя е управляващ орган на ОПОС за настоящия и следващия програмен период.

ǙǌǛǛǼǺǮǱǼǱǾǱǹǺǸǱǼǬǾǬǹǬǹǺǮǴǾǱ
ǭǬǹǶǺǮǴǽǸǱǾǶǴ
Мирослав Еленков
Гражданите и фирмите да проверяват номерата на новите четири банкови
сметки за плащане на данъци към бюджета, преди да наредят превод на пари, тъй
като е възможно да получат писма с подвеждащи номера на сметките. За това
предупредиха от Националната агенция
за приходите (НАП).
Номерата могат да се видят на сайта на НАП, в офисите на агенцията и в
банковите офиси. Всички средни и големи
данъкоплатци ще бъдат известени за тях

с писма или по електронната поща.
С откриването на новите сметки за
плащания към бюджета се появяват и три
нови кода за вид плащане: 11 00 00 – за данъци, 55 11 11 – за социалноосигурителни
фондове към НОИ, 56 11 11 – за здравни
вноски. Преводите за втора пенсия продължават да са с код 58 11 11.

минерални басейни, джакузи, ароматна парна баня,
сауна, приключенски душ, зона за релакс, шезлонги, фитнес

налага докладът, е, че за
местните власти е изключително трудно да
поддържат язовирите –
общинска собственост,
в изправно техническо
състояние заради недостиг на средства и на
специалисти. Вицепремиерът Цветлин Йовчев
допълни, че направеният

доклад и предвидените
мерки са част от цялостен общ подход, който ще
се прилага за защита на
критичната инфраструктура. Той коментира, че
са разработени процедури за наблюдение, анализ
на риска и управление при
кризи, които ще бъдат
предложени на правител-

ството за одобрение. В
Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на
населението“ ще бъде създадена дирекция, която ще
се занимава изцяло и само
с превенция на критичните инфраструктури, уточни вицепремиерът.
О ще по темата н а
стр. 14-15.

Министър Десислава Терзиева:

ǹȖȚȔȧȕȈȚȈȕȈǯȈȒȖȕȈȏȈǷǿǷ
ȞȍȓȐȔȖȉȓȍȒȟȈȊȈȕȍȕȈȉȐȏȕȍșȈ
„Законът за публично-частно партньорство
(ЗПЧП) е неработещ, ненужен и рестриктивен.
Затова той трябва да
бъде отменен.” Това заяви
министърът на регионалното развитие Десислава
Терзиева след редовното
заседание на Министерския съвет. Кабинетът
реши да предложи на Народното събрание нормативният акт да бъде отменен. Според министър
Терзиева по този начин
бизнесът ще бъде облекчен и ще се засили инвеститорският интерес към
страната ни.
„Законът за публичночастно партньорство се
отнася към малки обекти
от общинската инфраструктура, като паркинги, гаражи, системи за
наблюдение и сигурност,
улично осветление, зелени

площи, паркове, градини и
др. По отношение на големите инфраструктурни
обекти и по-специално за
републиканската пътна
мрежа се прилага Законът
за концесиите”, уточни
Терзиева.
Тя отбеляза, че тази
година предстои да започне транспонирането на
новия пакет директиви на
ЕК за обществените поръчки и концесиите. Това
ще позволи в законодателството ни да залегнат
по-облекчени условия за
създаване на ПЧП. Работи
се и по подготовката на
нов Закон за инвестициите.
По отношение на отчуждителните процедури
за изграждане на Северната скоростна тангента
и недоволството на част
от собствениците на
имоти от определените

цени министърът съобщи,
че е разпоредила на председателя на УС на агенция
„Пътна инфраструктура“
инж. Стефан Чайков да
преразгледа методиката
за определяне на обезщетенията за отчуждаване на имоти за държавни
нужди и да изготви конкретни предложения, за да
се прецени има ли възможност да се промени нормативната уредба. „Трябва
баланс между справедливото обезщетяване на
собствениците на имоти, но без да се ощетява държавният бюджет”,
подчерта министърът.
Терзиева сподели, че се
проучват и европейските
практики, за да не се забавя строителството на големите инфраструктурни
проекти, а собствениците да получават справедливо обезщетение.
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Константин Пенчев, омбудсман на Република България:

¤ÂÈÏÐÇÔÜÒÅÐÄÇÔÇ
ÑÒÐÉÒÂÙÏÊÏÐÆÂÊÎÂ
Дали у нас ще има корупция, или работеща пазарна икономика, засяга правата на всеки човек
Свилена Гражданска
Г-н Пенчев, тече четвъртата година от мандата ви като омбудсман.
Кои от основните си
цели успяхте да изпълните до сега?
Н ад яв а м с е д а съ м
постигнал по-голяма
разпознаваемост на институцията, т.е. хората да са разбрали, че тя
работи и има желание да
им помага според това,
което законът й позволява. Смятам, че доверието
към нея действително се
повиши през последните
години. Това мое заключение се подкрепя и от
нарастващия брой на жалбите, които се отправят
към нас. Когато встъпих
в длъжност, заварих около
3000 годишно. Сега това
число нараства постоянно и за 2013 г. достигна
до рекордните 7500. Увеличението е повече от
два пъти, което е реален
показател, че доверието
на хората към институцията, която оглавявам, се
повишава и те просто знаят с какво аз и моят екип
можем да им помогнем. А
работата на омбудсмана
е ежедневна. Тя е като
постройка, която е необходимо да се изгради, но и
да се поддържа. Постоянно разглеждаме жалбите
на гражданите, основателни или не. Знаете, че
за всеки човек неговият
проблем е важен. Работим
непрестанно с доста голямо напрежение, тъй като
персоналът и бюджетът
са малки. Надявам се за
тези четири години да
съм постигнал това, което обещах в началото на
мандата пред Народното
събрание, а именно да направя институцията разпознаваема и да покажа на
хората, че тя може да им
бъде полезна.
От стъпването ми в
длъжност до сега съм сезирал Конституционния
съд (КС) по няколко много
сериозни въпроса. Например по мое искане съдиите
се произнесоха, че не може
да има необжалваеми глоби. Знаете, че в нашата
нормативна уредба имаше възможност да бъдете наказан с финансова
санкция, без да можете
да защитите правата си
в съда. Тази възможност
беше в законите за движение по пътищата, за лова,
за горите, за устройство

на територията, за техническите изисквания към
продуктите, за опазване
на селското стопанство
и имущество, за административните нарушения
и наказания, за измерванията, за чистотата на
атмосферния въздух, за
управление на отпадъците и в Кодекса на труда.
От КС решиха, че необжалваемата глоба е противоконституционна, и
тя отпадна. Наложиха се
изменения в редица нормативни актове, които бяха
направени, и вече има възможност всяка финансова
санкция да бъде обжалвана
пред съда.
Бяха обявени и за прот и в о ко н с т и т у ц и о н н и
разпоредбите, свързани с
отчуждаването в Закона
за държавната собственост (ЗДС) и в Закона за
общинската собственост
(ЗОС). В стремежа си да
усвоява по-бързо европейски и държавни средства
Константин Пенчев е роден на 21 март 1952 г.
в София. Завършва Юридическия факултет на СУ
„Св. Климент Охридски” през 1976 г. Има специализация по защита на конкуренцията във Франция. Бил
е съдия повече от 15 години, като в периода 1989
– 1994 г. е зам.-председател на Софийския окръжен
съд. Работил е в отдел „Договорен и правен” при Министерството на външните работи. Впоследствие
има десетгодишен стаж като адвокат към Софийската адвокатска колегия. Бил е и народен представител в 39-отo народно събрание. От 2004 до 2010 г.
е председател на Върховния административен съд.
На 20.10.2010 г. е избран за омбудсман на Република
България. Владее френски, английски и руски език.
чрез инфраструктурни
проекти администрацията забрави основното
конституционно право, че
частната собственост
може да бъде отчуждавана само след справедливо
обезщетение. ЗДС и ЗОС
бяха изменени така, че можеха да ви вземат имота,
въпреки че не сте съгласни с оценката, и без да
имате гаранция, че ще ви
платят сумата. Текстове
в двата закона определяха
сроковете за обжалване
на съответните актове
за отчуждаване да започнат да текат след обнародването им в „Държавен
вестник” (ДВ). С тази
уредба на практика на
гражданите се вменяваше
задължение да следят ДВ,
за да могат да упражнят
правото си на защита при
принудително отчуждаване, тъй като съответният административен
орган не беше задължен
да ги уведоми. Но това не

е изненадващ процес. От
2003 г. до сега чрез промени в двата нормативни
акта законодателят постепенно и последователно ограничава правото на
защита на лицата в полза
на държавната и местната власт. Поради този
факт миналата година сезирах КС. От там се произнесоха, че текстовете
са противоконституционни, и те вече са отменени.
Смятам, че по този начин
защитих правата на много
граждани.
Имаме успех и по отделни жалби, внесени при
нас. Като погледнете годишните доклади на институцията, ще видите
раздел за благодарствени
писма. Те са оценката за
нашите усилия.
Всяка извоювана победа за мен е голяма радост,
както и за експертите в
институцията, защото
те са отдадени на работата си и приемат всеки

случай като техен личен
проблем.
Какви са приоритетите във вашата дейност
през следващите месеци?
Пак същото - да се борим за правата на гражданите. Виждате, че няма
голям напредък у нас по
темата. Реалната защита на потребителите
все още не е факт. Необходима е правителствена
програма в тази посока.
Засега има инициативи на
отделни народни представители, които все още не
са гласувани от парламента. Надявам се да вървим
към разширяване на правата на потребителите и
институциите все повече
да чуват гражданите.
О с о б е н о в а же н з а
строителния бранш нормативен акт е Законът
за обществените поръчки (ЗОП). В момента се
разглеждат в Народното
събрание нови промени
в него. Какви препоръки
бихте дали с оглед на вашата практика като омбудсман?
Може да се каже, че
предложените изменения
от Министерския съвет
вече отлежават повече
от половин година в Народното събрание. Минали
са през парламентарната
Комисия по правни въпроси, но още не са влезли в
пленарната зала за окон-

чателно гласуване. Правилното провеждане на
търгове е от големите
проблеми на едно общество, в частност и на българското. Обществените
поръчки са основен източник на корупция. Чрез тях
се разпределят огромни
европейски и български
публични средства, затова е много важен начинът,
чрез който те ще бъдат
проведени. Процедурите
трябва да бъдат прозрачни и да има възможност
за съдебен контрол върху
тях. През последните години законодателят вече
многократно промени текстовете на нормативния
акт. Доколкото знам, на
правна комисия много от
предложенията на Министерския съвет са били
игнорирани. Отново е одобрен текст за въвеждане
на поръчките ин хаус. Това
бе промяна, която беше
отхвърлена преди няколко
години.
Искам да подчертая,
че о м б уд с м ан ъ т н я м а
право да се занимава със
законодателния процес,
още повече че ЗОП засяга икономиката. Но като
гражданин и юрист смятам, че най-важното при
търговете е не само да са
прозрачни, но и да има конкуренция. Тя е тази, която
спомага за избирането
на най-добрите и най-качествените изпълнители
за дадена стока или услу-

га. Когато става дума за
ин хаус поръчките, много
добре знаете, че това означава аз да възложа на
себе си, т.е. давам обекта на търга на предприятие, чийто 100% собственик съм аз. За мен това
не трябва да се случва.
Смисълът на търговете е
този, който оперира с публичните средства, да няма
право да се разпорежда с
парите, както сам реши.
Нужно е по най-добрия за
обществото начин да се
разпределят средствата,
а именно чрез тръжни процедури. Ако някоя разпоредба на ЗОП засегне интересите на гражданите,
аз имам правомощията и
ще атакувам текста. Така
или иначе за мен е важно
търговете да са прозрачни и при тях да съществува реална конкуренция.
Както вече многократно
съм казвал, възлагането
на обществените поръчки на държавни и общински
фирми без конкурс създава
предпоставки за нарушение поне на два закона – за
защита на конкуренцията
и за забраната за държавна помощ. Недопустимо
е облагодетелстване на
участници на пазара. Не
виждам обективна причина в българския Закон за
обществените поръчки
да бъде регламентирано
това вътрешно възлагане,
при положение че в европейските директиви то не
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ÏÇÓÂÎÐÆÂÓÂ
ÊÌÐÏÌÕÒÇÏØÊá
Бяхте председател на
Върховния административен съд (ВАС), преди
да заемете поста омбудсман. У нас почти всеки
търг се атакува пред
Комисията за защита
на конкуренцията, а след
това пред ВАС. Трябва ли
да се промени системата?
Скептичен съм за начина на обжалване. Винаги съм смятал, че КЗК е
административен орган,
който има съвсем други
функции. Той трябва да
следи за спазване на правилата за конкуренция на
пазара. Търговете се явяват като допълнителна
функция, макар че по питане на ВАС, когато бях
председател, конституционните съдии се произнесоха, че тази дейност
не е особена юрисдикция.
Винаги съм твърдял, че за
мен въпросът с контрола
на обществените поръчки следва да се реши на
ниво регионални административни съдилища. Там
има подготвени и мотивирани кадри. Няма да е
трудно те да се заемат
с обжалванията, и то на
една инстанция. Не е работа на ВАС да регулира
ежедневно икономиката
на държавата. Няма как
да го накараме да работи и бързо, защото си
има правила, които трябва да се спазват. ВАС е и
свръхнатоварен. Нека да
възложим тази дейност не
на КЗК, а на регионалните
административни съдилища. Ако случайно има
противоречива практика,
ВАС чрез тълкувателни
решения ще я уеднакви. За
мен това е единственият

начин. Имам голям принос
за създаването на административните съдилища и
тогава като председател
лобирах да се възложи на
тях съдебният контрол на
търговете. Никога няма
да имаме бързо разрешаване на споровете при
обществените поръчки,
докато КЗК е първа инстанция, а ВАС - втора.

Многократно сте
изразявал позицията си
относно необходимостта от промени в Закона
за устройство на територията (ЗУТ) във връзка
с незаконното строителство. Какво според вас
трябва да се промени в
структурата и функциите на контролните
органи, както и в нормативната база като цяло,
за да се разреши този
проблем?
Знаете, че всички устройствени закони у нас
от Освобождението до
днес съдържат амнистия
за незаконните строежи.
Това не е правилен подход
в правото, тъй като по
този начин толерираме
недобросъвестните граждани, които нарушават
нормите, а не тези, които
ги спазват. С тази цел
законодателят, с едни от
последните промени в ЗУТ,
прекрати възможността
да се амнистират тези
постройки. В момента при
всички случаи обектите
се премахват. Според мен
в едно европейско общество трябва да се спазва
принципът на съразмерност, който е заложен и в
Административнопроцесуалния кодекс, т.е. наложеното наказание трябва
да отговаря на големината на нарушението. Искам
да подчертая, че по този
начин няма да узаконяваме

гетата у нас. Въпросът с
тях може да бъде решен
от държавата със съвсем
друг подход.
Не трябва да забравяме, че понякога събарянето
на незаконно построеното
може да доведе до разрушаване и на законното.
В повечето случаи това
е единственото жилище
на собствениците, поради което често влизам в
ролята на молител, който
пише до ДНСК и общините
да не премахват постройката, въпреки че нормативният акт постановява
това. Би трябвало да имаме малко повече доверие
както на администрацията, така и на съдебните
органи и да им дадем възможност те самите да
преценяват в отделните
случаи дали наказанието
„събаряне“ е несъразмерно
с нарушението, и да имат
възможност да налагат
други санкции. Пишейки
закони, не можем да изхождаме от предположението,
че всички чиновници са ко-

румпирани, това означава
да отречем държавата,
затова отново призовавам народните представители нека да разгледат
такава промяна в Закона
за устройство на територията. Това е непопулярно
решение, но трябва да си
припомним, че нормативните актове се правят, за
да помагат на хората, а не
да им пречат.
Как оценявате идеята
ЗУТ да бъде разделен на
две - закон за устройство
на територията и закон
за строителството?
Винаги устройствените актове са били съпроводени от огромен брой
наредби. За мен обаче е
по-добре материята да
бъде разписана в закон,
защото по този начин тя
е по-ясно регламентирана.
Всичко е въпрос на подход
на законодателя.
Преди дни бе обсъдена
възможността за създаване на института инди-

туцията и да атакувам
решения на Народното
събрание. Мога да сезирам съда само за закони,
които пряко засягат правата и интересите на
гражданите. Затова ви и
казах, че не мога да атакувам пряко ЗОП, въпреки че
дали ще има у нас корупция
или работеща пазарна икономика, засяга правата на
всеки човек. За мен трябва да се разширят възможностите на омбудсмана
поне колкото и на другите
субекти, които могат да
сезират КС.
Същевременно не
трябва да смятаме, че в
страните, където има ин-

бранша. Отворен ли сте
към сътрудничество с
нея и в каква насока би
могло да е то?
Макар че по закон омбудсманът може да бъде
сезиран единствено и
само от граждани, аз винаги съм отворен към
разговори с представители на всички съсловия
и организации. Тези хора
обикновено идват при мен
с конкретни проблеми,
те изразяват волята на
много хора, на цели браншове. Според мен малките и средните фирми са
потиснати от администрацията и е нарушена
конкурентната среда. За
Снимки в. „Строител“

е упоменато сред изключенията за прилагане на правилата за търговете.

Според омбудсмана, когато става дума за ин хаус поръчки, това означава „аз да възложа на
себе си, т.е. давам обекта на търга на предприятие, чийто 100% собственик съм аз“.
По думите му това не трябва да се случва. „Смисълът на търговете е този, който оперира
с публичните средства, да няма право да се разпорежда с парите, както сам реши. Нужно е
по най-добрия за обществото начин да се разпределят средствата, а именно чрез тръжни
процедури“, казва Константин Пенчев

видуална конституционна жалба. Какво е вашето
мнение?
Идеята отдавна се
разглежда. Тя има своите
плюсове и минуси. Първата стъпка, която направи
законодателят, бе да даде
правомощия на омбудсмана да сезира КС, т.е. да
бъде трансмисия между
гражданите и съдиите.
Само че правата ми са
ограничени. Не мога да искам тълкуване на Консти-

дивидуална конституционна жалба, всеки отделен
сигнал се разглежда. Там
има цедка и много малък
брой от постъпилите документи на гражданите
достигат до конституционните съдии.
Вестник „Строител”
е издание на Камарата
на строителите в България. Това е организация,
създадена със закон и
отстояваща правата на

съжаление обаче те си
нямат омбудсман и нямам
право да се намесвам. Често от техни писма до мен
научавам за фрапиращи нарушения спрямо тях. Може
би трябва да се разширят
правомощията на институцията. Това е въпрос на
законодателни промени. В
момента взаимодействам
с всяка организация, която
се е обърнала към мен за
съдействие, в интерес на
цялото общество.
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ǴǰǷȊȕȈșȧȗȘȖȔȍȕȐȚȍȊǯǻǺ
ȊǴȐȕȐșȚȍȘșȒȐȧșȢȊȍȚ

ǵȈȑȌȖȉȘȐȚȍȔȓȈȌȐ
șȚȘȖȐȚȍȓȐȖȚȠȍșȚȋȘȈȌȈ
ȡȍȗȘȍȔȍȘȧȚșȐȓȐ

Снимка Денис Бучел

` от стр. 1

Съюзът на архитектите в България (САБ) бе
представен от арх. Георги
Бакалов.
По време на разговорите министър Данов поиска
становищата на съсловните организации по готвените промени в Закона
за устройство на територията (ЗУТ). Той подчерта,
че все още има време аргументирани предложения
да бъдат включени в окончателния вариант на ЗИД
на ЗУТ преди внасянето му
в МС, което ще се случи
през предстоящата седмица. „Подготвихме вариант, който може да бъде
променян. Споделяме едно
мнение - този закон е труден за ползване. Задачата
ни е да облекчим проектантския и строителния
процес“, обясни арх. Данов.
В отговор от браншовите
организации заявиха, че
до дни ще внесат в МИП
своите предложения. Иван
Данов обяви намерението
си да организира всеки
вторник тематични срещи с организациите, за да
бъдат дискутирани найнаболелите проблеми на
бранша.
Министърът изрази
притеснението си, че има
забавяне в работата по
промените в Закона за
обществените поръчки
(ЗОП), който беше една
от най-дискутираните
теми на срещата. Именно
ЗОП ще бъде във фокуса

Анелия Кулинова, ОП на КСБ - Пазарджик

на разговорите следващата седмица. „Работим
по подготовката на наредба за обществените
поръчки в строителството, но трябва да видим
последния вариант на ЗИД
на ЗОП, за да можем да я
свържем с него. Важно е
наредбата да стане факт,
за да се преодолеят редица проблеми в строителния бранш“, допълни арх.
Данов. Инж. Светослав
Глосов напомни, че Камарата е поела инициативата и е превела немския
правилник за строителство, както и че е готова
да го сподели с другите
браншови организации, за
да почерпи страната ни
опит от него. Участниците в срещата се обединиха около тезата, че промяната в ЗОП, свързана
с въвеждането на ин хаус

поръчките в строителството, е изключително
вредна и ще донесе само
негативи.
По-бавно от очакваното се движи и изпълнението на поръчките на
Агенцията по геодезия,
картография и кадас тър
за изготвяне на кадастралната карта и кадастралните регистри, стана ясно още на срещата.
За друг основен приоритет на МИП – разработването на общи устройствени планове за всяко
населено място, обаче има
осигурени средства.
На срещата беше обсъден и въпросът с възм ож н о с т т а д а б ъ д ат
о с иг уряван и д ъ рж ав н и
гаранции на строителни
фирми, търсещи пазари в
чужбина. Като евентуален
вариант министър Данов

ǎǱǽǾǹǴǶÅǝǾǼǺǴǾǱǷ´ǻǺǷǿȃǴ
ǭǷǬǯǺǰǬǼǽǾǮǱǹǺǻǴǽǸǺ
ǺǾǚǛǹǬǖǝǍǝǺȀǴȋ

вижда опция, при която
договорът се сключва
от държавна строителна
компания, а тя наема като
подизпълнители частни
фирми. „В близките до нас
страни се търсят строители и проектанти. В повечето от тях има готови строителни планове за
десетина години напред,
което за нас означава добро бъдеще. Браншовите ни
организации трябва да си
проправят път натам“, посочи министърът.
Обсъден беше и проблемът с кадрите, които излизат от висшите
учебни заведения. Общото
мнение бе, че е необходима
промяна в системата на
обучение, така че на пазара на труда да излизат
специалисти, които са
добре подготвени и имат
нужната практика.

Училищният кръг на национално състезание „Най-добър млад строител” се проведе в четири дисциплини: Сухо
строителство; Зидария; Мазилки, шпакловки и бояджийски
работи; Облицовки и настилки. Под критичния поглед на
комисии с представители на работодателите – от строителните фирми „Термикс-ЕС” ООД, „Артстрой инвест”
ЕООД, „Радани” ООД, „Заводски строежи ПС Пазарджик”
АД, учениците демонстрираха добри практически умения
и теоретични знания.
Класирани за регионален кръг на състезанието, чиито
домакин ще бъде Професионалната гимназия по техника и
строителство „Арх. Йордан Миланов“ в Перник, са:
9 Димитрийка Рангелова – „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“;
9 Енвер Яшар – „Облицовки и настилки“;
9 Мартин Йорданов и Васил Димитров – „Зидария“;
9 Николай Ланджев и Десислав Трампов – „Сухо строителство“.
Учениците ще премерят сили с връстниците си от
строителните училища в Благоевград, Брацигово, Перник,
Пловдив, Смолян и София на 28-29 март 2014 г. Успех на
участниците!

Камарата на строителите в България
и Областното представителство в София
организират

Снимка Емил Христов

ТРЕТА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА

Модернизация на обществените поръчки
18 март 2014 г., Централен офис на КСБ, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 1
Това е третата среща дискусия, която ще събере на едно място ключови фигури от държавните институции, общинските администрации и бизнеса. На форума ще бъдат обсъдени актуалните проблеми в Закона
за обществените поръчки и предлаганите промени с цел оптимизиране на закона, типизиране на процедурите и договорите, премахване на дискриминационните условия в търговете. За участие в срещата са поканени представители на МРР, МИП, МОСВ, МТИТС, АОП, БОРКОР, МВР, прокуратурата, програма JASPERS и др.

Каним ви да вземете участие като наш партньор
Зам.-председателят на КСБ и председател на
Областното представителство на Камарата в
столицата инж. Николай Станков връчи специално
писмо на главния редактор на в. „Строител“ Ренета
Николова. С него от името на ОП на КСБ – София,
той изразява благодарност към целия екип на медията за оказаното съдействие при организирането и
провеждането на семинара в Хисаря.
„С присъщите ви вещина и професионализъм
създадохте условия и атмосфера, като дадохте
възможност на мен и колегите ми да се чувстваме
сигурни и да работим спокойно, за да постигнем поставените цели“, се казва в писмото на зам.-председателя на КСБ.

Предлагаме ви следните варианти за представяне:
1. Поставяне на рекламно пано или roll-up банер в залата.
2. Щанд с информационни материали пред залата.
3. Влагане на рекламни материали в информационните пакети на участниците.

Цени

За всеки един от вариантите – 500 лв.
За участие с две от позициите – 750 лв.
Участие с трите позиции – 900 лв.
Цените са без ДДС.

При интерес ще се радваме да се срещнем с вас, за да обсъдим концепцията на събитието.
За информация и заявки за участие
GSM: 0884 202 257 - Калоян Станчев; 0888 55 39 50 - Ренета Николова, в. „Строител“

КСБ
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Анушка Вальова-Колева, председател на ОП на КСБ - Хасково:

²ÂÃÐÔáÉÂÓÑÍÐÔáÄÂÏÇÔÐ
ÏÂÅÊÍÆÊáÔÂÄÐÃÍÂÓÔÔÂ
Камарата е двигателят на борбата за създаване на честна
и конкурентна среда в сектора
Свилена Гражданска
Г-жо Колева, какво е състоянието на сектора в област
Хасково?
Както в цялата страна,
така и при нас преди години
имаше бум в бранша, който даде
своето отражение в работата на много от строителните
фирми. Във всички населени места и най-много в областния град
стърчат недовършени сгради,
стоят нереализирани жилищни
и търговски обекти. Това е една
от основните причини за просрочени и неизплатени кредити
и лошото състояние на част от
компаниите.
Въпреки това от областното ръководство отчитаме лек
подем в сектора през изтеклата година. Много от местните
фирми работят по реализиране
на европейски проекти. Има и
редица частни инвестиции в
района.
С гордост отбелязваме, че
Хасково стана първенец в борбата за званието „Най-зеленият
град“ за 2011 г. За това отличие
заслуга има и цялата строителна гилдия – проектанти инженери, изпълнители и озеленители.
В областта се работи по
много инфраструктурни обекти. Изграждат се водопроводи
и канализации, благоустрояват
се площади, паркове и спортни
съоръжения.
На повечето от тях работят местни фирми като главни
или подизпълнители. Надеждата
на всички ни е, че стъпваме на
все по-здрава почва, че ще се
справяме с по-големи предизвикателства и ще ставаме все
по-успешни строители.
Кои са вашите приоритети?
Като нов областен председател на Камарата ще отстоявам интересите на бранша
и ще работя за сплотяването
на гилдията. В момента в Цен-

Снимки личен архив

тралния професионален регистър на строителя са вписани 99
компании от района, в КСБ членуват 36 малки и средни фирми.
За мен те са истинските професионалисти, достойни потомци
на предците си строители. Моето мнение е, че не е коректно
да си „строител“ само за да се
впишеш в по-висока категория
в ЦПРС, а да не си част от браншовата организация.
Приоритетна задача ни е да
привлечем нови членове, доказвайки значимостта и силата
на Камарата. Ще запознаваме
фирмте с възможностите, с
които разполагаме. На регионално и национално ниво е необходима още много работа за
приобщаване на строители в
КСБ. Членството в Камарата е
признание, то е символ на ангажираност към професията.
Каква е степента на междуфирмената задлъжнялост в
района?
Всички знаем, че в края на
миналата година държавата изчисти повечето от старите си
дългове, а оттам компаниите
изплатиха просрочени плащания.
Така междуфирмената задлъжнялост намаля и останаха само
„лошите“ вземания от фалирали предприятия. Същевременно
кризата бе една от причините
строителството в сивия сектор да намалее до минимум и
на светло да останат само коректните професионалисти. Тук
ролята на Камарата трябва да
се засили и с помощта на държавните контролиращи структури да се пресече възможността за нелоялна конкуренция.

обучени професионалисти, тромавата и свързана с много бумащина система за усвояване
на европейски средства и др.
Централното ръководство на
Камарата с активната помощ
на областните представителства трябва да се стремим към
осигуряване на предразполагащ
за ползотворна работа инвестиционен климат – оптимални
цени при влагане на високотехнологични материали и високо
качество на крайния продукт.

Кои са основните трудности, с които се сблъскват фирмите?
Както в цялостното икономическо развитие, така и в
строителството проблемите
са много – намаляващите вложения в сектора, липсата на

Необходими ли са промени в
нормативната база в бранша?
Законодателството е лостът, с който трябва да движи
строителния процес безупречно.
Нужно е развитието на сектора да е максимално улеснено.
Обсъждането на проекто-

Общностен център за деца и семейства в Хасково

закона за строителството и
на промените в Закона за устройство на територията в
Камарата ще допринесе за
реалистични предложения за
целесъобразни промени, целящи
облекчаване на инвестиционния
процес. Намаляването на административната тежест върху
бизнеса, оптимизирането на
основни процедури в строителството са другите стратегически моменти, подлежащи на
качествени изменения.
Приоритетна задача пред
новото ръководство на ОП на
Камарата е да продължи да комуникира ползотворно с държавните и местните институции.
Традиционни за ОП Хасково са
общите проекти с местното
представителство на Българската стопанска камара. Също
така при необходимост в редовните заседания на експертните
съвети към общините присъстват и представители на ръководството на ОП на КСБ - Хасково.
В края на миналата година
направихме работна среща на
всички членове на организацията в областта с представители на Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите, строителните дирекции
към местните власти и други
институции, свързани с инвестиционния процес. Обсъдихме
проблеми, касаещи неуредените
законово казуси.
Какви са другите инициативи на ОП на КСБ – Хасково?
ОП на КСБ – Хасково, активно участва в дейността

на Професионална гимназия по
дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II”, която е
асоцииран член на Камарата в
областта. Компетентното мнение на организацията се ползва
при вземане на решения относно
включване на нови специалности
в училището, при журиране на
състезания по различни професионални дисциплини, при разработване на проекти по европейски програми. На работна среща
в ПГ по транспорт „Никола Йонков Вапцаров”, на която активно
участие взе ОП на КСБ - Хасково, се дискутира развитието
на професионалното обучение
и въвеждането на иновативни
специалности с цел подготвяне
на висококвалифицирани млади
хора за работа при динамичното
развитие на бизнес условията в
страната.
Като председател на Камарата в областта съм част от
Комитета за гарантиране на
безпристрастност към органите за оценяване на съответствието на системите за управление на качеството, околната
среда и безопасни условия на
труд, акредитирани от ИА БСА.
Според вас, накъде е необходимо да обърне поглед българският строител за излизане
на международните пазари?
Немалко добри строители и
в момента работят в чужбина,
но без това да е организирано и
без държавни гаранции. Ниските
цени в бранша, породени от дъмпинговите стойности при търговете, принуждават качествените специалисти – инженери и
изпълнители, да предпочетат
задгранична работа.
България все още се слави
с мащабните и отлично изпълнени обекти в Африка, Азия,
Русия и др. Голяма ниша е възможността да си върнем познатите строителни пазари, но с
определящата роля и подкрепа
на държавата и с огромната работа на КСБ.
За мен именно Камарата е
обединителят на целия строителен процес, като се започне
от обсъждането и предлагането на промените в законовата
уредба, комуникацията с държавните и общински структури, организациите на проектанти, инженери и архитекти и се стигне
до приятелските и колегиални
отношения между фирмите. На
местно ниво се създадоха консорциуми, които участват в изпълнението на важни за града и
областта обекти.
КСБ е двигателят на борбата за създаване на честна и
конкурентна среда, защитник
на правата и интересите на
членовете си, както и на всички
малки, средни и големи фирми.

Какви са очакванията ви за
развитие на бранша през следващите месеци?
С настъпването на пролетта, приемането на общинските бюджети, навлизането
в новия програмен период и
обещания от изпълнителната
власт икономически растеж
искрено се надявам всички строители да намерят възможности
да използват целия си трудов и
технически ресурс при реализирането на добри проекти.
В навечерието на Осми март
искам да пожелая на жените в
тази мъжка професия крепко
здраве, късмет и много нови
обекти.
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®ÐÏÊÔÐÒÊÏÅÏÂÐÃÛÇÓÔÄÇÏÊÔÇ
Екип на КСБ,
Таня Бъчварова,
гл. експерт „Анализи
и прогнози”, ръководила
проект „Мониторинг
обществени поръчки“

Настоящият мониторинг съдържа данни, на базата на които
се очертават условията, влияещи
негативно върху конкуренцията
при обществените поръчки в отрасъл „Строителство“ през януари 2014 г. Посочват се тенденциите при търговете в сектора и
е направен сравнителен анализ с
предходния месец. Мониторингът
включва общ преглед на критериите за възлагане на поръчките.
Обявените обществени поръчки през януари 2014 г. са общо 154
на брой. Продължава тенденцията
на намаляване и този месец - с
12,9%, в сравнение с предходния декември на 2013 г. Понижението
спрямо същия период на миналата
година е 11,5%. Поръчките с обявена прогнозна стойност са 119, или
77,3% от всички за месеца. Стойността им е 170 млн. лв. Запазва
се броят в сравнение с предходния
месец и има увеличение от 2,4%
в прогнозната стойност спрямо
януари 2013 г. Броят им обаче е
по-малко в сравнение с декември,
стойността също – с 53,3%.
Поръчките без обявена стойност са 35, или 22,7% от обявените за януари. Те са с 38,6% помалко от декември на предходната
година, а в сравнение с януари
2013 г. намалението е 12,5%.

Обявени обществени поръчки по вид строителство,
брой

Обявени обществени поръчки по вид строителство,
критерий „Стойност“

Дял на обявените обществени поръчки по критерий

„Източник на финансиране“, брой

Обявени поръчки по вид
на строителството:
9Инженерна инфраструктура
и ВиК - 50 обявени обществени
поръчки на стойност 99 млн. лв.
По-малко са на брой с 13,8% в сравнение с предходния месец, а спрямо
януари 2013 г. намалението е 7,4%.
Понижаването на стойността на
обявените поръчки в сравнение с
декември е 16,1%, а в сравнение
със същия период на миналата година – 66,9%.
– Инженерна инфраструктура
- 38 обявени обществени поръчки, или 24,7% от всички за януари.
По-малко са с 5% в сравнение със
същия период на 2013 г., с 19,1% е
намалението спрямо предходния
месец на 2013 г.
– ВиК - 12 обявени обществени поръчки, или 7,8%. Броят им е
с една повече в сравнение с предходния месец и с две по-малко от
януари 2013 г.
9Сградно строителство - 30
обявени обществени поръчки, или
19,5%, с обща прогнозна стойност
49 млн. лв. Броят им е с 28,6% помалко в сравнение с предходния
месец, а стойността по-висока
с 28,9%. В сравнение с януари на
2013 г. тенденцията е същата намаляване на броя обявени поръчки с 21,1% и повишаване на стойността с 58,1%.
9Енергийна инфраструктура
– 13 обявени обществени поръчки,
или 8,4%, с прогнозна стойност
17 млн. лв. Броят им е с 18,2% поголям в сравнение с предходния
месец, а стойността с 240%. В
сравнение със същия период на
2013 г. се запазва увеличението на броя с 44,4% и на стойността
със 183%.
9Проектиране и надзор - 61
обявени обществени поръчки, или

Източник: Агенция по обществени поръчки

39,6%, с обща прогнозна стойност 6 млн. лв. Броят намалява
със 7,6% в сравнение с предходния месец и с 16,4% спрямо януари
2013 г. Стойността се е повишила с 20% в сравнение с декември и
е по-малко със 78,6% спрямо януари 2013 г.

Тенденции
Брой
9Инженерно строителство и
ВиК - намаление с 13,8% на обявените обществени поръчки спрямо
декември 2013 г.
9Сградно строителство - намаление с 28,6%
9Енергийна инфраструктура
– увеличение с 18,2%, или две обществени поръчки
9Проектиране и надзор – намаление със 7%, или 5 обявени обществени поръчки
Обявена прогнозна стойност
9Инженерно строителство и
ВиК - намаление с 16,1%
9 Сградно строителство ръст с 28,9%
9Енергийна инфраструктура ръст с 240%
9Проектиране и надзор - ръст
с 20%

Обявени обществени поръчки
по строителни сектори
Сектор „Инженерна инфраструктура“ - 38 обявени обществени поръчки, или 24,7% от всички за януари. По-малко са с 19,1%
спрямо декември и с 5% в сравнение със същия период на 2013 г.
9Изграждане, реконструкция
и ремонт на пътна и жп инфраструктура - 50% от обявените
обществени поръчки за сектора.
Запазва се броят им в сравнение
със същия период на 2013 г. и са с
11,8% повече спрямо декември.
9 Почистване и корекция на
речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реките, рехабилитация и поддържане на пристанища
- 2,6% от обявените обществени
поръчки за сектора. Поръчките са
с две по-малко в сравнение с януари
2013 г. и с 4 по-малко от декември.
9Паметници на културата, археологически разкопки - няма обявени обществени поръчки, както
през декември и през януари миналата година.
9Сметища за битови и строителни отпадъци – 7,9% от обявените обществени поръчки в сектора. Те са с една по-малко спрямо

януари 2013 г. и с две повече от
декември.
9 Насипни работи – 5,3% от
обявените поръчки в сектора. Запазват се нивата от януари 2013 г.
и има една поръчка повече спрямо
декември.
9Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих
- 28,9% от обявените поръчки в
сектора. Повече са със 7 от януари
м.г. и са с 4 по-малко от декември.
9Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа - 5,3% от
обявените поръчки в сектора. Запазват се нивата от предходния
месец и януари 2013 г.
9Инженерна инфраструктура
- поръчките са с 2 по-малко от
януари и с 9 по-малко от декември
2013 г.

Сектор ВиК – 12 обявени обществени поръчки, или 7,8% от
всички за месеца. Повече са с
една спрямо декември и са помалко с две от януари 2013 г.
9 Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции
за битови и отпадни води - 25% от
обявените поръчки в сектора. С
една по-малко са от януари 2013 г.
и с една повече от предходния месец.
9 Ново строителство и ремонт на помпени станции – няма
обявени поръчки, както и за декември 2013 г. Намаляват нивата
в сравнение със същия период на
миналата година.
9 Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи
и канализация - 75% от обявените
обществени поръчки в сектора.
Запазват се нивата в сравнение с
предходния месец. Поръчките са с
една повече спрямо януари 2013 г.
9Рехабилитация на колектори
- няма обявени поръчки в сектора, както и за декември и януари
2013 г.
9Строителство на утаител и
резервоари - няма обявени поръчки
в сектора, както и за декември и
януари 2013 г.
9Проект за воден цикъл - няма
обявени обществени поръчки в
сектора, както и за декември и
януари 2013 г.
9Сондажни работи - няма обявени обществени поръчки, както и
за декември и януари 2013 г.
Сектор „Сградно строителство“ - 30 обявени обществени
поръчки, или 19,5% от всички за
месеца. Поръчките са с 8, или
21%, по-малко от януари 2013 г. и
с 12 по-малко от декември.
9 Ново строителство – 40%
от обявените поръчки в сектора. С шест по-малко са от януари
2013 г. и с 3 – от декември.
9 Реконструкция, ремонтни
работи и др. - 60% от обявените
поръчки в сектора. Поръчките са
с 2 по-малко от януари 2013 г. и с 9
от декември.
Сектор „Енергийна инфраструктура“ – 13 обявени обществени поръчки, или 8,4% от всички
за месеца. С 4 повече са от януари 2013 г. и с 2 - от декември.
9Мерки за енергийна ефективност – 30,8% от обявените поръчки в сектора. Повече са спрямо
януари 2013 г. и с две повече от
декември.
9 Ремонт, реконструкция и
монтажни работи – 69,2% от обявените поръчки в сектора. С 2 по-

вече са от януари 2013 г. Запазват
се нивата от декември.

Обявени обществени
поръчки по критерий
„Възложител“
Обявените обществени поръчки за януари 2014 г. от общините
са 112, което е с 10,4% по-малко
в сравнение със същия период на
миналата година. Комуналният и
обществен сектор е обявил 5 поръчки, или с 28,6% по-малко в сравнение със същия период на миналата година.
Болниците и учебните заведения имат 2 поръчки, което е спад
с 60% спрямо януари 2013 г. Министерствата и агенциите са обявили 24 обществени поръчки – това
е с 22,6% по-малко от процедурите
през същия период на миналата година. Други обявени обществени
поръчки са 11 и са с 3,3% повече от
януари 2013 г.

Обявени обществени поръчки
по критерий „Източник на
финансиране“
Броят на финансираните по
програми на Европейския съюз
обществени поръчки за януари са
общо 78 при 92 обявени за декември миналата година. Броят им е
с 15,2% по-малко.
9Програма за развитие на селските райони - спад от 30,4% през
януари в сравнение с предходния
месец.
9Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - поръчките са с една по-малко.
9Оперативна програма „Транспорт“ – поръчките са с 4 по-малко
от декември.
9 Оперативна програма „Регионално развитие“ - запазва се
броят от декември.
9Оперативна програма „Опазване на околната среда“ – ръст от
33,3%.
9Оперативна програма „Конкурентоспособност“ – поръчките
са с 2 повече от предходния месец.
9Програма за Трансгранично
сътрудничество „България –Румъния“ - поръчките са с две по-малко.
9Програма за Трансгранично
сътрудничество „България – Турция“ – запазва се броят от декември.
9 Програма за европейско и
териториално сътрудничество
„Гърция – България” - ръст през
януари в сравнение с предходния
месец.
9 Европейски бежански фонд
– запазва се броят от декември.
9Норвежки финансов механизъм - запазва се броят на поръчките от декември.
9Агенция за хора с увреждания
към Министерството на труда и
социалната политика (МТСП) –
няма поръчки, запазване на нивата
в сравнение с декември на 2013 г.
9Проект „Социално включване“, МТСП - няма поръчки за януари,
както и за декември.
9 Програма JESSICA - няма
поръчки за януари, както и за декември.
9Държавен бюджет - спад на
обявените обществени поръчки
с 10,6% в сравнение с предходния
месец.
9 Програма за развитие на
сектор „Рибарство“ - поръчките
през януари са с 1 по-малко от декември.
9 Национален Доверителен
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екофонд – поръчките са с 3 повече
от декември.
9 Програма „Красива България“ - няма поръчки, запазване на
нивата на обявени обществени
поръчки за януари в сравнение с
предходния месец.
9ПУДООС – поръчките са с 2
повече от декември.

Обявени обществени поръчки по критерий
„Вид на възложителя“, стойност

Фактори за несигурна среда.
Условия, влияещи негативно
върху конкуренцията
Често срещани необосновани
прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнител на съответната обществена поръчка
за януари 2014 г. са:
Критерии, водещи до субективизъм по отношение на показатели като методология, концепция,
план за работа, промяна в последователността на технологичните
процеси и оценка на риска. Това касае методиката за разпределение
на точките.
Завишени са и изискванията за
размера на приходите за последните години, на гаранционните срокове и отстраняване на дефекти
в техните рамки. Необосновани са
условията за наличие на конкретен
тип механизация и оборудване и по
отношение на професионалната квалификация, опит и трудов
стаж.
Констатациите на експертната група към Камарата на строителите в България, изпълняваща
мониторинг на условията, влияещи негативно върху системата
за възлагане на обществените
поръчки у нас, е следната:
Допуснатите нарушени я,
слабите места, ограничителни
критерии, водещи до субективни
решения и поставяне на бариери
в рамките на анализа за януари
2014 г., са в 8 обявени обществени
поръчки. Те са с 8 по-малко от януари 2013 г. и с 4 повече от предходния месец - декември.
9Инженерна инфраструктура
и ВиК – условия, влияещи негативно върху конкуренцията, са допуснати в 3 обществени поръчки. Те
са с 4 по-малко от януари 2013 г.
9 Сградно строителство няма допуснати условия, влияещи
негативно върху конкуренцията за
разлика от същия период на миналата година, когато те присъстват в 5 от поръчките.
9Енергийна инфраструктура
- условия, влияещи негативно върху конкуренцията, са допуснати
в 2 обществени поръчки, което е
увеличение с 2 броя спрямо януари
2013 г.
9Проектиране и строителен
надзор - условия, влияещи негативно върху конкуренцията, са допуснати в 3 обществени поръчки,
което е с 4 по-малко спрямо същия
период на миналата година.

Примери
Поръчка № 00159-2014-0001, възложител Община Добрич по ОПОС
Строителство на довеждаща инфраструктура и регионално
депо за твърди битови отпадаци с. Стожер
Цитат: Технически възможности в т. III.2.3. - Изисквания за
екипа
Коментар: Никъде в изискванията за екипа не се споменава за специалист по изграждане на депо за твърди битови
отпадъци.
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Критерии за възлагане на обществени поръчки
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Поръчка № 00604-2014-0001,
възложител Община Любимец по
ПРСР
Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра“ и бул. „Одрин“
в гр. Любимец.
Цитат : «IV.2) Критерий за
оценка на офертите.
IV.2.1) Критерий за оценка на
офертите „икономически най-изгодна оферта“ при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател № 1 „Качествени критерии”; тежест: 50
Показател: Подпоказател гаранционен срок за основен ремонт и
рехабилитация на улици; тежест: 50
Показател: Подпоказател срок
за изпълнение на поръчката; тежест: 50
Показател: Показател №2
„Икономически критерий”; тежест:
50»
Коментар: Под „икономически
критерий“ вероятно се разбира це-

ново предложение.
Прекомерни, необосновани
изисквания по отношение на финансовите възможности на кандидата по обявена обществена
поръчка.
Поръчка № 00246-2014-0019,
възложител ТЕЦ „Марица Изток“ 2
ЕАД, Стара Загора
Проектиране и доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна
мрежа.
Цитат: «„Доказване на финансовата си възможност:
Всеки Кандидат представя: - Удостоверение от банка (в
оригинал) за достъп до свободни
средства, не по-малко от 1 500 000
(един милион и петстотин хиляди)
лева, по кредитна линия или собствен финансов ресурс към крайната
дата за получаване на документите за участие - съгласно чл. 50, ал.
1 т. 1 от ЗОП. Документът след-

ва да бъде издаден за настоящата
обществена поръчка.
9Информация за общия оборот и за оборота на строителството, което е предметът на
настоящата поръчката за последните три години, съгласно чл. 50,
ал. 1 т. 3 от ЗОП. Възложителят
изисква кандидатите да докажат
оборот по предмета на поръчката
(проектиране и строително- монтажни работи на газопроводна
мрежа и газорегулиращи пунктове) от минимум 3 200 000,00 лева
за последните три години (2010,
2011 и 2012 г.) Непредставяне на
исканите документи е основание
за отстраняване на Кандидат.»
Коментар: Прекалено високи
изисквания за доказване на финансови възможности.
Изисквания по отношение на
професионалната квалификация,
опит и трудов стаж; Необосновани прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнител на
обществената поръчка по отношение на изисквания за конкретен
тип механизация и оборудване.

Поръчка № 00712-2014-0001, възложител Община Поморие
Изграждане, текущ ремонт и
поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на
територията на Община Поморие
Цитат: „Минимални изисквания: Участниците да имат на разположение минимален състав на
техническите лица, включително
тези, отговарящи за контрола
на качеството, които ще бъдат
ангажирани с изпълнението на поръчката от 25 (двадесет и пет)
човека, включващ: - технически
ръководител – 1 бр., - координатор ЗБУТ – 1 бр., - машинист на
автовишка – 3 бр., - електромонтьор – 20 бр. (*Техническите
лица, включително тези, отговарящи за контрола на качеството, които ще бъдат ангажирани
с изпълнението на поръчката, да
имат следната степен на професионална квалификация и професионален опит, както следва:
- 1 бр. технически ръководител с
минимум пета квалификационна
група по безопасност при работа
с електрически уредби и мрежи
и минимум пет години професионален стаж като технически
ръководител; - 1 бр. координатор
ЗБУТ с минимум 3 години опит; 3 бр. машинисти на автовишка с
минимум втора квалификационна
група по безопасност при работа с
електрически уредби и мрежи и минимум една година професионален
стаж като машинист на автовишка; - 20 бр. електромонтьори с минимум четвърта квалификационна
група по безопасност при работа
с електрически уредби и мрежи и
минимум три години професионален стаж като електромонтьор.)
Участникът да разполага
със следното минимално техническо оборудване за изпълнение
на обществената поръчка, както следва: -3 бр. автовишки, две
от които с минимална работна
височина 18 м и една с работна височина минимум 14 м. - 1 бр.
електроагрегат, подвижен. - 2 бр.
автомобил, лекотоварен с минимална товароподемност 1,0 тон.
- 1 бр. автокран с минимална работна височина 10 метра и товароподемност 1,5 тона. * Участникът да има на свое разположение
материално-техническа база за
престой и гариране на техниче-

ското оборудване за изпълнение на
обществената поръчка. (* Участникът да има на свое разположение
обособено самостоятелно работно място, оборудвано с телефон.)
Коментар: Прекомерни изисквания по отношение на брой персонал и вид механизация.

Поръчка № 00151-2014-0001, възложител Община Троян.
Изготвяне на проект за общ
устройствен план на Община Троян
Цитат: „Технически възможности: *Експерт 9 – експерт по
оценка за съвместимост - висше
образование с образователно-квалификационна степен „магистър"
в някоя от специалностите в професионално направление „биологически науки”, с минимум 5 години
професионален опит по специалността; *Посоченият експерт
следва да извършва или да има
опит в научна дейност (чак пък
научна!) остава и/или експертна
дейност, включително изработване на експертизи, писмени консултации или екологични анализи
и други в областта на опазване
на местообитанията и видовете,
включени в приложения № 1 и 2 към
ЗБР.”
Коментар: Възложителят в
обявлението подлага на съмнение
своето изискване. Завишени изисквания.
Поръчка № 01019-2014-0002,
възложител Община Неделино по
ПРСР
Осъществяване на строителен надзор при реализиране на инвестициите по проекти на Община Неделино по мярка 313.
Цитат: „Участникът трябва
да е редовен член на БААИК.“
Коментар: Насочващо.
Поръчка № 01334-2014-0002,
възложител Фрапорт Туин Стар,
област Варна
Проектно проучване на перонни пътеки за рулиране и концепции
за рехабилитация на Летище Варна и Летище Бургас.
Цитат: „Водещият проектант
трябва да има поне 15 (петнадесет) години опит в проекти на
летище.“
Коментар: Завишено и насочващо изискване.
Изисквания по отношение на
гаранционни срокове и отстраняване на дефекти в рамките на
гаранционните срокове.
Поръчка 00126-2014-0003, възложител Община Несебър
Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, общинска
пътна мрежа и паркинги на територията на Община Несебър по
обособени позиции.
Цитат: «Критерий за оценка
на офертите „икономически найизгодна оферта“ при:
Показател: Гаранционен срок на
изпълнените работи; тежест: 20
Показател: Срок за отстраняване на скрити дефекти в рамките на гаранционните срокове;
тежест: 30
Показател: Ценово предложение; тежест: 50»
Коментар: Не е правилно да
се изисква минимален срок за отстраняване на скрити дефекти в
рамките на гаранционни срокове,
намаляването на сроковете за поправка неминуемо ще се отрази на
качеството на СМР.
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Работна група към министъра на икономиката и енергетиката
разработва проекта, който ще бъде готов през септември
Страницата
подготви
Свилена Гражданска
„Проектът на нов Закон за
обществените поръчки (ЗОП)
ще е готов през септември т.г.
Документът се разработва от
работна група към министъра
на икономиката и енергетиката. В него ще бъдат транспонирани текстовете от новите
евродирективи за търговете
и концесиите.“ Тази новина съобщи за в. „Строител“ Миглена
Павлова – изпълнителен директор на Агенцията по общест-

вени поръчки, след заседанието
на парламентарната Комисия
по европейските въпроси и контрол на европейските фондове,
на което отчете дейността на
АОП за 2013 г..
Пред депутатите тя обяви,
че при 46 тръжни процедури,
подлежащи на предварителен
контрол през 2009 г., броят им
през 2012 г. е 1076, а през м.г.
е 1655. Павлова разясни, че найголям брой проверки са извършени на процедури, възлагани във
връзка с проекти по Оперативна
програма „Околна среда“ – 936.
„Добрите резултати от пред-

варителния контрол са оценени
и от ЕК, която препоръчва разширяването на обхвата му върху процедурите, финансирани от
националния бюджет“, подчерта
Павлова.
По думите й, скоро трябва
да бъде изготвена и национална
стратегия за обществените
поръчки с обхват 2014 – 2020 г.,
в която да залегнат е-търгове.
Пред народните представители Добринка Михайлова
– изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция „Одит
на средствата от Европейския
съюз“, проф. Валери Димитров

– председател на Сметната
палата, и Карина КараивановаГанозова – директор на дирекция
„Национален фонд“ в Министерството на финансите, представиха също дейността на оглавяваните от тях структури.
„1,350 млрд. евро трябва да
бъдат сертифицирани до края

на годината по европейските
програми“, заяви Карина Караиванова-Ганозова от МФ. Според нея обаче няма опасност да
загубим средства. Размерът
на сертифицираните разходи
в края 2013 г. е 3,6 млрд. евро,
т.е. 45% от парите, които са
отделени за страната ни.

ǔǳǭǺǼǹǴȋǾǶǺǰǱǶǽǮǷǱǳǱǮǽǴǷǬ

ǹȚȈȘȚȐȘȈȌȐșȒțșȐȧ
ȏȈȊȢȊȍȎȌȈȕȍȚȖ
ȕȈȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȕȈȚȈ
ȒȖȕșȚȐȚțȞȐȖȕȕȈȎȈȓȉȈ
„Установяването на
индивидуалната жалба
в българския конституционен модел трябва да
се осъществи след обществен дебат.“ Това
заяви президентът Росен Плевнелиев по време
на дискусия по темата,
организирана от Съюза
на юристите в България.
„За да намерим най-доброто решение, е необходимо да разгледаме различните алтернативи и
да ги подложим на оценка“, добави той. По думите му, уредбата на конституционната жалба,
както и на всеки правен
инструмент, трябва да
бъде добре прецизирана.
Според Росен Плевнелиев директният достъп
на гражданите до Конс т и туци он н и я съ д щ е
гарантира самостоятелен механизъм за защита
правата на личността,
ще повиши доверието в
публичните институции
и ще намали усещането
на гражданите за дефицит на справедливост.
„Въвеждането на индивидуа лната консти-

туционна жалба е един
изключително ефикасен
начин за уплътняване на
правото на защита, което е регламентирано в
чл. 56 от Конституцията”, коментира вицепрезидентът Маргарита Попова, която също участва
в дискусията. Според нея
е необходимо да се получи
отговор на въпроса, има
ли нужда от доразвиване
на конституционнния ни
модел. „Въвеждането на
индивидуалната конституционна жалба може да
бъде част от тази реформа. С нея ще се даде
право на гражданина, който не носи политическопартийна натовареност,
да се обърне към Конституционния съд, за да бъде
защитено негово основно и индивидуално право”,
смята вицепрезидентът.
Юристите се обединиха около мнението, че
всяка промяна във върховния закон на страната
е нужно да става внимателно, но възможността
за индивидуалната жалба
допълнително ще защити
правата на гражданите.

Ден след като народните представители отхвърлиха ветото на
президента върху новия Изборен
кодекс, нормативният акт бе обнародван в „Държавен вестник” и влезе в сила. Росен Плевнелиев върна
документа за повторно обсъждане
заради несъгласието си с начина на
формиране на Централната избирателна комисия (ЦИК), с преференциалния вот и липсата на електронно
гласуване.
Заради несъвместимост по новите изборни правила досегашният
председател на ЦИК Красимира Медарова подаде оставка, за да запази
мястото си на съдия в Софийския
апелативен съд. По същата причина
и двама от членовете на ЦИК – говорителят Бисер Троянов, който е
съдия във Върховния касационен съд,
и съдията от Софийския градски съд
Валентин Бойкинов, напуснаха постовете си.

С влизането в сила на новия кодекс започва да тече и 15-дневният

срок за съставяне на новата комисия. До 20 март
президентът трябва да
назначи 15 членове на ЦИК
по предложение на четирите парламентарни партии,
НДСВ и „Синята коалиция”,
които имат евродепутати, а Народното събрание
е нужно да избере председател, двама заместникпредседатели и секретар.
За сформирането на новата комисия е предвидена публична
процедура.

ǸȈȏȠȐȘȧȊȈȔȍȗȈȘȚȕȤȖȘșȚȊȖȚȖ
șǪȍȓȐȒȖȉȘȐȚȈȕȐȧȗȘȐ
ȘȈȏșȓȍȌȊȈȕȍȕȈȗȘȈȕȍȕȈȗȈȘȐ

ǵȖȚȈȘȐțșȐȚȍȡȍ
ȗȖȓȏȊȈȚȉȍȏȗȓȈȚȕȖ
ȍȘȍȋȐșȚȢȘȕȈǨǫǲǲ
Нотариусите ще имат безплатен онлайн достъп до електронния регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(АГКК), което ще подобри сделките
с имоти. Това са част от промените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Същевременно АГКК работи за намаляване или
отпадане на таксите за граждани
и за бизнеса.
През тази година земеделските
земи, които имат своя кадастрална
карта, ще бъдат включени към електронния регистър. От АГКК планират опорните геодезически точки и
мрежи да се ползват без заплащане.
Към момента едва 18% от територията на страната са покрити с кадастрална карта.

Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество
(КОНПИ) и прокуратурата ще получат достъп до международна
мрежа за разследване на пране на
пари, контрабанда и разпространение на наркотици. Това стана ясно
по време на официалното посещение на председателя на комисията
Пламен Георгиев и заместник-главния прокурор Борислав Сарафов в
Лондон.
В рамките на визитата двамата са провели срещи с представители на Кралската прокуратура,

Националната агенция за борба с
престъпността и Британската
приходна и митническа администрация. В хода на разговорите са
били обсъдени начините за взаимодействие между тези институции
и българските им колеги в борбата
с организираната престъпност и
за отнемането на незаконно придобито имущество. Британските
експерти са споделили своя опит
в разследването на лица, чиято
престъпна дейност се е развивала на територията на няколко
държави.

ǶȜȠȖȘȕȐȚȍȒȖȔȗȈȕȐȐȡȍȗȖȌȈȊȈȚȌȍȒȓȈȘȈȞȐȐȌȖȦȓȐ
Министерството на правосъдието
започна подготовка по прилагане на Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица
и техните действителни собственици.
Според публикуваната проектонаредба
на сайта на ведомството търговските

дружества, които са притежание на офшорни компании, ще подават нотариално заверени декларации за реалните си
собственици.
Това ще се случва в Агенцията по
вписванията всеки път, когато искат да
изпълняват една от 28-те икономически
дейности, които според закона ще подлежат на контрол. Сред тях са общест-

вените поръчки, концесиите, получаване
на лиценз за кредитна и застрахователна дейност, покупка на спортни клубове,
продажба или замяна на общинска или
държавна собственост, приватизация и
др. Декларирането на реалните собственици е задължително и за заварени случаи, които изпълняват договори по посочените в закона икономически дейности

отпреди приемането му, като срокът е
до края на юни. В закона е посочено, че
всички фирми имат 6-месечен преходен
период от 1 януари 2014 г., за да обявят
собствеността си.
Нормативният акт беше приет в края
на миналата година с цел да се осветлят
собствениците на компаниите, които
участват в публични дейности.

ИНФРАСТРУКТУРА
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Очаква се изграждането на линията между кв. „Овча купел“ и бул. „Ботевградско шосе”
да започне догодина
Емил Христов
Експерти ще избират
между три трасета на
метрото, които минават
през район „Слатина” и
отвеждат до зала „Арена
Армеец”, бул. „Цариградско
шосе” и стигат до Окръжна
болница. Това заяви изп. директор на „Метрополитен”
ЕАД инж. Стоян Братоев.
Според първата възможност до Орлов мост влакчетата ще минат под ул. „Цар
Иван Асен II”, ще продължат
по бул. „Шипченски проход”
покрай зала „Универсиада”
и ще стигнат до бул. „Асен
Йорданов”. Оттам ще продължат покрай зала „Арена
Армеец” и ще излязат на
бул. „Цариградско шосе”,
за да стигнат до Окръжна
болница. В този случай се
планират 6 станции.

Втората възможност е разклонението на
третия лъч да
започне от ул.
„Шипка” и да мине
под ул. „Гео Милев”. Оттам ще
стигне до зала
„Ф е с т ива лн а ” ,
ще излезе на бул.
„Асен Йорданов”.
След това щ е
продължи покрай
новата спортна зала, бул. „Цариградско
шосе” и ще стигне до Окръжна болница. И в този
случай планираните станции по трасето са 6.
Третият вариант, който е най-дълъг, предвижда
и 7-а метроспирка. Според
него разклонението на
третата линия ще започва
от Малък градски театър

„Зад канала” и ще продължи по ул. „Боян Магесник”.
Оттам влакчетата ще
стигнат до жп гара Подуяне, като трасето ще е
успоредно на жп линията.
Подземната железница ще
продължи по ул. „Слатинска
река”, по бул. „Асен Йорданов” и бул. „Цариградско
шосе”, за да стигне отново

до Окръжна болница.
Общото между трите
възможности е, че пътят
ще минава под земята в
участъците от връзката
с третата линия до бул.
„Асен Йорданов”. Мотрисите ще излязат над земята при бул. „Цариградско
шосе”, като се планира те
да се движат над северния

ǝǾǼǺȋǾǲǻǺǾǽǱȃǶǬǾǬ
ǖǿǸǬǹǺǮǺ²ǍǱǷȋǶǺǮȂǴ
Десислава Бакърджиева
Започна рехабилитацията
на една от най-важните и трудни отсечки от железопътната
част на Общоевропейски коридор
VIII – от Куманово до Беляковци.
Началото на строителните дейности беше дадено в Куманово
от министъра на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията Данаил Папазов и
на транспорта и комуникациите
на Македония Миле Янакиевски.
На официалната церемония присъстваха премиерът Никола Груевски и вицепремиерите Зоран
Габровски и Владимир Пешевски.
Изпълнител на обекта е обединение „Русе инфра“, което включва
русенските „Крис груп“ и „Пътинженеринг“ и варненската „Инжконсултпроект“.
„Това е една от най-важните
и трудни отсечки от железопътната част на Общоевропейски
коридор VIII. Цялостното му завършване е от стратегически
интерес, тъй като осигурява
една от най-преките връзки от
Южна Европа и Средиземномо-

рието през Балканите към
Кавказ, региона на Средна
Азия и Далечния изток”, каза
министър Папазов. По думите му, участъкът на Коридор
VIII през България е включен
като приоритетно европейско
направление – част от Трансевропейската транспортна
мрежа. Това дава възможност
да бъдат използвани средствата от европейските фондове
за развитие както на железопътната, така и на пътната
инфраструктура.
Трасето Куманово – Беляковци е първото от общо три
на линията от Международния
железопътен коридор VIII, който
свързва Македония и България.
Отсечката е с дължина 30,8 км.
Проектът предвижда пълна реконструкция на съществуващата линия, изграждане на три
железопътни гари, шест спирки,
замяна на прелезите с надлези
и подлези, изграждане на мост
над Пчиня, възстановяване на
съществуващите мостове, инсталиране на кабелни електропроводи, огради, защитни бари-

кв. „Овча купел“ и част от
кв. „Горна баня” с бул. „Ботевградско шосе”, да започне догодина. Изграждането на участъците, които
минават през центъра, е
заложено в новата Оперативна програма „Транспорт”. Иначе цялата линия
е с дължина 16 км и ще има
19 станции.

ǸțșȍȕȈȗȘȈȊȐȗȢȘȊȈȚȈ
ȋȖȓȧȔȈȒȖȗȒȈȏȈȋȖȌȐȕȈȚȈ

ери и нови сигнални предпазни
устройства. За рехабилитацията на трасето правителството на Македония е осигурило 47
млн. евро със заем от Европейската банка за възстановяване
и развитие (ЕБВР). Строителството трябва да приключи до
2017 г.
Другите два жп участъка от
Коридор VIII са от Беляковци до
Крива паланка и от Крива паланка до Деве баир. Строителните
дейности по тези обекти трябва
да бъдат изпълнени поетапно до
2022 г.

Започна реконструкцията на бул.
„Тутракан” в Русе.
Об е к тъ т с е из пълнява по проект
„Подобряване на
достъпността на
еврорегион Русе –
Гюргево с паневропейски транспортен коридор № 9”.
Той е на стойност 6 790 140 евро и се финансира по Програмата
за трансгранично сътрудничество „Румъния – България 2007 –
2013 г.“ Първата копка беше направена в присъствието на кмета на Русе Пламен Стоилов и зам.-кмета на Гюргево Александру
Владу.
Проектът предвижда рехабилитация и модернизация на бул.
„Тутракан” в Русе – отсечка с дължина 2316 м, и на свързващ
път между централната част на Гюргево и граничната зона с
дължина 2411 м. Българската страна ще извърши строителномонтажни дейности в участъка по бул. „Тутракан”, който обхваща зоната от пешеходен подлез „Захарен завод” до кръговото
кръстовище при ГКПП Дунав мост, Русе. Освен рехабилитация и
модернизация на булеварда е предвидено изграждане на велоалеи
и на съвременно осветление.
Дейностите по обекта трябва да приключат до края на
2014 г. С реализирането на проекта ще се осигури удобна връзка
към градовете Русе и Гюргево, по-добра мобилност и достъпност
до стратегически обекти в двата града – гранични точки, свободни зони, портове, централна зона, и ще се облекчат критичните точки по главните пътища в еврорегиона.

ǶȗȘȍȌȍȓȧȚȗȘȐȖȘȐȚȍȚȐȚȍȗȖǷȘȖȋȘȈȔȈȚȈȏȈȚȘȈȕșȋȘȈȕȐȟȕȖ
șȢȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖȔȍȎȌțǩȢȓȋȈȘȐȧȐǹȢȘȉȐȧ
Обществени обсъждания за подготовката на
Програмата за трансгранично сътрудничество по
Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Сърбия 2014 – 2020” ще се проведат в периода
11 – 14 март. Срещите са организирани под формата
на пленарни дискусии във всеки областен център на
трансграничния регион. Те ще започнат от Перник и
Кюстендил, ще преминат през София, Монтана и Видин
и ще завършат във Враца. Домакин на допитването в
София на 12 март ще е Министерството на регионалното развитие (МРР).

локал на булеварда и да
стигнат до Окръжна болница. Според комплексната
оценка с най-добри показатели е вторият вариант.
При него е и най-високата
прогноза за брой пътници,
които ще обслужва участъкът. Очаква се строителството на част от третата линия, която ще свързва

Снимки Денис Бучел

´ÒÊÓÂÄÜÉÎÐÈÏÐÓÔÊÔÇÉÂÔÒÂÓÇ
ÏÂÎÇÔÒÐÔÐÑÒÇÉÈÌf³ÍÂÔÊÏÂu

Общественото обсъждане цели да подпомогне идентифицирането на специфични изисквания и очакванията на потенциалните целеви групи по отношение на
новата програма за трансгранично сътрудничество.
По време на срещите в областните центрове ще се
представят резултатите от социално-икономическия
анализ на трансграничния район, изготвен за целите на
програмирането. След което ще се определят потенциалните области на въздействие и ще се набележат
инвестиционните приоритети.
Консултативните срещи са отворени за всички

заинтересовани страни. Участие ще вземат представители на органите за управление и изпълнение на
програмата – управляващия орган (МРР), националния
партниращ орган (Служба за европейска интеграция
на Република Сърбия) и съвместния Технически секретариат по програмата „България – Сърбия 2007
– 2013”. На консултациите ще присъстват и представители на местни и регионални власти, териториални звена на централната администрация, неправителствени организации, настоящи и потенциални
бенефициенти по програмата и други социално-икономически партньори.
Аналогично обществено обсъждане се провежда от
5 до 7 март в Сърбия в градовете Ниш, Пирот, Лесковац, Враня и Зайчар.
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ÁÉÐÄÊÒÊÔÇÏÂËÑÐÓÍÇ
С 23 млн. от бюджета държавата прави рестарт на строителството на „Луда Яна”
Снимки Десислава Бакърджиева

Елица Илчева
Настоящата година може да се окаже първата
от десетилетия, в която не просто се обещава
рестарт на строителството на язовирите „Луда
Яна“ и „Пловдивци“, но и са осигурени средства в бюджета. Така най-после се усеща реално раздвижване
в амбициозните планове от 2010 година, когато към
регионалното министерство се създава Проектът за
развитие на общинската инфраструктура. Той трябва да планира и реализира инвестициите във водния
сектор, а както е известно, основното в амбициозните му планове е именно строителство на язовири.
Министърът на регионалното развитие Десислава
Терзиева съобщи преди дни, че сега ще се започне
с възобновяване на тръжната процедура за язовир
„Пловдивци" край Рудозем, избор на изпълнител за изграждането на „Луда Яна" край Панагюрище, рехабилитация на стената на язовир „Студена" и укрепване
на тази на „Христо Смирненски".
Терзиева припомни, че в язовирно строителство
не е инвестирано от години, въпреки договорения
кредит от 81 млн. евро със Световната банка. Предприети са и мерки за удължаване на срока на заема до
2017 г., за да се гарантира изпълнението на проекта.
В началото на 2013 г. предшественичката й на
поста Лиляна Павлова направи опит да задвижи проектите за нови язовири и дори обяви тръжна процедура за изпълнител на „Пловдивци". Тя обаче беше
спряна заради невъзможност да се осигури съфинансиране.
Сега Терзиева съобщи, че парите са гарантирани:
„За следващата година в бюджета на Министерството на регионалното развитие са заложени 23 млн. лв.
за тази цел, които ще ни позволят да започнем дълго
отлагани проекти. Те са част от българското съфинансиране на заема от Световна банка.“
По предварителни данни 21 млн. лв. са нужни, за
да бъде завършен „Пловдивци“. В началото на 2013 г.
МРРБ стартира предквалификация за строителство-

Язовир „Пловдивци” е
разположен на река Искрец
в южната част на Родопите, област Смолян, близо
до границата с Гърция,
на 14 км от град Рудозем.
Съоръжението е публична
държавна собственост,
собственост на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Проучването е извършено през 1980-1982. Работният проект за стената е направен 1983 година,
този за пречиствателната станция за питейни
води е завършен 1985 г. И
двата са допълнени и частично актуализирани.
Проектът се състои
от: язовирна стена, отбивен яз (включен в тялото
на стената), водовземна
кула с шахтов преливник
и основен изпускател,
отбивна галерия и пречиствателна станция за
питейни води. Язовирната
стена е каменнонасипна
с асфалто-бетонова диафрагма и двуредна инжекционна завеса с дълбочина
35 метра. Към момента
стената е издигната на
кота около 20 метра (около 38% от планираната височина). Предвиден е общ
обем на завирената вода
2,45 млн. m3.
Строителството започва през 2000 година и
е прекъснато само година по-късно. През 2010 г.
изграждането му вече е

Тест на поведението на преливното съоръжение на язовирната стена на яз. „Луда Яна" при висока вълна с повтаряемост
веднъж на 1000 години беше направен в присъствието на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на 13
февруари. Изпитването се извърши с цел проверка сигурността на населените места, разположени под язовирната стена, при
екстремни ситуации

то. Кандидатите трябваше да имат поне един голям
язовир за последните десет години като главен контрактор, участник в консорциум или подизпълнител,
поне една пречиствателна станция за питейни води с
капацитет 150 л/сек, а за компаниите без достатъчно
опит се допускаше да участват в консорциуми. Единственият завършен язовир за последните 20 години е
„Цанков камък" с главен изпълнител „Алпине". Новите
правила вероятно няма да се различават много, тъй
като се определят от изискванията на Световната
банка.

ȇȏȖȊȐȘÄǷȓȖȊȌȐȊȞȐ´

част от проекта на МРР
„Развитие на общинската
инфраструктура” (ПРОИ).
Тогава е сключен договор
с фирма „Свеко Енергопроект“ ЕАД за проучване и
проектиране на язовира
и пречиствателна станция към него, включващ
авторски надзор по време на строителството
и изготвяне на работни
чертежи и детайли. Въз
основа на изготвеното
техническо задание за проектиране проектантът е
извършил обследване на
строителните площадки
и изпълнените съоръжения
и е представил идеен и
технически проект за завършване изграждането на
хидровъзела. За обекта яз.
„Пловдивци" и ПСПВ е сключен договор за супервизия с
ДЗЗД FICHNER-РУТЕКС.
Предстоящите строителни дейности са:
9 по язовирната стена: каменен насип, асфалто-бетонова диафрагма,

изграждане на Контролноизмервателна система и
траншеен преливник;
9 изграждане на пречиствателна станция за
питейни води (ПСПВ);
9 монтажни работи по
водовземната кула, основния изпускател и ПСПВ;
9 въ з с т ан ов яв ане
на нарушени терени при
строителството.
Изграждането на язовир „Пловдивци” ще осигури вода на Рудозем, Мадан,
Средногорци и на около 35
селища в района на Смолян
с около 40 000 жители. В
момента водоснабдяването на селищата там се
осъществява от 67 водоизточника - водохващания
от повърхностни води и
язовири. Те са с непостоянен дебит и в пряка връзка
с повърхностния отток - в
лятното маловодие дебитът рязко спада, а през
пролетното и есенното
пълноводие качеството на
водите се влошава.

Язовир „Луда Яна” се
намира в централната
част на Южна България,
около 2 км на север от
Панагюрище, на река Луда
Яна, непосредствено след
вливането на Стара река в
река Мулейска. Строителството на обекта започва
през 1986 г., като инвеститор е МОП „Асарел" (сега
„Асарел-Медет" АД - Панагюрище). От 1992 г. инвеститор става Община
Панагюрище, а средствата осигуряват „АсарелМедет" АД и Общината,
съгласно договор за съвместна дейност. През
1995 г. „Асарел-Медет”
АД и Община Панагюрище
регистрират „Водоснабдителен комплекс“ ООД с
предмет на дейност изграждане, експлоатация и
поддържане на водоснабдителни системи и съоръжения, което поема инвестирането на „Луда Яна”.
Средствата за строежа
се осигуряват от съдружниците. От началото до
спирането му през 2000 г.
са изградени: около 2/3
от язовирната стена - до
кота 569,25 м, инжекционна галерия, отбивен тунел,
отбивен яз, водовземната кула - строителната
част, трафопост, 70% от
противофилтрационните мероприятия, други
спомагателни и временни
подобекти. Строителномонтажните работи на
обекта до момента са из-

Около 52 млн. лв. са нужни за „Луда Яна" край Панагюрище. И тук се очаква изборът на изпълнител да
бъде направен до лятото. Предварителните разчети
сочат, че изграждането на „Луда Яна“ ще отнеме 30
месеца. То е започнало през 1986 г., прекъсвано е
няколко пъти и през 2000 г. е спряло поради липса на финансиране. Идейният проект за съоръжението е готов,
а в момента се финализира техническият.
Наскоро министърът на регионалното развитие
Десислава Терзиева присъства на представяне на
хидравличен модел на преливника на язовира в Универ-

ȇȏȖȊȐȘÄǳțȌȈȇȕȈ´

пълнявани от: „Хидрострой
- Панагюрище" ООД - главен изпълнител на язовирната стена и основните
съоръжени я; „Стройинжект" ООД - София - изпълнител на противофилтрационните мероприятия;
„Хидромонтаж- инженеринг" ЕООД - Панагюрище
- изпълнител на машинната част във водната кула.
Предстоящите строителни дейности са:
9 по стената: каменен насип, бронята върху
водния откос, глиненото
ядро, изграждане на Контролно-измервателната
система;
9 монтажни работи по
водовземната кула и основния изпускател;
9 изграждане на пречиствателна станция за
питейни води.
Изграждането на язовир „Луда Яна” предлага

разрешаване на проблема
с осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването и драстичния режим
на вода в последните години. Язовирът следва да
осигурява качествено и
надеждно водоснабдяване
на гр. Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски,
Елшица и още пет селища от общини Пазарджик
и Стрелча. Съществува
техническа възможност и
за водоснабдяване на община Лесичево.
Към момента водата,
довеждана от терасата на река Марица, идва
от система с повече от
20-годишна експлоатация
с 4 помпени станции. Техническата годност на съоръженията се поддържа
с високи експлоатационни
разходи и големи количества електроенергия.
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ÏáÎÂÆÂÓÂÏÂÓÕ×Ð
и „Пловдивци“, „Нейковци“ и „Студена“ ще почакат

Експерименталният макет
на съоръженията е дело на хидравличната лаборатория
на Университета по архитектура, строителство и геодезия

ситета по архитектура, строителство и геодезия.
Ръководителят инж. Николай Лисев, представител на
обединението за проектиране „Г. Каравокирис и партньори инженерни консултанти“, демонстрира как ще
работи съоръжението при изпускане на води. Максималното количество е 480 кубични метра в секунда,
което гарантира пълна безопасност.
Плановете са двата язовира да бъдат завършени
до 2017 г.
Рехабилитацията на язовир „Студена“ се очаква да струва около 32 млн. лв., като намерението е
пречиствателната станция към него също да бъде
включена в обхвата на заема от Световната банка.
В бюджета ще има 350 000 лв. за укрепването

на язовир „Христо Смирненски“. Десислава Терзиева
обяви още, че се подновява и работата по проекти за
пречиствателни станции и ВиК съоръжения, спрени
през 2009-2010 г. от предния кабинет. Тя обясни, че
в част от случаите става въпрос за прекратени договори за строителство заради липса на финансова
обезпеченост, а в други – за завършени и неразплатени от държавата обекти.
Още 35 млн. лв. от бюджета ще бъдат вложени за
решаване на проблемите на населени места с хронично безводие. В това число влиза и рехабилитацията
на новия водопровод на Омуртаг, който заради некачествено изпълнение остави без вода хиляди жители
на общината.

ȇȏȖȊȐȘÄǵȍȑȒȖȊȞȐ
Язовир „Нейковци" се намира в долината на р. Нейковска, над кв. „Нейковци" на Плачковци и на около 7,5 км
южно от Трявна. Строителството му е започнало през
1978 г., но е прекъсвано няколко пъти, окончателно е
спряно през 2001 г. Съоръжението включва: язовирна
стена, отбивна галерия, цилиндрична водовземна кула,
основен изпускател, инжекционна галерия, челен преливник на левия скат, две събирателни деривации с 4
водохващания и пречиствателна станция за питейни
води. Язовирната стена е каменнонасипна с асфалтобетонова диафрагма и е изградена до височина около
16 м, което е около 30%. Изготвено е техническо задание за проектиране, строителен надзор и супервизия
на язовира.
Предстоящите строителни дейности са:
9 по стената: каменен насип, асфалто-бетонова
диафрагма, изграждане на контролно-измервателна система, челен преливник с бързоток и изхвъргач;
9 довършване на строителството на пречиства-

ȇȏȖȊȐȘÄǹȚțȌȍȕȈ

Язовир „Студена" е разположен в долината на река
Струма, на около 0,5 км над с. Студена и на около 15 км
от Перник. Изграден е в периода 1953 - 1955 г. основно
с цел регулиране на водите на р. Струма и притоците
й Мътница и Кладница, за промишлено и питейно водоснабдяване в района на Перник, за енергодобив и защита на обработваемите земи от наводнения. Язовирът
регулира водите от собствен водосбор и допълнителни
води чрез събирателните канали „Владайски" и „Палакарийски".
Схемата на язовира включва: бетонна язовирна
стена с челен преливник и енергогасител, водовземна
кула, напорен тръбопровод, водноелектрическа цен-
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ǷȘȖȍȒȚȢȚȏȈȘȈȏȊȐȚȐȍ
ȕȈȖȉȡȐȕșȒȈȚȈȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ
Обща стойност - 101 199 375 евро: 81 млн. евро
заем от Световната банка, 20 199 375 евро – национално съфинансиране
1. Консултантски услуги за подготовка на проекта
– 5,12 млн. евро
2. Подготовка на 48 регионални и 40 градски генерални плана за развитие на ВиК в цялата страна – 21
млн. евро
3. Доизграждане и рехабилитация на язовири – 75
млн. евро
9 доизграждане на яз. „Нейковци" и ПСПВ за Трявна
9 доизграждане на яз. „Пловдивци" и ПСПВ за Мадан, Рудозем и села
9 доизграждане на яз. „Луда Яна" и ПСПВ за Панагюрище
9 реконструкция на яз. „Студена" за Перник

ǪǺȖȗ
В България има хиляди язовири. Най-големият от
тях по обем е

„Искър”
Водохранилището на столицата София събира
около 675 млн. куб. м вода. Разположен е между София
и Самоков, на река Искър. Дълъг е 20 км, а в най-широката си част е 5 км. Строителните работи по него
започват през 1949 г. и са завършени през 1954 г.
„Огоста”
е вторият по обем язовир у нас. Намира се в близост до Монтана. Събира в себе си водите на реките Огоста, Бързия и Златица. Обемът му е 540 млн.
куб. м . Строителството му продължава 20 години,
завършен е през 1986 г. На мястото, на което е създаден, е имало две села, чиито жители са изселени. В
едното от тях - Калиманица, е роден Йордан Радичков.
„Кърджали”
Стената му се намира на около 3 км от град
Кърджали. Разположен е по течението на река Арда.
Обемът на язовира е близо 500 млн. куб. метра. Стената му е висока 103,5 м и е единствената подобна
на Балканския полуостров. Както и една от малкото
стени в света, които се издигат по подобен начин
над населено място.

телната станция за питейни води;
9 бетонови и монтажни работи по водовземната
кула, монтажни работи по основния изпускател.
В момента водоснабдяването в някои селища в региона на Плачковци и Трявна се осигурява от повърхностни
водоизточници и извори с непостоянен дебит.
трала, деривационен канал след ВЕЦ. Обемът му е 25,2
млн. куб. м. Сключен е договор със „Свеко Енергопроект“
ЕАД за проучване и проектиране, включващ авторски
надзор по време на строителството и изготвянето на
работни чертежи и детайли. Въз основа на това техническо задание проектантът е извършил обследване
на язовирната стена и съоръженията и е представил
идеен проект за извършване рехабилитацията на хидровъзела.
Вследствие на повече от 60-годишната експлоатация на съоръжението без ремонти са установени
различни дефекти. Хидромеханичното оборудване на
яз. „Студена" е амортизирано и остаряло технически.
В по-добро експлоатационно състояние са таблите на
преливника и регулиращите затвори на основните изпускатели. Язовирът не разполага със система за електронна обработка и съхранение на данни от контролноизмервателната система.
В изготвения идеен проект са дадени решения относно:
9 рехабилитация на язовирната стена;
9 ремонт на инжекционната завеса;
9 ремонт и възстановяване на дренажните сондажи;
9 ремонт на напорния водопровод и основния изпускател;
9 ремонт и подмяна на хидромеханичното оборудване на водовземната кула и основния изпускател;
9 схема за временно водоснабдяване на гр. Перник и
региона по време на извършването на рехабилитационните работи.

„Доспат”
Намира се в Западните Родопи, на река Доспатска.
Водноелектрическа каскада Доспат - Въча е най-големият хидроенергиен комплекс в България. Язовирът
е дълъг 19 км и широк около 1 км. Има обем от близо
450 млн. куб. м. Той се намира се на 1200 м надморска
височина.
„Жребчево”
Разположен е на река Тунджа, в близост до Нова
Загора. Кръстен е на потопеното под него село Жребчево. Язовирът е построен през 1959-1966 г. Той има
25 кв. км площ. В североизточния му край се открива невероятна гледка - там се намира потопената
църква „Свети Иван Рилски”, която е единствената
останка от село Запалня.

Язовир „Калин“ е най-високо разположеният язовир в България
и на Балканския полуостров - 2394 м н.в. Построен е през 19431946 г. от дружество „Гранитоид“, заедно с високопланинските
ВЕЦ от група „Рила“ – „Калин“, „Каменец“, „Пастра“ и „Рила“. Свързан е с вертикална шахта и тунел с язовир „Карагьол“, разположен
наблизо, като така двата образуват „скачени съдове“
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ”

¢³§¯°¤¥²¢¦xÓÄÇÛÇÏÂÔÂ
Георги Сотиров

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

Да посетиш Асеновград, означава да попаднеш на едно свято място. Защото тук на
всяка крачка откриваш история и ненапразно
хората, живеещи по поречието на р. Чая, се
гордеят с хилядолетното наследство, което
им е завещано.
Дали ще обиколиш църквите, манастирите и параклисите, които дават основанието
Асеновград да се нарича и българският Йе-

русалим, дали ще направиш преходи през светилищата в планината, или ще пиеш светена
вода край някое аязмо, от този край ти ще
се върнеш различен, одухотворен и пречистен. Препоръчваме срещите с историята да
започнат край с. Долнослав. Там е разкрит и
проучен първият и единствен досега в България и света неолитен култов център, който е
свързан с религиозните потребности на праисторическите жители.
Археологически данни в очертанията на

днешния град показват, че по тези земи е съществувало тракийско селище, продължило
своя живот и през римско време. Изключително интересни са тракийските скални оброчища. Най-загадъчното от тях е това на
Белинташ.
През средновековието Асеновград споделя бурната съдба на региона и превратностите в борбите между България и Византия.
За първи път името Стенимахос се среща в
Устава на Бачковския манастир, съставен
Снимки авторът

Зам.-кметът инж. Пламен Йончев:

ǰȏȉȐȘȈȔȍȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓ
ȏȈǷǹǶǪȐ
ȒȈȕȈȓȐȏȈȞȐȖȕȕȈȚȈ
șȐșȚȍȔȈ
И н ж . Й о н ч е в, и м а
нещо символично в това
да живееш в град, който
е входната врата към
най-красивата българска
планина - Родопите.
Символиката за нас
има няколко измерения.
Първото може би е, че хората, запленени от красивия Асеновград, независимо от намеренията им да
пътуват по пътя Пловдив
- Смолян, остават в града
ни, за да го опознаят. Имаме какво да им покажем Асеновата крепост, от
където се открива неповторима панорама към Родопа планина, към долината на р. Чая и към самото
селище. Не е случайност
и това, че Асеновград е
познат и като българския
Йерусалим – с многобройните си църкви и манастири. Обособени са и няколко екопътеки, водещи до
туристическите обекти.
Няма човек, пътуващ по
пътя за Смолян, който да
не спре поне за час и край
Бачковския манастир.
Как поддържате всички тези богатства?
По европейската програма „Регионално развитие“ с около 3,4 млн. лв.
реставрирахме нашата
гордост - Асеновата крепост. Създадохме и общинско предприятие „Туризъм” с намерението то
да се грижи за всичките
паметници на културата.
Те са около 70 на брой. За
тях разчитаме и на помощ от Министерството
на културата. В Закона за
културното наследство са

указани задълженията на
местните власти как да
поддържат тези обекти,
но финансиране за това не
е предвидено. В тази връзка искам да подчертая, че
за реставрацията на Асеновата крепост общината също вложи
немалко средства
Инж. Пламен Йончев е роден през 1962 г. Дипломирал
под формата на
се е във ВНВСУ „Ген. Благой Иванов“ през 1986 г. със
ме да извършваме дейноссъфинансиране на
специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
През 2008 г. завършва право във ВСУ „Черноризец Храбър“ и
ти по договори за около
проекта - около 500
придобива
юридическа
правоспособност.
Професионалната
2,2 млн. лв. за подобрявахил. лв.
му
реализация
започва
в
системата
на
Строителни
войски
не на инфраструктурата.
Българският Йекато технически ръководител. Последователно работи
Реконструирахме основни
рус а ли м и ма о щ е
на обекти в Германия, няколко години е главен инженер
улици, а съвместно с ВиК
какво да даде на хона пловдивски фирми в строителния бранш. От 2001 г.
слу ж б и те по д ме н и х ме
рата, стига в тях да
до 2012 г. заема административни длъжности в Община
Пловдив
строителен
контрол
в
Район
„Западен“
и
главен
цялата подземна инфрапродължава да грее
инженер
в
Район
„Южен“.
структура и направихме
искрата на родолюПрез
2012
г.
започва
работа
в
Община
Асеновград
като
пътната мрежа така, че в
бието и преклонедиректор на дирекция „Строителство и общинска
следващите 20-ина години
нието пред завещасобственост”. От август 2013 г . е назначен за заместникда не създава неудобства.
ното ни от деди и
кмет.
Изпълнената строителпрадеди. БачковскиЖенен. Има син на 18 години и дъщеря, която продължава
семейната строителна традиция - като дипломиран
на програма е за около
ят манастир е осоархитект.
1 млн. лв. Работихме и в
бено показателно
селата Червен, Мулдава,
място за развитието на поклонническите и историческите
ския туризъм.
Оценяваме и географ- дадености на общината
ското положение на града са чудесни. Но как стои
ни в дефилето на р. Чая въпросът с благоустрос надвесените над него яването както на самия
стръмни зъбери на пла- град, така и на 28-те
нината. Затова в идейна съставни села, някои от
фаза е и проект за строи- които са доста навътре
телството на въжена ли- в планината?
Асеновград - ценния с лифт от Асеновата
крепост до града. Това ще търът на общината, е
бъде неповторимо изжи- най-голямото селище в
вяване за хората, но за- България, което не е обсега търсим европейска ластен център, и второ
програма, чиито мерки, по големина в Пловдивска
допустими за финансира- област. В региона жине, да съвпадат с нашите веят около 70 хил. души.
намерения. Уверен съм, че Миналата година реалитакава ще се появи през зирахме много от нашите
новия програмен период инвестиционни намерения.
Създадохме доста работа
2014-2020 г.
за строителния бранш.
Природните, географ- Изпълнихме и продължава- Градският музей с паметника на Майката

Тополово. За 175 хил. лв. в
последното село възстановихме настилката върху
изградената вече канализация. По ОПРР за около
4,5 млн. лв. ремонтирахме 4 училища и 5 детски
градини, като извършихме
и необходимото саниране
на сградите. Изцяло беше
подменена отоплителната инсталация и дограмата. Нашето участие е със
700 хил. лв. Допълнително
от бюджета на общината бяха отпуснати 500
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през 1083 г. По-късно в летописите на кръстоносните
походи селището е споменато като Станимако, Естанимак и Скрибенцион.
През 1230 г. след битката при Клокотница цар Иван
Асен II укрепва и разширява силната станимашка крепост Петрич. Той увековечава това свое дело с надпис,
издълбан на скала над нейния вход. Самата тя по-късно
е наречена Асенова, както и Станимака е преименуван
през 1934 г. на Асеновград.
Славата на този край като сакрален център, оформил се през Античността, е доразвита от настъпващахил. лв., с които сменихме
покривната конструкция
на тези сгради. По ОПРР
реализирахме и проекта
„Отводняване на Аман
дере” на стойност 900
хил. лв. Така предотвратихме наводненията в кв.
„Запад“ при проливните
дъждове. По същата програма в града построихме
и Център за настаняване
от семеен тип за деца,
лишени от родителски
грижи.
Сега си представете,
че нашият екип иска да
посети някое или няколко от тези села, да разгледа божите храмове в
тях или около тях, да пие
хубава планинска вода, но
и да се върне със здрава
кола. Във вашите родопски села това възможно
ли е?
Трябва да разделя вашия въпрос на три. Всеки
е добре дошъл в нашите
села. Манастирите, параклисите и църквите ни са
отворени за хората с чисти сърца. За водата отговорът не е лесен. Имаме
уверение от Министерството на регионалното
развитие, че ще бъдат
отпуснати средства за
решаване на проблемите с
водоснабдяването. На първо място това се отнася
за селата Червен и Тополово. Разработен е проект
на стойност 1 300 000 лв.,
съгласно който ще бъде
подменен магистралният
захранващ водопровод от
с. Горнослав през Червен
за с. Искра. По този начин
ще се предотвратят загубите на питейна вода,
които в момента са над
50%. Тази година ни предстои да изберем изпълнител за строителство на
ПСОВ и на канализационна
система на Асеновград.
Това са огромни строително-монтажни работи
за около 100 млн. лв., като
нашето съфинансиране е
близо 10 млн. лв.
И третото, на което
искам да отговоря - да, до
селата се пътува лесно
и удобно. Ще ви дам един
пример. Само за около 40
минути изминаваш в планината 30-ина км, качваш
се на още 1000 м надморска височина и достигаш
до тракийското скално
находище Белинташ. Но
за него ще ви разкажа друг
път, защото ще са необ-

та християнска култура. След приемането на новата
вяра започва усилено изграждане на църкви и манастири.
Разбира се, първото място тук хората пазят за Бачковския манастир - един от най-посещаваните и почитани на Балканите. Основан е през 1083 г. от братята
Бакуриани. През 900-годишното си съществуване е определял до голяма степен общия облик на цялата мрежа от
християнски храмове в региона. Непременно посетете
и църквата „Св. Димитър”. Тя е единствената Божа обител, в която богослужението се е водело на български
език още от освещаването му през 1866 г.

Сградата на общината

също е компрометиран и
се нуждае от незабавна
строително-монтажна
интервенция. А той носи
главния товар на трасето Пловдив – Асеновград
- Кърджали.
Имаме идеи, свързани с
облекчаване на движението
на автомобили до пет тона
и върху пешеходния мост
срещу Спортната зала.
На дневен ред са и някои
решения, за да стане нашият град още по-красив и
по-привлекателен за живе-

ходими много страници
от уважавания вестник
на строителите, моите
колеги.
Към какви други проекти са насочени капиталовите разходи в бюджета на общината?
Инвестиционната ни
програ ма тази година
ще е за около 17 250 000
лв. От тях 10 млн. лв. са
предвидени за съфинансирането на водния цикъл, за
който споменах преди малко. 4 млн. евро ще бъдат
вложени за подобряване на
инфраструктурата в града и селата.
ят обем на СМР ще бъде
за 3,5 млн. лв.

ВЕЦ „Асеница” е построен с доброволен бригадирски
труд през 1951 г.

Във връзка с многобройните искания на съгражданите ни предвиждаме теглене на кредит в
размер на 3 млн. лв., които
също ще бъдат вложени
в инфраструктурата на
общината. По програма
„Растеж и устойчиво развитие” с решение на Министерския съвет ни се

предоставиха средства за
изграждане на канализации
в селата Леново, Козаново
и Конуш, а така също и 600
хил. лв. за проектиране и
изпълнение на цялостна
модернизаци я и реконструкция на общинския
пазар в Асеновград. Тази
сума е за първия етап от
строителството, а общи-

Река Чая е красива,
когато кротко тече през
града. Но е имало години,
когато буйният й нрав е
правил доста бели…
Констатацията ви е
вярна. И затова виждате,
че правим каквото трябва, поне в границите на
града. За укрепването на
двата бряга имаме спечелен проект и сключен
договор за изпълнение за
около 5 млн. лв. Това ще
стане със съдействието
на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Ако не
ни отпуснат целия необходим ресурс, то с 1 млн. лв.
ще извършим най-важното
- ремонта на проблемните
участъци, които влияят
негативно и на пътното платно над стената.
Единият от мостовете
над реката в самия център на града, до пазара,

ене. Например площада на
името на Николай Хайтов,
облагородяване на зоната
около жп гарата, и т.н.
Ще възложим проектиране и после изграждане на десет нови детски
площадки. Миналата година направихме пет такива места за забавление
на малчуганите съгласно европейските норми,
всяко на стойност около
19 хил. лв., и те се приеха
много добре от хората. В
други 5 зони имаме още от
старите и амортизирани
съоръжения за игри на децата. За подобряване на
техния облик, а и за безопасност на подрастващите Община Асеновград
кандидатства пред ПУДООС. За ново улично осветление за пет участъка в града в бюджета на
общината сме предвидили
70 хил. лв.
А енергийната ефективност?
Добре, че попитахте.

Предстои да извършим
енергийно обследване на
общински сгради с РЗП
около 20 000 кв. м. За техническата паспортизация
и анализа сме предвидили
около 80 хил. лв.
По програма „Красива
България” ще участваме
със съфинансиране за ремонт на покрива на МБАЛ
- Асеновград. Разработваме и план за интегрирано
градско възстановяване
и развитие. Той включва
техническата, образователната, културната и социалната инфраструктура. Всичко това се прави с
цел подобряване жизнената среда на жителите на
общината и намаляване на
разходите по поддържането на въпросната инфраструктура. Изработването му ще бъде съобразено
с действащия в момента
общ устройствен план на
общината.
Може ли да се каже,
че Асеновград е един от
най-чистите и подредени
градове в страната?
Така е, но това не е сто
процента… Има още какво
да се желае относно чистотата, за което изискваме строго изпълнение на
договорите, сключени със
сметосъбиращите фирми.
Сега избираме компания,
която да извършва комуналната услуга. Миналата
година открихме Регионално депо за твърди битови
отпадъци. В него пристигат и строителни отпадъци от съседните на нас
общини Първомай, Садово,
Куклен и Лъки.
Според вас дали Община Асеновград е привлекателна за инвестиране?
П р и в ли ч а м е и н в е с титори със своето местоположение, природни
дадености, трудолюбиво
население и с усмивките по лицата на хората.
Разполагаме със свободни
терени за изграждане на
предприятия и логистични
центрове, както и за създаване на публично-частни
партньорства.
Всеки един гост и инвеститор винаги е добре
дошъл в Асеновград.
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ǹȊȐȡȖȊȖȉȧȊȐȚȘȐȖȉȡȍșȚȊȍȕȐ
ȗȖȘȢȟȒȐȏȈȗȘȖȍȒȚȐȘȈȕȍ
Най-голямата е за изработване на технически
инвестиционен проект за местността Банара
Страницата
подготви
Елица Илчева
Три обществени поръчки за проектиране обяви
община Свищов. Те са за
проектна готовност на
общината по ОПРР за периода 2014 - 2020 г. Общият бюджет е 549 646 лв.
Най-голямата процедура е за изработване на

технически инвестиционен проект за обособяването на местността
Банара в градски парк с
детски, спортни площадки и за пешеходна връзка
между основните транспортни терминали и централен площад „Алеко".
Прогнозната стойност е
204 090,77 лв.
За тази поръчка минималните изисквания към

участниците са най-високи - реализиран оборот
от осъществяване на услуги, сходни с предмета
на поръчката за периода
2011 - 2013 г., не по-малко
от 600 хил. лв. Кандидатите трябва да са изпълнили минимум един договор
през последните три години от крайния срок за
подаване на офертите,
придружен от препоръка

за добро изпълнение.
Предмет на друга поръчка е изработване на
два броя технически инвестиционни проекти за
благоустрояване и озеленяване на парк „Радост" и
за „Ремонт, реконструкция
и обновяване на сградата
на ЦДГ „Радост" с прогнозна стойност 38 274,70 лв.
Изискването за оборот е
в размер, не по-малък от

100 хил. лв. без ДДС
Изработване на технически инвестиционни
проекти в три обособени
позиции е третата обявена от община Свищов поръчка, за която се търсят
изпълнители за проектиране на градска среда на
две улици и обновяване на

парк „Калето". Общата
прогнозна стойност на
тази поръчка е в размер
на 167 832,84 лв. без ДДС.
При нея за всяка позиция
минималните изисквания
са различни. Крайни ят
срок за изпълнение на договорите е 31 декември
т.г.

ǛǼǱǺǭǼǬǳȋǮǬǾǭǿǷǱǮǬǼǰǮȆǮǎǬǼǹǬ ǯȈȗȖȟȕȈȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȚȈȕȈ
ȚȘȈȔȊȈȑȕȈȓȐȕȐȧȹȊǹȖȜȐȧ
ǽǻǬǼǴǺǾǸǱǽǾǹǴȋǭȊǰǲǱǾ
До края на юни трябва
да приключи първият етап
от ремонта на булевард
„Трети март” във Варна.
Ще бъде обновено трасето от бул. „Янош Хуняди“
до бул. „Република“. Инвестицията, осигурена от
общинския бюджет, е 5,5
млн. лв. и включва изграждане на нов водопровод, на
битова и дъждовна канализация, основен ремонт на
пътните платна, на тротоарите и бордюрите.

Ремонтът се реализира по преработени я
проект за реновиране
на булеварда от 2012 г.,
който предвижда цялото
трасе да бъде обновено за
9,8 млн. лв. Изпълнител е
ДЗЗД „Варнастрой 2012“.
„Това е нов начин на рехабилитация на пътната
мрежа във Варна - не чрез
кръпки, а чрез пълна подмяна и на подземната, и на
надземната инфраструктура и той ще залегне

като приоритет в работата на общината“, обяви
кметът Иван Портних.
„За втория етап от
ремонта на „Трети март“
– от бул. „Република“ до ул.
„Вяра“, ще бъдат търсени
средства по оперативни
програми, в краен случай
ще бъдат заделени пари
от общинския бюджет,
тъй като този булевард
е важен за града“, коментира зам.-кметът Христо
Иванов.

Свилена Гражданска
„Започна ремонтът на
релсовия път по бул. „България“. Обектът е част
от проекта за интегриран столичен градски
транспорт“. Това заяви
за местник-кметът на
Столичната община Любомир Христов с ресор
„Транспорт и транспортни
комуникации“. Той се осъществява по Оперативна
програма „Регионално развитие“. С реконструкцията ще бъде модернизирана
трамвайната линия по бул.
„България” от бул. „Витоша” до последната спирка

„Борово”. Трасето е един
от най-натоварените
маршрути. То е с дължина
от 3,7 км (двоен коловоз)
и е изградено преди 31 години, без да е извършвано
обновяване от тогава.
Вследствие на дългогодишната експлоатация
и липсата на основни ремонти по линията рехабилитацията й е крайно
наложителна.
97 дни е срокът за изпълнение на ремонта на
трамвайния път по бул.
„България” по договор с
главния изпълнител „СК
13 Трансстрой”. „До юни
би трябвало да приклю-

чат всички строителни
работи и успешно да сме
предали обекта”, подчерта Любомир Христов. По
инвестиционната програма на Столичната община
ще бъдат ремонтирани и
подлезите по бул. „България”. За тях са осигурени
2 млн. лв.
Проектът „Интегриран столичен градски
транспорт” включва и
нови тролеи. „В момента
тече обучението на персонала и в края на март
очакваме доставки, както е по договор“, посочи
също заместник-кметът
Христов.

ǙǺǮǻȆǾǸǱǲǰǿǖǬǮǬȂǴǾǱǴǛǼǴǸǺǼǽǶǺ
Нов път ще свързва Каваците
и Приморско. Строителството е
оценено на 450 000 лв. и трябва да
приключи до лятото. Предвижда се и
изграждането на триклонно кръстовище близо до курорта „Свети Тома“.
Според разчетите пътното съоръжение може да влезе в експлоатация
преди началото на активния летен

сезон.
Кръстовището ще даде възможност за пряка връзка на туристите
в курорта Дюни и Каваците с шосето
към Приморско. В момента липсата
на достъп до тази пътна отсечка
принуждава колите да се отклоняват
на север към Созопол и оттам обратно на юг към Приморско и Китен.

ǓǬǮȆǼȄǴǱǾǬǻǺǾǼǱǽǾǬǮǼǬȂǴȋǾǬ
ǹǬǶǼǱǻǺǽǾǶǼǬǵǘǺǹǾǬǹǬ
Завърши първият етап
от превръщането на римската крепост „Монтанезиум” в туристическа атракция, съобщи кметът на
Монтана Златко Живков.
Строителството е осъществено по проект на
общината за интегрирано развитие на културноисторическия туризъм.
Изпълнението му започна
през март 2012 година,
а финансирането е чрез
Оперативната програма
„Регионално развитие” на
стойност 1,3 млн. лв.
В подножието на крепо с т т а с а и з г р аде н и
паркинг, път към нея, информационен център. От
основите на жилищни и
административни помещения са иззидани стени,

кули, експонирана е източната порта. Прокарано е
осветление.
При втория етап на
реставрацията предстои
да бъде продължено надграждането на стените и експониране на още

една порта. „Ще търсим
средства за реализиране
на проекта на общината
„Звук и светлина”, с който
по атрактивен начин ще
представяме римската
история на Монтана“, допълни кметът.
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ǶȉȡȐȕȐȚȍȡȍȒȈȕȌȐȌȈȚșȚȊȈȚȏȈ
ȔȓȕȓȊȖȚȌȊȍȔȐȕȐșȚȍȘșȚȊȈ
Участват с проекти, неполучили пари от публичната инвестиционна програма
Страницата
подготви
Елица Илчева
Общините, чиито проекти не бяха одобрени
за финансиране от правителствени я фонд за
регионите, ще могат да
кандидатстват за средства чрез програмите на
две от одобрените министерства – на спорта
и на инвестиционното
проектиране. Спортното
ведомство получава 20
млн. лв. за спортни площадки и покрити плувни
басейни, а това на инвес-

тиционното проектиране – малко над 6,3 млн. лв.
за благоустройство на
малките населени места.
Това става ясно от съобщение на Националното
сдружение на общините.
За възможността отхвърлените общини да кандидатстват с проектите
си пред министерствата
съобщи финансовият министър Петър Чобанов
при срещата му със сдружението на местната
власт. Чобанов обясни, че
програмите на министерствата ще станат ясни
до края на март. Пари от

правителствения фонд
получиха още шест ведомства, но тяхното намерение е да финансират свои
проекти.
Експерти от Инвестиционното министерство в
момента подготвят критериите, по които ще се
разпределят определените им 6,3 млн. лв., като
идеята е да се стимулират социалнозначими
за общините проекти и
такива, свързани с благоустройството на малки
общини.
Сдружението на общините проверява и дали

всички подадени от кметовете проекти пред областните управители са
достигнали до Междуведомствения съвет, който
оценява и класира предложенията. „Над 20 общини изразиха съмнение,
че проектите им изобщо
са стигнали до Междуведомствения съвет. Сега
приоритетно работим по
това”, обясни изпълнителният директор на НСОРБ
Ги н ка Ч ав д ар ов а п р е д
„Сега”. Сметната палата
също проверява цялата
процедура по класирането
на проектите.

ǜǬǳǼǱȄǴȁǬǺǭǱǶǾǴ
ǳǬǸǷǹǷǮ
Осем общински инфраструктурни проекта получиха разрешение от Министерството на инвестиционното проектиране за строеж. Общата им стойност е 179,4 млн. лв.
Става въпрос главно за пречиствателни станции
и депа за отпадъци в гр. Стамболийски, Несебър, Кърджали, Бяла, Видин, Казанлък и Аксаково. В момента
се разглеждат още три големи проекта, включително за реконструкция на Централната гара в София.
От министерството обявиха, че заедно с общините ще участват на изложения в Европа, на които
ще се представят проекти за индустриални зони. В
инициативата вече са се включили Айтос и Радилово.

ǾȧȓȈțȓȐȞȈȊǺȢȘȕȖȊȖșȕȖȊȐȜȈșȈȌȐ ǺȢȘșȧȚȔȓȕȓȊȏȈǷȍȘȗȍȘȐȒȖȕ
Още около 2,5 млн. лв. са необходими,
за да се превърне уникалният град Перперикон в паметник със световно значение,
заяви археологът проф. Николай Овчаров.
Тези пари са нужни за цялостното му
завършване като туристически обект.
„Става дума за изграждане на посетителския център за около 1,5 млн. лв. и
1 млн. за консервация и реставрация на
западния сектор”, обясни археологът. С
200 000 лв., които държавата отпуска

Иван Иванов
Готов работен проект
за ремонт и естетизация
фасадите на старата
част на Велико Търново
предлага на собствениците кметът на града
Даниел Панов. Документът предвижда ремонт на
сградите, боядисване, съхранение на архитектурните елементи и декорация
на фасадите, които са паметници на културата.
На срещата със стопаните Панов е подчертал, че до два месеца
очаква собствениците на
сгради да подадат документи в общината, за да
може процедурите да се
задвижат и да стартира
фактическата дейност по
реставрацията. Кметът е
уверил, че е осигурена фирма, която безвъзмездно
ще предостави необходимите строителни материали. Собствениците на
имоти обаче ще трябва
да отделят средства за
извършването на самите
ремонти.
След приключването

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД
им в старата част на града ще бъдат поставени
адекватни на средата информационни табели, които ще са стандартни. Ще
се изготвят обща визия и
правила за монтирането
на всички рекламни пана и
съоръжения. През следващите месеци се планират
и ремонти на тротоарите
в тази част на града.
В нача лото на дейностите ще бъде създадена и временна организация
за движението на МПС в
този район. За самите ремонти на постройките пък

собствениците им изрично ще трябва да наемат
фирми, които притежават
сертификати за работа
със сгради – паметници
на културата.
„Особено важно е да
положим усилия заедно и
да се погрижим за добрия
естетически вид на сградите в старата градска
част. Необходимо е да успеем и с оглед на кандидатурата ни за европейска
столица на културата и за
развитието на туристическата индустрия”, каза
кметът на общината.

ǹȉȓȐȏȖȔȓȕȓȊȖȉȕȖȊȧȊȈȚȒȊȈȘȚȈȓȊǷȈȏȈȘȌȎȐȒ
О б щ и н а П а з ар д жи к
започва строителномонтажни работи за подобряване на средата в
кв. „Устрем”. От администрацията уточняват,
че ремонтните дейности
се финансират от Пуб-

личната инвестиционн а п р о г р а м а „ Ра с т еж
и устойчиво развитие
на регионите” и са за
3 741 565 лв.
Предвидено е реновиране на съществуващи
и изграждане на нови пе-

шеходни алеи и тротоари, ремонт на квартални
улици, възстановяване на
зелени площи в междублокови пространства, обособяване на кътове за отдих. Обновяването трябва
да приключи до ноември.

ǯȈȊȢȘȠȊȈȚȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȐȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȍȕ
ȞȍȕȚȢȘȊǯȍȔȍȕ
Кюстендил.
Приключва изграждането на туристически
информационен център в
Земен, съобщи зам.-кметът Даниела Владимирова. Сградата е построена в центъра на града, на
мястото на бивша туристическа спалня, в близост
до жп гарата. Проектът е

всяка година, ще бъде завършен акрополът на Перперикон. Може да се построи и
лифт, като по този начин древният град
ще стане достъпен дори за хората с увреждания.
„Моят екип ще завърши напълно акропола – това е основната част на Перперикон, с цялото градоустройство, с
храмовете, със светилищата, дворците.
Необходим ни е един сезон от 3 – 4 месеца с финансиране”, добави археологът.

осъществен по Програмата за развитие на селските райони и е на стойност
279 216 лв.
Към центъра е създаден инфотерминал, в който се съхранява база данни
за забележителнос тите
на община Земен и съседните общини Ковачевци и

Обособен е и мултимедиен център, който да
представя интересните
и красиви места в района.
Изградени са две беседки
като място за отдих на
туристите. Очаква се
до месец новият туристически информационен
център да бъде изцяло завършен.

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

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
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Лилия Христова
Над 511 млн. евро са планирани за 67-те града до
2020 г. по новата Оперативна програма „Региони в
растеж“. Те са разделени на четири нива в зависимост
от броя на населението, икономическото им развитие
и бюджетите.
В първата група е София, за която са предвидени
76,7 млн. евро (15%). Във второ ниво са деветте големи града Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора,
Плевен, Велико Търново, Благоевград и Видин. За тях
са заделени общо 153,4 млн. евро (30%). За всеки е
предвидена една и съща сума – средно по 17 млн. евро.
В третото са 28 града – останалите областни
центрове плюс още 10 селища – Горна Оряховица,
Дупница, Димитровград, гр. Гоце Делчев, Петрич,
Свищов, Лом, Велинград, Карлово и Панагюрище. Заделеният за тях ресурс е най-голям. Той е общо 255,7
млн. евро, което е половината от средствата. На
всяко едно селище се падат по 8,8 млн. евро.
В последното, четвърто ниво са 29 по-малки града,
за които са предвидени 25,5 млн. евро (5%). Така всеки
ще получи скромните 913 106 евро.
Проектите, които ще се финансират, са разработени на базата на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие
(ИПГВР). Всеки един план е разделен на три зони на
въздействие – със социален, икономически и с обществен характер.
В този брой представяме плана за развитие
на Стара Загора. Той е
изготвен от ДЗЗД „Трейс
Проект“, в което участват „Инжпроект“ ООД и
„Георах“ ЕООД. Ръководител на консултантския
екип е арх. Константин
Косев, който е роден и работил дълги години в Стара Загора. Планът е изключително амбициозен, като
е заложено реализирането
на 240 проекта за над 782
млн. лв. до 2020 г. За сравнение от градовете във
второ ниво единствено
планът на Пловдив предвижда по-големи инвестиции – над 1,35 млрд. лв.
Целта е Стара Загора
да се превърне във водещ
икономически, образователен, туристически и
културен център. Най-големите проекти са свързани с изграждането на
логистична зона за карго
превози на летище Стара
Загора, създаване на нов
технически университет,
превръщане на артилерий-

на плана – над 572 млн. лв.
Разчита се частни инвеститори да вложат над 71,5
млн. лв., а останалите над
61,6 млн. лв. трябва да дойдат от финансови инструменти и инвестиционни
фондове.
В моме н т а с е по д готвят техническите
проекти на най-важните
обекти, чиято реализация
трябва да започне през
2015 – 2016 г. Включени
са 36 дейности, като за
изработването им бяха
отпуснати 1,5 млн. лв.
по ОП „Регионално развитие“. Заданията трябва
да са готови до октомври
2014 г. Проектите включват ремонт на улици, реконструкци я на околни
пространства, паркове,
обновяване на училища.

Разширение на централния
площад и обсерватория
с планетариум в зоната
с публични функции
З о н а т а с пу б ли ч н и
функции с висока общест-

Превръщането на бившите артилерийски казарми в парк
със спортна зала е един от големите проекти за 25 млн. лв.
Правителството вече отпусна 4 млн. лв. за започване на
дейностите

ските казарми в парк със
спортна инфраструктура.
Проектите са групирани в
шест приоритетни области - икономическо развитие, социална интеграция,
енергийна ефективност и
околна среда, качествена
градска среда, достъпност
и местно самоуправление.
От различните оперативни програми трябва да
дойде основният финансов
ресурс за реализирането

вена значимост обхваща
една пета от административните и обществени сгради. Тук е емблематичният за града парк
„Аязмото“. В него ще бъде
направена основна рехабилитация на зелените площи, поливната система и
парковото обзавеждане,
Станционната градина
до гарата, спортния комплекс „Берое“. Зоната е
заключена между главни-
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Логистичен център за международни карго превози,
технически университет и превръщането на казармите
в парк са големите проекти на Града под липите
Снимки Мирослав Еленков и Община Стара Загора

те булеварди „Славянски“
и „Патриарх Евтимий“ и
улиците „Августа Траяна“
и „Отец Паисий“. В нея
попадат над 10 000 жилища, строени в периода
1880 – 1950 г., за които са
предвидени мерки за енергийна ефективност. Планираните инвестиции са
242 млн. лв., обособени в 9
групови проекта.
Най-много средства
– близо 63 млн. лв., са разпределени за обновяване и
енергийна ефективност
на 19 административни и
обществени сгради. Други
30 млн. лв. са за модернизиране на образователната
и социалната инфраструктура. Сред проектите,
които се разработват и
чиято реализация ще започне през следващата
година, са гимназията за
чужди езици „Ромен Ролан“,
природо-математическата гимназия „Гео Милев“,
старият театър и Художествената галерия. За
обновяване на пешеходни
пространства и места
за спорт и отдих са планирани близо 22 млн. лв.
Заложена е пълна промяна
на пешеходната зона по
бул. „Цар Симеон Велики“
с цялостно реновиране на
публичните пространства
около Музея на религиите
и общината и изграждане
на подземен паркинг. Включени са и проектни предложения за експониране и
социализация на Летния
театър на парка „Аязмото“, непроучени части на
Античния форумен комплекс и южно разширение
на античната част на
централния площад. Предвижда се изграждането
на игрища, детски площадки и кътове за отдих
в Станционната градина
до гарата, като така тя

се превръща в естествено разширение на градския център. Заложени са
и модернизиране и реконструкция на централните
артерии - бул. „Патриарх
Евтимий“, бул. „Августа
Траяна“ и бул. „Славянски“,
както и изграждане на
пробиви в източна и западна посока, като целта е да
се създадат удобни връзки
с магистрала „Тракия“. Ще
има и нови паркинги.
Стара Загора е първият град у нас, който успешно реализира проект
по европейската инициатива JESSICA – обновяването на централния
пазар. През настоящия
програмен период е планирано възстановяването
на планетариума в Националната астрономическа
обсерватория „Юрий Гагарин“, който изгоря при пожар през 1994 г. Проектът
е за 15 млн. лв. и предвижда изграждането на нова
сграда за обсерватория и
планетариум, като ще се
реализира по програмата
JESSICA.
Двойно повече средства спрямо първия програмен период са разчетени за интегриран градски
транспорт на Стара Загора – близо 50 млн. лв.
Предвижда се купуване на
електрически превозни
средства и изграждане на
система от зарядни станции, както и въвеждане на
електронно таксуване на
пътниците.

Нов технически университет и парк в зоната със
социален характер
Зоната със социален
характер обхваща западните части на Стара Загора и включва кварталите „Три чучура“, „Казански“,

„Железник“ и района около
болницата. Мястото е
избрано за интервенция,
защото там е разположен най-големият панелен
жилищен фонд, който се
нуждае от енергийно обновяване. В нея се намира и Студентският град,
който също е с нерешени
проблеми на жизнената
среда и транспорта. Има
започнато и недовършено
строителство на редица
културни, образователни и
здравни сгради. Общината
планира да ги довърши до
края на програмния период
– 2020 г. Общо инвестициите в зоната възлизат на
над 200 млн. лв., обособени
в 8 групови проекта.
Един от най-мащабните проекти, който вече
получи финансова инжекция от правителството
по линия на публичната
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите“,
е конверсията на 90 декара терен на бившите
артилерийски казарми в
кв. „Казански“ в парк с атракциони, детски и спортни площадки, многофункционална зала за различни
видове спорт и концерти
със 7000 места, басейн,
велоалеи и летен театър. Целият проект е на
стойност 25 млн. лв. и ще
бъде реализиран по линия

на Оперативна програма
„Региони в растеж“. За
започването му още тази
година държавата отпусна 4 млн. лв. Средствата
ще се използват за подготвителни дейности по
разчистването на терена. Предстои Министерството на отбраната да
прехвърли собствеността
на имота на общината. За
този амбициозен проект
ще се използва и публично-частно партньорство,
като общината планира
някои от спортните съоръжения да бъдат изградени от частни инвеститори. Мястото е близо до
центъра на Стара Загора
и с построяването на парка ще се даде възможност
за повече зелени площи и
места за отдих, по думите на кмета Живко Тодоров.
Другият мащабен проект е обновяването на 171
многофамилни жилищни
сгради. За тях по линия на
ОП „Региони в растеж“ е
предвидена помощ в размер на 16 млн. лв.
След Тракийския университет Стара Загора
залага и на технически,
който трябва да израсне в
социалната зона до 2020 г.
Засега има частно висше
училище – Колеж по телематика, който подготвя
кадри по компютърни спе-
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циалности и електроника.
За новия университет ще
се търси финансиране по
Оп ерат ивна програ ма
„Наука и образование за
интелигентен растеж“.
Общината има амбицията
да открие и средно политехническо училище, което да подготвя кадри за
индустрията от региона.
Първите проекти, чиято
реализация трябва да започне догодина в зоната,
са свързани с обновяването на средното общообразователно училище
„Железник“, детските градини „Звездица“ и „Звънче“,
както и ремонт на улици
в кварталите „Три чучурасевер“, „Три чучура-юг“ и
„Казански“. За тях сега се
подготвят работни проекти.

Логистичен център за
карго полети в икономическата зона
Логистичен център за
карго полети, индустриален експо център и създаване на учебен център
съвместно с технически
университети от страната са големите проекти,
заложени за реализация
в икономическата зона
на Стара Загора. В нея
са планирани и най-големите инвестиции за над
340 млн. лв., обособени в 8
групови проекта.
Тя обхваща територията на юг от жп линията на града, западната и
източната индустриални
зони и кварталите АПК и
„Кольо Ганчев“ и се простира на площ 150 хектара. Тук са съсредоточени
една четвърт от икономическите дейности и
има 1586 производствени
и складови сгради. Целта
е да се насърчи развитието на интелектуални и
високотехнологични производства, като местната власт ще стимулира
частния бизнес с изграждането на инфраструктурата в зоната.
Най-голямата инвес-
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ǐǱǻǺǾǺǳǬǺǾǻǬǰȆȂǴǴǮǺǰǹǴȋǾ
ǻǼǺǱǶǾǽǬǶǷȊȃǺǮǴǳǬǯ
Интегрираният воден проект, изграждането на регионалното депо за отпадъци, ремонт на улици и обновяването на публични пространства са ключовите
проекти, които се реализират с помощта на европейските фондове през 2014 г.
в Стара Загора. Общо планираните инвестиции възлизат на близо 90 млн. лв.,
според кмета Живко Тодоров.
Най-важният проект е завършването на интегрирания воден цикъл на града
по Оперативна програма „Околна среда“ в края на годината. Той е на стойност
близо 40 млн. лв., като до момента са разплатени 9,5 млн. лв., според информационната система за еврофондовете ИСУН. С реализацията му няколко квартала
от икономическата зона на Стара Загора ще имат канализация, както и близкото
село Богомилово. По проекта се решават и проблемите с водоснабдяването на
кв. АПК. Изпълнител е ДЗЗД „Воден проект Стара Загора“, в което водещ партньор е „Трейс Груп Холд“, а в него влизат още „ Пи Ес Ай“ АД, „Водстрой 98“ АД и
„Инфраструктурно строителство“ ЕООД.
Планира се и изграждането на регионалното депо за отпадъци, което ще
обслужва 12 общини от региона. Очаква се то да започне в края на месеца, след
като през февруари Върховният административен съд потвърди избора на изпълнител – ДЗЗД „Иринополис“, което включва „Водстрой 98“ АД, „Инфраструктурно строителство“ ЕООД, „Трейс Груп Холд“ АД и „Енергоремонт строй“ ЕООД.
Проектът е на стойност 52 млн. лв. и трябва да бъде завършен до есента на
2015 г. Едновременно с него ще бъде изградена и сепарираща инсталация с цел
намаляване на депонираните отпадъци.
Стара Загора работи и по проект за интегриран градски транспорт за близо
29 млн. лв. Тази година трябва да бъдат доставени нови тролейбуси, да се подменят контактната мрежа, токоизправителните станции, да се изградят велоалеи,
спирки на градския транспорт с информационни табла, които показват след колко
време пристига следващото превозно средство.
Отделно по „Зелена и достъпна градска среда" ще бъдат довършени улиците
„Генерал Столетов“ и „Христо Ботев“, ще бъдат обновени два парка и две големи
междублокови пространства с три детски площадки, както и осигурени паркоместа. По друг проект с европейско финансиране през годината трябва да бъде
изградена противопожарна кула.

ǛǷǬǹǺǮǱǾǱǳǬǯ
Цялостно обновяване на парк „Аязмото“ предвижда
интегрираният план на Стара Загора. Една от найатрактивните идеи за бъдещето на едноименния ресторант,
получила адмирациите по време на публичното обсъждане
на проектите, е на арх. Иван Киряков, който предлага да
се изгради панорамна площадка с параметричен дизайн,
образуваща многофункционален комплекс. Пешеходна рампа
във вид на спираловидна кула ще е с височината на дърветата
– 25 – 30 метра, като надгражда съществуващия ресторант

тиция от 100 млн. лв. е
планирана за логистичен
център за международни
карго превози на територията на летището. Проектът ще се реализира с
помощта на Национална
компания „Индустриални
зони“ и чужд стратегически инвеститор, който е
заявил интерес. За целта
ще се използват схемите
за финансов инженеринг
по инструмента JEREMIE,
а за инфраструктурата –
възможностите по Оперативна програма „Региони в
растеж“. Още един голям
проект е изграждането
на индустриален експо
център за 35 млн. лв. и
високотехнологичен парк
също за 35 млн. лв. Разчита се компаниите, които

работят в зоната, да внедрят интелигентни и иновативни производствени
системи по ОП „Иновации
и конкурентоспособност“
за 123 млн. лв.
В приоритетните проекти на общината, чиято
реализация е предвидено да започне още през
2015 г., е изграждането на
улиците „Войвода Стойчо
Черногорски“ и „Промишлена“, които още се проектират. Освен рехабилитация на техническата
инфраструктура в зоната
общината обещава да изгради още два паркинга и
шумоизолираща зеленина
по транспортните артерии, видео наблюдение и
енергоспестяващо улично
осветление до 2020 г.

В ход е изработването на 36 работни инвестиционни проекта, от които
27 са за подобряване на градската
среда и 9 за образователната и културната инфраструктура. Те трябва
да са готови до началото на октомври
2014 г., за да започне реализацията им
през следващата година със средства
от Оперативна програма „Региони в
растеж“. Това са:
✓Четири работни инвестиционни
проекта за реконструкция на ул. „Пазарска“ (от ул. „Цар Иван Шишман“ до
градина „Ал. Стамболийски“), ул. „Св.
Княз Борис” (от ул. „Отец Паисий” до
бул. „Патриарх Евтимий”), ул. „Ген. Гурко” (от ул. „Отец Паисий” до бул. „Патриарх Евтимий”) и ул. „Граф Игнатиев“
(от ул. „Димитър Наумов” до бул. „Патриарх Евтимий”).
✓Три работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата
среда на бул. „Руски” (от ул. „Августа
Траяна” до ул. „Герасим Папазчев”), бул.
„Митрополит Методий Кусев” (от бул.
„Г. Столетов” до бул. „Славянски”) и ул.
„Хаджи Димитър Асенов” (от ул. „Августа Траяна” до ул. „Герасим Папазчев”).
✓Три работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда
на ул. „Г. С. Раковски” (от ул. „Августа
Траяна” до ул. „Св. Княз Борис”), ул. „К.
Ганчев” (от ул. „Августа Траяна” до бул.
„Славянски”), ул. „Цар Иван Шишман” (от
ул. „Августа Траяна” до бул. „Славянски”)
и един работен инвестиционен проект
за паркоустрояване, благоустрояване
и подобряване на физическата среда
на междублоково пространство между
ул. „К. Ганчев”, ул. „В. Левски”, бул. „Ген.
Столетов” и ул. „Господин Михайловски”.
✓Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция на
надлез над жп линия и бул. „Славянски”.
✓Три работни инвестиционни проекта за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата
среда на „Станционна градина”, градина „5 октомври” (градска градина)

и градина „Александър Стамболийски”
(парк „Алана”).
✓Работен инвестиционен проект
за реконструкция, благоустрояване и
подобряване на физическата среда на
площад „Берое” и на работен инвестиционен проект за паркоустрояване,
благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „Митрополит
Методий Кусев” (парк „Аязмото“).
✓Работен инвестиционен проект
за паркоустрояване на парк на територията на Военен терен, кв. 334а (бившите артилерийски казарми), южно от
бул. „Цар Симеон Велики” и западно от
ул. „Одринска епопея”.
✓Три работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда
на обслужващи улици (южно от жп терена - ул. „Михаил Хаританов”), ул. „Промишлена” (от ул. „Войвода Стойчо Черногорски” до бул.„Патриарх Евтимий”) и
ул. „Войвода Стойчо Черногорски” (от
кръстовището с бул. „Анастасия Тошева” до бул. „Патриарх Евтимий“).
✓Два работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда
на улична мрежа в кв. „Казански”, улици
в кв. „Три чучура“ (юг) и един работен
инвестиционен проект за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване
на физическата среда на междублоково
пространство в кв. „Казански”, бл. 29
и бл. 16.
✓Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически
паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция,
модернизация и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност за сградата
на СОУ „Железник”.
✓Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически
паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция,
модернизация и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност за сградата
на ГПЧЕ „Ромен Ролан”: училищна сграда, зала по борба и покрит плувен басейн.
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ИНОВАЦИИ
ǯȈȡȖșȚȘȈȚȍȋȐȧȚȈ
ÄǭȊȘȖȗȈ´
ȊȍȟȍȕȍȍȔȐȘȈȎ"

Всяка нова къща трябва да
отговаря на редица важни условия – не само на личните ви
предпочитания, но и на изисквания, наложени отвън – като
стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз (ЕС). Освен всичко останало тази стратегия има за цел енергийната ефективност на всички новопостроени сгради
да се увеличи с 20% до 2020 г., с което ще се постигне
намаляване на парниковите газове с 20% и увеличаване на
възобновяемата енергия с 20%. Идеята изглежда много
разумна, особено на фона на нарастващите цени на горивата, изчерпващите се ресурси и климатичните промени.
Единственият въпрос е защо да чакаме до 2020 година?
Винербергер вече е една крачка напред. За нас препоръките винаги са били само отправна точка, над която да
се надгражда, затова ние разработихме концепцията за
керамична къща e4, която далеч надминава амбициозните
изисквания за ефективност на ЕС. Сред допълнителните
й преимущества са по-ниските разходи за отопление и
охлаждане, както и удовлетворението от приноса към
опазването на околната среда за бъдещите поколения.
Акцентът на проекта пада върху използването на
тухлите като естествен строителен материал. Те отговарят на всички изисквания за изграждането на дом на
достъпна цена, който запазва стойността си във времето. Тухлата удовлетворява и най-високите изисквания,
без да губи своята индивидуалност, отговаря на личните ви изисквания без ограничения в обемите и формите.
Така получавате дом, в който и бъдещите поколения ще
се чувстват комфортно.

ǐǬǭȆǰǱȄǺǾǯǺǮǺǼǱǹǱǷǱǽǹǺ

петък, 7 март 2014

ǹȢȏȌȈȊȈȔȍȉȢȌȍȡȍȚȖȌȕȍș
ȊȔȍșȚȖȌȈȋȖȟȈȒȈȔȍ
Енергийна ефективност, съчетана с комфорт –
керамичната къща e4 на Винербергер

ǣǱǾǴǼǴȀǬǶǾǺǼǬǶǺǴǾǺǻǺǾǮȆǼǲǰǬǮǬǾȃǱǻǺǽǾȆǻǮǬǾǱǻǼǬǮǴǷǹǺ
Предимства
във всеки аспект:

Ето и нашата концепция е4!
При разработката на тази концепция ние взехме предвид
околната среда, за да можете да строите и живеете според
собствените си възгледи по един природосъобразен начин. Домът ви ще остане близо до околната среда, ще бъде здравословен, достъпен като цена и ще запази своята инвестиционна
стойност във времето. Това са достатъчно основателни причини да се запознаете в подробности с керамичната къщата е4.

9 По-добро опазване на
околната среда
9 По-високо качество на
живот
9 По-ниски разходи
9 По-ниски емисии на C02

Energy

Economy

Ecology

Emotion

(енергия)

(икономичност)

(околна среда)

(емоция & комфорт)

С нашата концепция
е4 няма да се тревожите
за непредсказуемо растящите цени на енергията,
просто защото керамичната къща я консумира много по-икономично от други
системи. Тухлите с повишена изолационна способност изолират ефикасно
студа през зимата и горещините през лятото и са
най-подходящи при използването на възобновяеми
енергийни източници като
фотоволтаични системи и
биомаса.

Бл а го д ар е н и е н а
концепцията на Винербергер харчите само
т ол ков а, кол ко т о е
нужно. Умелата комбинация от системи ще
предотврати съществено надвишаване на
бюджета още във фазата на изграждане
на къщата, а ниските
разходи по експлоатацията и поддръжката й
във времето ще държи
комуналните ви разходи
ниски.

Високата изолационна способност на
керамичната къща e4 е
основната предпоставка за използването на
възобновяема енергия
и свързаното с нея намаление на въглеродните емисии. Освен това
тухлите са изцяло екологичен строителен материал, което означава, че
ще можете едновременно да намалите своите
разходи и да допринесете за опазването на
околната среда.

ǟǸǹǺǻǷǬǹǴǼǬǹǱǻǺǰǺǭȆǼǲǴǮǺǾ
Да строим с чиста съвест
„Стратегията 2020” е резултат от осъзнаването
на моралната отговорност на ЕС за опазването на
околната среда. Ние постигаме това с 20% по-ниски
въглеродни емисии. За тази цел повишаваме с 20%
енергийната ефективност на сградите и на дела на
възобновяемата енергия. Особено важна роля за това
играят слънчевата енергия и биомасата.
Концепцията на Винербергер за керамична къща
e4 улеснява използването на възобновяемата енергия. Така вие ще спестите средства и същевременно ще допринесете за опазването на околната
среда.
Предимства във всеки един аспект
Строителният процес има много измерения и
всяко решение има своите последствия. Изборът
на концепцията на Винербергер ви носи множество
предимства:
9 Пълна свобода и гъвкавост при планировката
- изцяло според личните ви предпочитания
9 Ниски строителни разходи
9 Ниски комунални разходи
9 Висока енергийна ефективност през целия
жизнен цикъл на къщата
9 Комфорт и приятен естествен микроклимат
9 Запазване на инвестиционната стойност за
бъдещите поколения
9 Активен принос за опазване на околната среда

К а к да с п е с тим енергия от
самото начало
Енергийната
ефективност изисква да бъдат спазвани някои основни правила. Концепцията за
керамичната къща e4 позволява да се
придържате към тях и същевременно
ви дава свободата да проектирате
дома си с много въображение.
Ето някои от основните правила
за една енергийно ефективна къща:
Проектирайте къщата едновременно въздухонепропусклива
и дишаща.
Възможно ли е това? С концепцията на Винербергер това не е проблем,
защото клетъчната структура на
керамичните блокове Porotherm е и
устойчива на вятър, и дишаща. Така
загубата на топлина е по-малка, а
температурата в помещенията – балансирана и приятна.
Проектирайте компактна
конструкция.
Така автоматично ще намалите
консумацията. При компактните семейни къщи и многоетажни сгради
откритата повърхност е относител-

но малка в сравнение с обема на постройката, което намалява разходите
за отопление. По възможност избягвайте да проектирате еркери и други
издадени части. При мезонетите не се
препоръчва покривът да е със сложна
конструкция, тъй като тя увеличава
повърхността, а оттам и консумацията на енергия.
Обърнете се към слънцето.
Използвайте максимално безплатната слънчева енергия – оставете
слънцето да влиза в къщата, или поточно в стаите, които искате да отоплявате – техните прозорци трябва да
гледат на юг. Помещенията с малко на
брой или без прозорци като бани, коридори и килери трябва да гледат на север. Проектирайте издадените части
като балкони така, че да не хвърлят
сянка върху къщата през цялата година.
Избягвайте топлинните мостове.
Термомост е онази зона, през която топлината напуска сградата побързо от обичайното. Освен че така
падат градусите, по охладените повърхности може да се образува плесен. Винербергер предлага редица оптимизирани конструктивни решения
за избягване на термичните мостове

ǛǺǹǴǽǶǺǻǺǾǼǱǭǷǱǹǴǱǹǬǱǹǱǼǯǴȋǻǺǹǴǽǶǴǼǬǳȁǺǰǴ
Да намалиш разходите е лесно
Строите нов дом, защото искате да
живеете според собствените си виждания
и творчески идеи. В същото време желаете да продължите да поддържате собствения си стил и дори да го подобрите. Това
не е проблем с керамичната къща е4 на
Винербергер, която позволява максимална
финансова гъвкавост, като същевременно
консумира много малко енергия през целия
си жизнен цикъл.

Всъщност керамичната къща е4 е с
почти нулево потребление на енергия. Това
означава, че автоматично пестите средства всеки ден, тъй като тя се нуждае от
съвсем малко енергия. Благодарение на високотехнологичността на тухлите и гъвкавата планировка къщата е4 покрива всички
необходими изисквания за използване на
възобновяема енергия, санитарните и други системи са с ниски оперативни разходи и
нискотемпературна отоплителна система.

Крайният резултат: керамичната къща е4
ви дава възможност да живеете природосъобразно, като поддържате висок стандарт.
Определете утрешната посока
днес
Времената се менят, а с тях и ценностите. И все пак някои ценности не се
влияят от времето: например убеждението,
че здравословният начин на живот в здравословна среда е предпоставка за високо

В новата концепция са
вложени не само експертните умения на световния
пазарен лидер Винербергер,
но и голяма доза страст и
удовлетворение. Удовлетворение от свободата на
архитектурната мисъл, от
здравословния микроклимат,
при който температурните разлики и отклоненията
във влажността на въздуха
са добре балансирани. Удовлетворение от високото
качество на живот и от сигурността на инвестицията
за поколения напред.

в местата, които са особено уязвими
– прозорци, тераси и тавани.
Използвайте тухлите като
топлинен резервоар.
Да прилагате концепцията е4
означава да строите масивна конструкция и използвате специфичната
и уникална способност на тухлите да
акумулират в себе си топлината. В
действителност те действат като
батерия, която съхранява топлината
при температурните пикове на слънцето или от друг източник в къщата
и я отдават едва при понижаване на
температурата навън. Така и през лятото, и през зимата тя остава приятна в стаите.
10 аргумента в полза на тухлите:
9 Индивидуален подход в дизайна
9 Оптимизирана топлоизолация и
акумулиране на топлина
9 Стабилна инвестиционна стойност
9 Изолация на външния шум
9 Невъзпламеняемост
9 Висока защита от климатичните въздействия
9 Гъвкави възможности за преустройство
9 Екологичност
9 Дълъг живот
9 Здравословен микроклимат

качество на живот. Естественият метод
на строителство при концепцията е4 се
основава на това убеждение и отговаря на
изискванията на най-високите екологични
и инженерни стандарти. Тухлите на Винербергер са естествен и природосъобразен
минерален продукт. Можете да разчитате на пълна екологична съвместимост без
отделяне на вредни вещества и да се наслаждавате на приятен микроклимат през
всички сезони. Порестата структура на
нашите тухли абсорбира излишната влага
и я отделя обратно, когато е необходимо.

ИНОВАЦИИ

петък, 7 март 2014
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ǭȊȘȖȗȈȡȍșȚȘȖȐȕȈșȓȍȌȕȐȒ
ȕȈȋȖȓȍȔȐȧȈȌȘȖȕȍȕȒȖȓȈȑȌȍȘ
Изграждането му ще струва 10 млрд. евро
Страницата
подготви
Людмил Митакев

Заповядайте в първата керамична къща е4 в
Европа.
Вашата керамична къща e4 няма да е първата по рода
си, но пък с нея ще сте една крачка пред другите. Вече има
изградена и напълно функционираща къща в град Цветл, в
Северна Австрия. Семейството, което реши да построи
първата керамична къща е4 в Европа, доказа, че решението им е било мъдро и че концепцията е възможна на
съвсем практично ниво, а не просто на теория. Вие може
да сте следващите.
100% възобновяема енергия
Керамичната къща e4 в Цветл може да функционира със 100% възобновяема енергия. От една страна, тя
разполага със слънчева енергия, от друга, е снабдена с
ултрамодерна и съответно високоефективна отоплителна система на дърва. Високоефективната слънчева
енергия се добива със соларни панели и соларен резервоар
за съхранение на топлинната енергия, съдържащ хиляди
литри вода, която се използва за отопление и загряване на
вода. Тъй като керамичните тухли регулират стайната
температура по естествен път, няма нужда от сложна
климатична система.
Максимално благоприятен микроклимат чрез
система за стенно отопление
Освен подовото отопление в къщата се използва и
система за стенно отопление, разработена от Винербергер и Пайплайф. Подобно на подовото отопление, тя
представлява система, която излъчва топлина през голяма повърхност.
Произвеждайте собствено електричество.
С мощната фотоволтаична система къщата произвежда собствено електричество. В първата керамична
къща е4 фотоволтаичната система на Винербергер
произвежда 6,5 kW годишно чрез фотоволтаици с площ
от 48 m2.

Учените от Европейската организация за ядрени
изследвания (ЦЕРН) работят над нов проект Future
circular collider. Това предполага да започне строителство на Международен
линеен колайдер (ILC). Работата по проектирането
на ускорителя с пръстен,
чиято дължина ще бъде от
80 до 100 км, е приключила.
Тематичните дискусии по
проекта ще се проведат на
конференция в централата
на организацията.
В подготовката на техническия проект на ускорителя от ново поколение
участвали физици от различни страни. ILC ще продължи
да изследва тайните на материята, след като Големият адронен колайдер (ГАК)

изчерпи възможностите си.
Създаването на нов ускорител се обсъжда от физиците от около 20 години. През
2007 г. беше определено, че
новият колайдер ще се състои от два линейни подземни ускорителя, а не от един
пръстеновиден като ГАК, с
дължина около 30 км, в които ще се сблъскват потоци
електрони и позитрони със
сумарна енергия на удара от
500 гигаелектронволта до 1
тераелектронволт.
ILC ще може с висока
точност да измерва параметрите на Хигс бозона, поспециално да провери дали
той е съставна частица.
Учените ще могат директно да установят масата на най-тежката елементарна частица - на топ
кварка, да изследват връзката между гравитацията и
други фундаментални взаимодействия.

Физиците се надяват
също да открият нови явления и частици, които излизат извън рамките на съвременната теория.
Според изчисленията по
цени от януари 2012 г. строителството на ILC ще възлезе на 10 млрд. евро.
В качеството на възможни места за изграждането
на научния комплекс се разглеждат районите Китаками
и Сефури в Япония, Северен

Илинойс в САЩ, околностите на Женева, където е ГАК,
а също Дубна в Подмосковието, където се намира найголемият руски център за
високи енергии.
Европейският съвет за
ядрени изследвания е най-голямата в света лаборатория
по физика на елементарните
частици. Организацията e
разположена на границата
между Франция и Швейцария,
западно от Женева.

ǫȍȘȔȈȕȐȧ
ȁȍșȚȈȕȈȚȓȐ
țșȢȊȢȘȠȍȕșȚȊȈ
șȈȔȖȓȍȚȐȚȍȓȍȚȧȡȖ
ȎȗȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈȚȈ ȒȐȓȐȔȟȍ"

ǠǬǶǾǴǴȂǴȀǼǴ
Застроена площ 203 m2
Необходима енергия за
отопление 32,10 kWh/m2/a
Общо количество потребна енергия 71,38 Wh/m2/a
Общо количество произведена енергия 73,78 Wh/m2/a
CO2 емисии -0,91 kg CO2/m2/a

ǑǹǱǼǯǴǵǹǬǴǺǾǺǻǷǴǾǱǷǹǬǽǴǽǾǱǸǬ
9 Слънчеви панели
9 Фотоволтаична система
9 Воден резервоар
9 Бойлер на дърва
9 Подово отопление
9 Стенно отопление

48 m2
6,5 kWp
9,580 - литра
40 kW
във всички стаи
във всички стаи

ǝǾǼǺǴǾǱǷǹǴǸǬǾǱǼǴǬǷǴ
ǮǯǼǿǻǬǾǬǹǬǎǴǹǱǼǭǱǼǯǱǼ
Външни стени
Porotherm
Вътрешни стени
Porotherm
Подови керамични елементи
Porotherm
Фасадни тухли
Terca
Керамични фасадни панели
Argeton
Керемиди
TONDACH Gleinstatten
Бетонни павета
Semmelrock
Райнер и Бианка са собственици на първата керамична къща е4 в Европа. Те са очаровани от съчетанието
на енергийна ефективност, високо качество на живот и
рационално използване на природните ресурси.
„Страхотно е да произвеждаме повече енергия, отколкото ни е необходима.”
Райнер Лугауер
„Благодарение
на керамичните
строителни материали се радваме
на здравословен
климат в дома си!”
Бианка Лугауер

Кабината на водача е като на космически кораб

След подготовка на
жп инфраструктурата
Германските железници
(DB) представиха новия
влак ICE 3, серия 407. По
отношение на обслужването и комфорта той
предлага на клиентите
изключителни удобства.
Те получават чрез мон и т ори н а т ав ан а по
всяко време информация
за пътуването и могат
пълноценно да се хранят
в луксозно обзаведения
ресторант, докато влакът се движи с 300 км в
час. Освен това серията
407 печели чрез ниското
потребление на електроенергия и по-високата
техническа надеждност,
уточнява Андреас Буземан, завеждащ производството в Германските
железници.
Новата верси я се
б а з и ра н а пл ат ф ор ма
Velaro на Сименс. ICE 3
има осем вагона и разполага с общо 444 седящи
места, една четвърт от
които са първа класа.
Той може да се комби-

нира с предшественика
си в двоен влак с 888 седящи места. По външен
вид се отличава с новата форма на предната
част и високи я таван
по протежението си за
по-добра аеродинамика.
През декември 2013 г.
новият ICE 3 получи сертификат - разрешение
за пътувания в рамките
на Германи я, и четири
композиции бяха предадени на Германските железници. Ще последват
още четири до края на
март 2014 г. В момента
първите ICE 3 се движат по линиите Кьолн Франкфурт - Щутгарт.
О т с р е дат а н а април
осемте доставени
влака ще бъдат включени в действащото
р а з п и с а н и е . С ле д д о г ов ор ка с Ге р м а н с к и те железници „Си менс”
прави мащабни тестпътувания и във Франция
и Белгия, за да подготви
разрешение за трансграничните пътувания
в тези страни.

Самолет без прозорци, но с екрани с картина от местата, където
прелитате. Илюзията е,
че се намирате на летящото килимче на Аладин.
Това предлага компанията „Спайк еърспейс”, проектираща свръхзвукови
самолети за бизнесмени.
Тя планира да оборудва
стените на модела S-512
с извити екрани, на които
може да се излъчва картина от мястото, над което
прелиташ. Така панорамната гледка създава впечатление, че се носите на
луксозна платформа над
облаците.
От фирмата уточняват, че идеята им е напълно да се премахнат
прозорците и така да се
намали и съпротивлението на машината по време
на полет. В авиоиндустрията знаят, че отворите в корпуса винаги са
им създавали главоболия,
когато стане дума за
конструкцията и сигурн о с т т а, д оп ъ лват от
компанията. Заради тях
се налага подсилване на
рамката, а това допълнително увеличава теглото.
С монтирането на микрокамери и плоски екрани
всичко това става ненужно. Вариантът на S-512

със супертънки екрани по
стените ще се появи не
по-рано от 2018 г.
Проектът предвижда
възможност да се управлява яркостта на екраните или те да показват съвършено различна гледка.
Специалисти по авиационно и космическо инженерство коментират, че
да се пътува в самолет
без никакви прозорци ще
е доста необичайно преживяване. Няма да има
естествена светлина.
Тя ще бъде симулирана,
така че все едно летиш в
тръба. Освен това как ще
действа това от гледна
точка на сигурност та?
Ако има някакъв инцидент
и камерите угаснат, как
ще разберете накъде се
носи самолетът, и къде
сте се приземили?
„Спайк еърспейс” е базирана в Бостън. Тя възнамерява да направи първия
свръхзвуков бизнес самолет. S-512 би трябвало
да достига скорост от
1,8 Мах, или 1200 км/ч.
Например Boeing 777-300
развива до 0,8 Мах. Това
означава 3-4 часа полет
от Ню Йорк до Лондон
(вместо сегашните 6-7
часа). Предполагаемата
му цена ще е в рамките
на 90 млн. долара.
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Камен Горанов,
експерт в КСБ

Както е известно, интелигентната енергия
включва всичко от управляемия ресурс, който е
с висока степен на ефективност. Търсенето й в
света се увеличава и използването й трябва да
става по-устойчиво. Програмите на интелигентната енергия на Европа
(IEE) предлагат на организациите ефективност
чрез намаляване на вредните въздушни емисии с
20% през 2020 г. Това ще
стане с изграждане на
„зелени” сгради, 20% подобрение на енергийната
ефективност чрез икономии и 20% намаляване на
консумацията чрез обновяване. Интелигентната
енергия създава по-добри
условия за по-устойчиво
енергийно ефективно бъдеще в областта на иновациите, енергоефективните сгради и индустрия,
консумативните продукти
и икономичен и екологичен
транспорт. Програмите
за интелигентна енергия
се обхващат от Изпълнителната агенци я за
конкурентоспособност и
иновации (EACI) към ЕС.
За периода 2007-2013 г.
са били запланувани и изразходвани 730 млн. евро.
Програмата за 2014 г.
включва 42,500 млн. еврофинансиране.
В същото време има
нарастваща необходимост за разширение и
модернизация на съществуващите енергийни инфраструктури. Според
северните европейски
страни това ще изисква
систематична оптимизация на енергийната система и сегашните акумулаторни плочки постепенно
ще се трансформират в
интерактивни, трансперантни и екологично умни
източници, често между
райони, страни и континенти.

Силата на умните
енергийни източници
Датската технология
и ноу-хау на полето на
интелигентната енергия
е известна и ценена в целия свят. Консултантски и
производствени компании
често търсят най-високото ниво на развитие по
отношение на технически
съоръжения, тяхното използване и достигнатото научно ниво. Това се
отнася и до високотехнологичните продукти в
енергийната мениджмънт
и разпределителна система, силова трансмисия и
електроника.
Сега повече от 33% от
еконсумацията на електричество в Дания се базира на вятърна енергия,
а енергийната система
е свързана с шведската,
норвежката и германската. Това позволява износ

Първият плюс енергиен дом в Швеция

на излишния ресурс, когато домашното производство е високо, и внос, когато е ниско.

Балансиране на доставките и търсенето
ЕС подпомага проект,
демонстриращ интелигентната енергийна мрежа на острова Бомхолм.
Той има 20 000 жители и
повече от 50% от консумацията на електричество
се набавя от ВЕИ. Движейки се срещу отживелиците, независимата енергия
означава възобновяемите
източници, като вятър,
слънце, биомаса и вълни,
да станат масово използвани. Енергийната систе-

Слънчева кула е циркулирането вътре в нея на бойлер при екологична чистота и висока ефективност,
пренебрегвайки електрическата консумация. Основното предимство на
тази кула е прякото циркулиране на водата, без
затопляне на друга течност. Главните части са
приемащите модули, парен
цилиндър и изграден тръбопровод с клапи.

800 000 kW спестяване
с енергийно ефективен модул за охлаждане на болница
Като част от консултантската група ДНУ/АС,
АЛЕКТИА помага за инсталирането на ново центра-

GWP=3,3), докато подгряващите помпи - с R600a
( I s o - bu t h a n e , G W P = 4 ) ,
спестявайки около 750 т
емисии СО2 годишно.
З авъ р ш е н ото о х л а дително съоръжение се
състои от две големи
топлинни, въздушно-течностни помпи, 9 въздушни
охладителни помещения и
няколко компресора. През
лятото помпите могат
да доставят необходимото отопление без допълнение от останалите региони. Болницата
спестява около 3,5 млн.
кWh годишно с тази
енергийно ефективна и
интелигентна система,
комбинираща отопление
с охлаждане.
ATIKA

SOLTAG

ма на бъдещето трябва
да бъде интелигентна,
ефективна и в състояние
да комуникира с потребителите за постоянно балансиране на търсенето с
предлагането. Търсенето
ще нараства, ще се адаптира и приспособява към
енергийно производство
по нов, екологично чист и
икономично изгоден път.
Като изхождаме от десетгодишния й опит, Дания е много напреднала в
използването на интелигентна енергия.

Дания мисли за бъдещето
Има действащ скандинавски енергийно ефективен Супермаркет в град
Стромщад, Швеция. Той е
по датски проект, с който
се намалява консумацията
на енергия до 20-30%, чрез
използване на въглеродна
СО2 охладителна система.
През 2008 г. Алборг
проектира и достави цялостна Слънчева кула за
производство на пара под
налягане. Сърцевината на
проекта на приемащата

лизирано охлаждащо съоръжение, което спестява
800 000 kW енергия годишно и осигурява оптимална
дейност на Болницата на
университета АРТХУС.**
Новото централизирано
съоръжение има охлаждащ
капацитет 2,5 mW, като
заменя няколко стари децентрализирани системи
и осигурява необходимото
охлаждане за хирургически помещения, скенери,
сервизни помещения за
IT оборудване на втората по големина болница в
Дания. Централизираното охлаждащо съоръжение може да се управлява
по-ефективно и намалява
енергийната консумация с
800 000 kW годишно, спестявайки около 750 тона
емисии СО2 годишно.

Подходяща екоохлаждаща
система
Новото охлаждащо съоръжение е по-екологично
от стария модел. Вместо
използването на фреон
22 като охладител, то
си служи с R290 (пропан

3000 м2 соларни
плоскости за отопление
на кв. „Хилерод”
За отопление в кварт а л а „ Хи ле р о д “ п р е з
2007-2008 г. са изградени
3019 м 2 соларни батерии
заедно с технически център. Съоръженията снабдяват с енергия и топла
вода жилищата в района.
Това става чрез палети,
като за част от кв. „Хилерод“ и „Фарум“ се използва
природен газ от местния
завод. Услугата е достъпна за общо 600 домакинства, или 1260 жители.
Броят на соларните колектори е 240 и са поставени
под наклон 37°. Пиковият
капацитет е 2,1 mW, а годишното производство е
1,500 MW.
FLSmidth предоставя
постоянно развиващи се
екорешения. „Бинани” например е завод, отворен
благодарение на иновативните решения, резултат от работата на индустрията в хармония с
природата.***

Първият плюс енергиен
дом в Швеция
The ROCKWOOL Group
имат дълъг и добре документиран опит в строителството на добре изолирани пасивни сгради в
сравнение с другите страни в Европа. През 2010 г.
първият плюс енергиен
дом Villa Аkarp беше завършен и доказа своята
ефективност. Сградата
произвежда над един път
и половина повече електричество, отколкото
консумира. Тази Villa Аkarp
е ситуирана в Южна Швеция, близо до Копенхаген,
Дания.
Общата й площ е
150 м 2 . Отоплителната
система се състои от
комбинация на соларни
панели, резервоар и радиатори. Само 10 м 2 от
соларните панели отопляват къщата и осигуряват
топла вода. С 32 м2 от тях
се произвежда в излишък
електричество през годината. През лятото то е
4000 kWh и се продава на
електрическата компания.
През зимата 2600 kWh се
купуват обратно.
Изолации в къщата
Един от видовете изолация, използван във Villa
Аkarp, е трислойна външна
стена с 540 мм дебелина
на фасадата, също и каменна и вълнена изолация,
наречена Flex Systemvаg
(гъвкава система). Тя предотвратява появата на
термични мостове в прозорците и вратите. Балансирана вентилационна
система подпомага осигуряването на чист свеж
въздух в дома и заедно с
изолацията създава добър
вътрешен климат, ниско
потребление на топлина
и стабилни и устойчиви
температури в сградата.
ATIKA
Atika e дом за средиземноморски климат, който гледа в бъдещето на
датските жилищни постижения. Той е фокусиран в ниската енергийна
консумация, съчетана с
добър вътрешен комфорт.
Има условия за оптимално усвояване на дневната светлина през цялата
година, което подпомага
усилията за спестяване
на енергия.
Този дом предлага решение на енергийната
ефективност в региони,
които имат изобилие от
слънце, мека зима и топло

лято. Там основни консуматори са вентилационната
и охладителната система.
В Атика традиционното и
нискотехнологично решение като натуралната
вентилаци я и сенките
срещат последните технологии в широкия кръг
от най-новите подпокривни прозорци VELUX в съвременна архитектурна
среда.
Техническа спецификация
Последната иновация
на Атика са наклонените
прозорци, които се поставят в зависимост от
дневната слънчева светлина и желания вентилационен ефект.

Соларната енергия
В средиземноморския
климат с високо радиационно ниво слънцето
може да осигури цялата
енергия, необходима за
топлата вода в дома, и
част от нужната еленергия. Но има и един парадокс – слънчевата светлина е най-силна, когато е
нужно по-малко отопление.
Запасяването с енергия е
трудно.
Atika има иновативна
система със слънчеви колектори, доставяйки енергия не само за отопление,
но и за охлаждане. Те могат да акумулират 70% от
доставената топла вода
и до 30% от енергията за
слънчево отопление. Когато е необходимо охлаждане, слънчевите колектори
осигуряват електричество за вентилационната
система на сградата.
Дневна светлина
Прозорците и соларните панели са разположени
стратегически в зависимост от различните наклони и ъгли на покрива.
Всяко място на къщата е разработено самостоятелно с оглед неговото ориентиране на
наклона за слънчевото
греене и отварянето на
прозорците. Наклоняването на покрива зависи от
нуждата да се абсорбира
падащият слънчев лъч.
SOLTAG
Устойчивият дом на
бъдещето
Концепцията на дома
SOLTAG е пример за устойчива сграда в бъдещето с
оптималната среда за живеене на хората.
SO LTAG и л ю с три р а
визията, че всичките бъдещи домове могат да
бъдат неутрални за СО 2
(въглеродния диоксид) и
имат комфортен вътрешен климат.
SOLTAG е самозадоволяващ се от гледна точка
на енергията за отопление и създава СО 2 - неутрално отопление чрез
соларна енергия. Сградата си взаимодейства
с въздуха чрез стратегически позиционирани прозорци, соларни панели и
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високотехнологично използване на енергията се
увеличава и индикаторите
са, че може да се очаква
дългосрочно развитие на
пазара. В същото време
новият завод покрива площи, които са най-ключови
за нашите клиенти сега
и в бъдеще. През годините се кооперирахме тясно
с научните институти
и университети на международна база. Гледаме
право напред и обединено
с други научни компании,
ориентирани към зелени
проекти“, допълва той.

Аргументи за бъдещото
доказване на стабилни
инвестиции в чисти
технологии

Паркът за чисти технологии на Копенхаген

клетки и въздушни тръби
и канали. Слънцето, дневната светлина и чистият въздух са внесени в
дома и трансформирани в
електричество, топлина,
натурална светлина и вентилация.
Техническа спецификация
SOLTAG илюстрира визията, че всички бъдещи
сгради следва да бъдат
енергийно устойчиви. Домът стои като забележителност и активен фактор за това как можем да
преобмислим сградите и
тяхната автоматизация,
за да се подпомага екологичната среда.
Дом с неутрален въглероден двуокис
SOLTAG отговаря на
изискването за нулева
енергия и неутрален въглероден диоксид.
Чрез използването на
термична соларна енергия и стимулиране прилагането на соларни пакети
концепцията за дома може
да достигне консумация
от 0 kWh. За отопление е
необходимо 45° ориентиране на юг на покривните
части, за да се получи максимална полза.
SOLTAG изпълнява нови
енергийни правила по илюзорен път. Отоплителна
изолация и вентилация се
възприемат като създатели на устойчивия дом
на бъдещето.
Целта на проекта е да
балансира енергийната
абсорбция, изолационния
капацитет и въздушния
обмен. Домът е „енергийна централа”. Високотехнологичната система е
добре проектирана и интегрирана.
Датските компании са
пионери в биологичните и

хаген. Те се занимават с
различни аспекти на технологията, започващи от
ботанически градини през
високотехнологични лаборатории до научни публикации и аранжиране на
библиотеките.
Глобалните климатични промени, които се очаква да настъпят до 2050 г.,
са причината за подготовка и изпълнение на специален план.
Паркът за чисти технологии на Копенхаген
Можете да разположите вашата компания
в технологичния парк на
Копенхаген. Предпочетен
е регионът Frederikssund,
който се намира на 40 минути с кола от летището
на Копенхаген и един час с
метро или влак от центъра на столицата. Иновативният бизнес квартал
във Frederikssund има за
цел да създаде тясно сътрудничество между компаниите, научните институции и бизнес средата в
големия район на Копенхаген. Бизнес комплексът
изпълнява изискванията на
международните техноло-

щата част на града ще
покрива 350 ha и се очаква да има 10 000 жители,
4000 офиса и 4000 жилища.
Съвършеното ново градче
предлага на компаниите,
установени там, уникална възможност да демонстрират продукти и да
създадат високо ниво на
световното изложение.
Ще има пряк достъп
до градския влак и метро
чрез станция, през която
хората ще се движат на
интервал 10 мин. Позицията е обърната към идващия влак. Общо 100 хектара ще бъдат резервирани
за бизнес среда.
Вече са изградени компании като Ултрачист
силиконов производител
Topsil, катализатор и производител Haldor Topsоe
и производител на зелени
сгради Sundolitt.
Локацията на бизнес
парка показва, че Topsil е
специално избран, за да
бъде близко с други технологични компании. Това
ще даде в бъдеще възможността за взаимно сливане на високотехнологични
фирми, университети или

В новия завод е дадено
първостепенно значение
на стабилността и екологията. Topsil пренасочва и използва излишъка от
топлина към офисите, отпадната вода се филтрира
и рециклира, за да влезе в
употреба при разделяне на
смлените твърди отпадъци, включително строителни, за рециклиране.
Интересно е да поговорим

по същество
за интелигентната
енергия.
Тя включва възобновяема енергия и нейните
източници като вятърни
генератори, слънчеви батерии, енергията на биомасата, водната енергия,
енергията при използване
на замърсители. Към „интелигентната енергия”
се включват информационните технологии, зелените сгради, пречиствателните технологии,
екологичният транспорт,
електрически мотори,
зеленото химическо производство, зеленото осветление и вода. Рециклирането, в ра з ли ч н и те
негови форми, когато произвежда енергоспестяващи крайни продукти, също
е интелигентна енергия.
„Сивата вода” представлява добре пречистена вода от баните и

Чистите технологии
(Cleantech)
по д о б р яв а т оп е р а т и в н о т о и з п ъ л н е н и е,
продуктивността, ефективността, спестяват
средства, енергийна консумация, отпадък или замърсяване на околната
среда. Чистите технологии включват рециклиране,
енергия ВЕИ, биомаса, създаване на биогорива, електрически мотори, зелена
химия и осветление.
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Чистите технологии са
насочени към намаляване
замърсяването
на околната среда.
Усилията са чрез чистите технологии да се
създадат зелени енергийно
ефективни сгради, транспорт и инфраструктура.
По линия на Обединените
нации е предвидено да се
привлекат 325 млрд. долара към 2018 г. в сектора
на чистите технологии, а
именно слънчевите батерии, вятърната енергия и
биогоривото.

Енергийна иновация
Възстановяемата
енергия представя мултимилиардни възможности с
неограничен потенциал на
нарастване. Дания и много други страни искат да
намалят зависимостта си
от нефта и разработват
алтернативни чисти технологии.
Затвореният научен
триъгълник RTCC (Responding to climate change) е водеща институция с критична
маса от изследователи,
повече от 500 компании и
кръг от съпътстващи организации, които усилват икономическия и технологичен
ръст в умна енергийна система, която е напреднала в
транспортната дейност,
алтернативна енергия и
енергийна ефективност.

Европейски
инвестиции в проекти
Най-голямото предизвикателство е пред строителния сектор на Стария
континент. По схемата
Европа 2020 той трябва
да осигури иновации, които
да обезпечат сградите с
енергийна консумация, близка до нулата.
Много инженери, архитекти и експерти по
иновативни материали се
включват, за да гарантират нулева енергийна консумация при новия строителен модел. ЕК счита, че
на всеки един милион евро
се очаква да се увеличи нивото на обучение на 2000
специализирани експерти
или 500 строителни мениджъри, в резултат на което
да се увеличи заетостта в
строителния сектор и да
се намали енергийната консумация от 25 GHz на година. Проектите на ЕС следва
да показват как ще се повишат инвестициите при
използване на иновативни
строителни технологии,
както и тяхната икономическа и енергийна ефективност и възвръщаемост.

Ползвана литература от Еuropean
Commission Eco-innovation magazine
* Абонаментът за Еко-иновативни издания от
Дания State of Green , Joint the future , Think Denmark,
Vesterbrogade 1E 2011, 1620 Copenhagen, Email: info@
stateofgreen.com

енергийните технологии
и управлението
на отпадъците
и сега тези технологии са неотделима част
от Датската енергийна
система. Повече от 4800
изследователи експерти
са назначени на работа
в Университета в Копен-

на кухненски замърсената
вода и тази от банята
и дъждовната вода, за да
бъде използвана след пречистването в затворен
цикъл за тоалетните и
строителните работи.
Това се прави, за да
се подобри енергийната
ефективност на определени квартали и сгради
и да се премине към поекологично обитаване и
минимизиране на замърсяването на природната
среда. За да се правят „зелени сгради” и екологична
инфраструктура и транспорт, е необходимо да се
поработи за изясняване
и оптимизиране на техниката за оценка на възвръщаемостта на тези
инвестиции. До момента
коефициентът ROI (return
on investment) е многостранен. Опростено и систематизирано той може
да се изчисли при постоянни цени на спестената
енергия и вода и наличие
на стабилен икономически
пазар. За съжаление в България и двете отсъстват.
В международен мащаб
методът за оценка на финансирането на енергийно
ефективните и екологични
инвестиции се разработва и прецизира, особено
при изчисляването на индиректните ползи. Той
зависи от конкретната
среда и особеностите
на обекта и неговата
функционалност. На този
въпрос следва да се отдели специално внимание
в следващи разработки
и по-точно в иновативна
практика в научните центрове и бизнес среди.

СТРОИТЕЛ

Интелигентна енергия

гични компании.
Паркът на високите
технологии на Копенхаген
е голяма част от града и
проектите в Дания. Бъде-

техни части и научнотехнологични центрове.
„Новият завод за силикон е приготвил Topsil
за бъдещето”, казва изп.
директор Калле Хиелсен.
„Търсенето на повече и

умивалниците, която може
да се използва за канализационни нужди, за поливане
и строителство. Всичко
това означава да се премине към разделяне на отходните водни източници

**Еко-иновативни издания от Дания State of Green ,
Joint the future , Think Denmark, Vesterbrogade 1E 2011,
1620 Copenhagen, Email: info@stateofgreen.com
***Follow State of Green on social media Follow State
of Green. Vesterbrogade 1E, 1620 Copenhagen Denmarkq
Email: info@stateofgreen.com
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ǰȕȖȊȈȞȐȖȕȕȖȗȘȖȍȒȚȐȘȈȕȍ
ȕȈșțȗȍȘȊȐșȖȒȈșȋȘȈȌȈ
Людмила Александрова, Янко
Александров, Цветко Кирилов,
Ерих Миленов, Иван Александров,
ВСУ „Любен Каравелов”
Иновационното проектиране
предполага създаване на нови решения с изобретателска стъпка и промишлена приложимост,
които издигат световното ниво
на техниката. Използването на
циркулационни контури със серпентини за отопление и горещо
битово водоснабдяване, които са
комбинирани с други серпентини,
разположени в едни и същи водни
съдове, прави техническите решения по-икономични. Разположението на водните съдове един в
друг води до по-малки топлинни
загуби, тъй като дъждовната
вода във втория външен съд е
един вид допълнителен изолатор
за първия вътрешен съд, който е
напълнен с топла отпадна вода.
Такива комбинирани циркулационни контури са разработени и приложени в Project 0614 - Evolo 2013.

Фиг. 1. Хоризонтален разрез през двата съда - трети съд за съхраняване
на дъждовни води (22), в който е разположен централно втори съд за
съхраняване на топли отпадни води (19). Тази фигура илюстрира системите
за оползотворяване на дъждовните води и топлите отпадни води

Техническа същност на авторското иновационно решение
Съгласно фиг. 1 е оформен
първи циркулационен контур
за охлаждане на помещенията
през лятото с температурата
на дъждовната вода от трети
съд 22. Това става с помощта
на първа циркулационна помпа 1,
първи спирателен кран 2, трети
спирателен кран 4, втора циркулационна помпа 5, разположени
пред първа лъчиста подова или
стенна серпентина 7, както и
с шеста циркулационна помпа
13, шести спирателен кран 14,
осми спирателен кран 16, шеста
циркулационна помпа 17 и трета серпентина 23, разположени
след първата лъчиста подова или
стенна серпентина 7.
Съгласно фиг. 1 е оформен и
втори циркулационен контур за
отопление на помещенията с
температурата на топлите отпадни води от втори съд 19. Този
контур е оформен с помощта на
втори спирателен кран 3, трети
спирателен кран 4, разположени
пред първата лъчиста подова или
стенна серпентина 7, и с шеста
циркулационна помпа 13, шести
спирателен кран 14, седми спирателен кран 15, втора серпентина 20 от съд 19, разположени
след първата лъчиста подова или
стенна серпентина 7.
Съгласно фиг. 1 е оформен и
трети циркулационен контур за
изравняване на водите в двата
съда 19 и 22, като постигнатата
по-висока температура на водата в трети съд 22 е предназначена за подгряване на коренната
система на растенията.
Това става с помощта на
първа циркулационна помпа 1,
първи спирателен кран 2, втори
спирателен кран 3, втора серпентина 20 от съд 22, както и
със седми спирателен кран15,
осми спирателен кран 16, седма
циркулационна помпа 17, трета
серпентина 23, разположена в
трети съд 22.
Съгласно фиг. 1 е оформен и
четвърти циркулационен контур

Фиг. 2. Вертикален разрез през двата съда - трети съд за съхраняване
на дъждовни води (22), в който е разположен централно втори съд за
съхраняване на топли отпадни води (19)

за загряване на вода за битови
нужди в първи съд 10. Този контур
е оформен с помощта на трети
спирателен кран 6, четвърта
циркулационна помпа 8, първа
серпентина 9, разположена в първи съд 10, и още с пета циркулационна помпа 11, пети спирателен кран 12, втора серпентина
18, разположена във втори съд 19.
Съгласно фиг. 1 е оформен и
пети циркулационен контур за
подгряване на коренната система на растенията в градините.
Това става с пета серпентина
26, разположена в трети съд 22,
девети спирателен кран 27, осма
циркулационна помпа 28, шеста
лъчиста подова серпентина 29,
девета циркулационна помпа 30 и
десети спирателен кран 31.
Съгласно фиг. 2 първата вертикална преливна тръба 24 е
разположена в два съседни трети съдове 22, предназначени за
съхраняване на дъждовни води,
а втора вертикална тръба 25 е
разположена в два съседни втори съдове 19, предназначени за
съхраняване на топли отпадни
води. С помощта на трета тръба 32, разположена в долния край
на трети съд за съхраняване на
дъждовни води 22 и със спирателен кран 33, когато е отворен, е
осигурено напояване на растенията с дъждовна вода.

Действие на първия циркулационен контур за охлаждане
на помещенията през лятото с
температурата на дъждовната вода от първи съд 22
В контура последователно
са включени: първа циркулационна помпа 1, първи спирателен
кран 2, трети спирателен кран
4, втора циркулационна помпа 5,
разположени пред първа лъчиста
подова или стенна серпентина
7, както и шеста циркулационна помпа 13, шести спирателен
кран 14, осми спирателен кран
16, седма циркулационна помпа
17 и трета серпентина 23, раз-

положени след първата лъчиста
подова или стенна серпентина
7. С помощта на тези включени
признаци топлоносителят циркулира по тръбния кръг, като се
охлажда от по-ниската температура на дъждовната вода в
трети съд 22 за съхраняване на
дъждовни води. За целта вторият спирателен кран 3 и седмият
спирателен кран 15 са изключени.
Действие на втория циркулационен контур за отопление
на помещенията с температурата на топлите отпадни води
от втори съд 19
В контура последователно
са включени: втори спирателен
кран 3, трети спирателен кран
4, втора циркулационна помпа
5, разположени пред първата
лъчиста подова или стенна серпентина 7, и шеста циркулационна помпа 13, шести спирателен
кран 14, седми спирателен кран
15, втора серпентина 20 от съд
19, разположени след първата
лъчиста подова или стенна серпентина 7. С помощта на тези
включени признаци топлоносителят циркулира по тръбния кръг,
като отнема част от температурата на топлите отпадни
води, разположени във втория съд
19. За целта първият спирателен
кран 2 и осмият спирателен кран
16 са изключени.
Действие на третия циркулационен контур за изравняване
на водите в двата съда 19 и 22,
като постигнатата по-висока
температура на водата в първи съд 22 е предназначена за
подгряване на коренната система на растенията.
В контура последователно са
включени: първа циркулационна
помпа 1, първи спирателен кран
2, втори спирателен кран 3, втора серпентина 20 от трети съд
22, както и седми спирателен
кран 15, осми спирателен кран
16, седма циркулационна помпа
17, трета серпентина 23, разположена в трети съд 22. За целта
третият спирателен кран 4 и
шести спирателен кран 4 са изключени.
Действие на четвъртия
циркулационен контур за загряване на вода за битови нужди в

Приложение на
иновационното решение
Изобретението ще намери
приложение при строителството на супервисоки сгради - тип
небостъргачи. (Фиг. 3.)

Фиг. 3. Тримерно графично изображение на небостъргач

първи съд 10
В контура последователно
са включени: трети спирателен
кран 6, четвърта циркулационна помпа 8, първа серпентина
9, разположена в първи съд 10, и
още с пета циркулационна помпа 11, пети спирателен кран 12,
втора серпентина 18, разположена във втори съд 19.
Действие на петия циркулационен контур за подгряване на
коренната система на растенията в градините
В контура последователно са
включени: пета серпентина 26,
разположена в трети съд 22, девети спирателен кран 27, осма
циркулационна помпа 28, шеста
лъчиста подова серпентина 29,
девета циркулационна помпа 30 и
десети спирателен кран 31.
Действие при осигуряване напояване на растенията с
дъждовна вода
Първата вертикална преливна тръба 24 е разположена
в два съседни трети съда 22,
предназначени за съхраняване
на дъждовни води, а втора вертикална тръба 25 е разположена в два съседни втори съда 19,
предназначени за съхраняване на
топли отпадни води. С помощта
на трета тръба 32, разположена
в долния край на трети съд за
съхраняване на дъждовни води
22, и с единадесети спирателен
кран 33 е осигурено напояване на
растенията с дъждовна вода.
Създаден е характерен и запомнящ се архитектурен образ
благодарение на иновационния
подход при избиране на техническите признаци, с които са
разработени циркулационните
контури, разположени частично
в първа, втора и трета извити
части А , Б и В, съставени от
трети съд за съхраняване на
дъждовни води 22, в който е разположен централно втори съд за
съхраняване на топли отпадни
води 19.

ЛИТЕРАТУРА
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ÌÂÔÐÉÂÛÊÔÇÏÐ
Пламен Генов,
ВСУ „Любен Каравелов“

От 2009 до 2011 г.
включително екип с участници архитект Пламен Генов - ръководител, доктор
Елена Иванова - психиатър, Десислава Николова и Любомира Манчева
- асистиращи студенти,
следващи архитектура
във ВСУ „Любен Каравелов” - София, работихме
по научен проект по НИЗ
със заглавие „Интериорни
и екстериорни модели на
защитено жилище за хора
с лека степен на умствена изостаналост”.
На основа на резултатите е „конструиран”
метод, който предполага социализация на човек
чрез архитектурно-строителни средства. Този
метод е приложен веднъж
в проект за три блока в
гр. Банкя и предстои да се
реализира и втори път в
многофамилна триетажна
жилищна сграда в гр. Банкя. В настоящия доклад
а)

б)

ра”, а обратно - всичко,
което създаваме, е заради
това, че чрез него гладът
„оцелява” в нас. Това е философска илюстрация. Ако
трябва да се търси популярна – медийна интерпретация, то тя е възможна
единствено в белетристичната психология на
Достоевски. Бихме могли
само да повдигнем завесата, защото другото е
въпрос на патент и авторски права – наши, с
изразите: „да
откраднеш
нещо, но да
го направиш
т ака, че да
те видят”, да
скриеш нещо,
н о т ака, че
да го н а ме рят”, което
на „любовен”
език бихме
приблизително определили
като „флирт”.
Следват арх и те к турн и
форми, „облаФиг.3. Поглед отвътре към стълбовете на аркадата (снимка арх. Пл. Генов)

касаеща новостроящо се
защитено или дори традиционно, но интерпретирано като защитено
жилище, в което те биха
искали или ще живеят. При
анализа на резултатите
на трите изследвани групи: контролна - от студенти; от лица, настанени в
защитено жилище; и такива с умствена изостаналост, бяха установени
предпочитания, които са

а)

б)

Фиг.1. Интерпретирана фасада: а) проект; б) строителство
(Проектант, снимка и ръководител на строителство е арх. Пл.
Генов.)
в)

а)

„развалена хармонична
градация по посока на геометричната прогресия”,
„неблагодарност”, „подлост”, „низост”, „показване-гледане”, издевателство. Чрез тези изрази
може да се онагледи една
„негативна технологична
линия”, свързана с ирационалното. Или ако всяко
движение на човек - физическо, социално, психично,
е „продуктово” на основа-

б)

в)

г)

Фиг.5. Нова форма,
илюстрираща новия метод
за формообразуване

Фиг.2. Изгледи на комини – нови форми: а) и б) въздуховод; в) и г) димоотвод
(Проектант, снимки и ръководител на строителство е архитект Пл. Генов.)

са представени част от
проекта и част от реализацията му.
Най-общо резултатите от научното изследване се свеждат до това, че
е намерен метод, който да
държи сметка за ирационалното в човека, отделно от композицията като
основа на архитектурното, художественото и дизайнерското проектиране
- свързана с изключително
рационални положения, известни още от класическа
древност, които представят „принципа на повторението”, независимо дали
това повторение ще наречем метър, ритъм, симетрия, пропорция, мащаб
и др. Даже нарушаването
на тези основополагащи
„хармонизиращи средства”
не води до случаен избор –
нещо, което погрешно се
свързва с ирационалния
претекст, а просто до
хаос, който обаче според
съвременното разбиране е
само друга форма на реда
– т. нар. „висш ред”, който се предвижда, изчислява, моделира, регулира и
управлява чрез „Теория на

вероятностите”, „Теория
на хаоса”, „Фракталното
смятане”, „Булеровата
математика”, „Размитата
логика” и др. Отделно от
това психологията и психиатрията в разновидностите си като „глъбинна”,
„теория за влияние на средата”, теория, свързана с
комуникациите, и теорията на системите откровено подменя ирационалното с манипулираното
рационално - едно прикрито повторение, което
дали ще бъде на класически принцип, следващо разделянето на две, или извън
архитектурните и музикални мерки, приети като
такива от една световна
архитектура и музика, си е
все пак повторение.
На негова основа чрез
прастарите „методи на
сходството и родството”,
разрешаващи ни „сравнителния метод” като такъв, ни се поднася една
рационализация на чисто ирационални процеси,
протичащи в човешката
психика. Аз твърдя, че с
доктор Иванова сме „изработили” метод, който

не само разчита ирационалното в човека, но и намира начин да го управлява
с чисто архитектурностроителни средства.
Като основа на метода
послужи изработената от
нас методика, позволяваща на хора с лека степен
на умствена изостаналост, но и на референтна група от установено
здрави хора да покажат
своите предпочитания,
мотивирани от рационални мотиви и от ирационални предикати. Това се
отнася до експертиза,
а)

Фиг.4. Колони и балюстри: а) интерпретирана дорийска
колона; б) интерпретирана колонада от дорийски и йонийски
колони; в) интерпретиран капител (Проектант, снимки и
ръководител на строителство е арх. Пл. Генов.)

частично изнесени в доклад, озаглавен „Графично
структурирано интервю
– смислова и образна интерпретация”. Наборът
от словосъчетания, влизащи в система, представляваща част от метода
и държаща сметка за ирационалното в човека, могат да бъдат извлечени
от другите доклади и найобщо звучат така: „преднамерено, показно, и с
подтекст“, „доверчивост”,

та на едно повторение,
тази негативна технологична линия само поглъща
реалността около него, за
да захранва ирационалното в него. Ако трябва да
се потърси някаква словесна интерпретация по
посока на една специализация на разбирането, то
е в израз на Шопенхауер,
но обърнат наопаки: т.е.
„не езикът, стомахът,
зъбите са неща, в които
гладът се материализи-

б)

Фиг.7. „Симбиотична” форма в два изгледа: а) хоризонтално; б) вертикално
(Проектант, снимки и ръководител на изпълнението е арх. Пл. Генов.)

Фиг.6. Интерпретирана
класическа форма

городени” от метода или
нови „благородни” форми,
създадени чрез него.
Възможно е създаване
на сгради, при които формообразуващите фактори са резултат на изцяло
психологическа игра, провокирана от ирационалното в човека. Те работят
заедно или даже против
рационалните принципи
на формообразуването и
по този начин могат да
се създават съвсем нови
форми или да се интерпретират всякакви архитектурни и художествени
стилове.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Генов, П., (2009).
Вътрешно обзавеждане
и графичен дизайн, „ГЕА
2000”,София.
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Хората в 40-годишния град не са загубили надежда, че някой
ще възроди завода за цимент, а с него – и цялото селище
Елица Илчева
29 км канал. Толкова делят Батановци от Европа.
Или по-скоро от модерна
България и от XXI в. Едва
ли са мнозина онези, които
могат да предположат, че
в пернишкия град, който до
преди 25 години се славеше
като един от най-големите производители на цимент у нас, мръсната вода
се оттича в... близката
река. Не всичката, но на
цели два квартала – „Бор“
и „Делниче“. На всичко отгоре под центъра на градчето, което днес наброява
2000 души, минава част от
канализацията на Перник,
а и пречиствателната
станция е налична от 70
години. Но за единствения
в миньорската община малък град не само канализацията е проблем. Голямата
болка на хората тук е друга – за завода, който някога хранел 800 семейства,
а покрай тях поддържал
стандарта на още 4000
души. Днес в детската
градина има 100 деца, а в
училището - 200.
„Няма човек в града,
който да не жали за годините, когато фабриката
„Гранитоид“ е пакетирала
цимент с пълна мощност.
Селището ни запада след
неговото затваряне. За
прираст вече разчитаме
на онези хора, които купуват евтини къщи в Батановци, за да работят
в столицата“, разказва
кметът Радослав Банчев.
А малцината мъже, които
могат да се срещнат на
улицата, го потвърждават.
Невероятно, но тук никой
не се оплаква от това, че
някога е дишал цимент, а
всички си спомнят, че са
имали добри заплати. Затова когато през 2009 г.
се чуло, че една от водещите на Апенините фирми
за производство на специални цименти е проявила
интерес към площадката
в Батановци, хората запретнали ръкави в готовност да работят отново.
Предприемачите представили инвестиционните си

намерения пред тогавашния областен управител
Иван Димитров. Имали
обаче интерес към терени
не само у нас, а и в съседна
Румъния и за жалост избрали тях.
„Да, вярно е, че керемидите по покривите едва
сега започват да връщат
цвета си, че при всеки
дъжд и колите, и дрехите
ни побеляваха, но бяхме
горди със завода. Покрай
него имахме и жп гара, и
какво ли не“, разказва Васил Стоянов, който някога
е бил електромеханик там,
а днес притежава две от
пристройките на старата фабрика, които купил
при разпродажбата й на
парче. А когато чува за
в. „Строител“, се усмихва
и напомня, че изп. директор
на КСБ инж. Иван Бойков е
управлявал завода и всички
хора го помнят с добро. После предлага да ни разходи
до мястото, където е кипяло производство.

Днес картината
е тягостна...
Стърчат единствено
остатъци от порутени
сгради, старият комин и
охладителните кули... И
вече трудно може да се
разкаже как се е стигнало
до пълната разруха.
През 1997 г. един от
най-големите производители на цимент в света
- немската „Хайделбергер цимент“, придобива в
пакет „Златна Панега“ и
„Гранитоид“. Купувачът е
определен след три кръга
преговори. Така заводът в
Батановци излиза от програмата за ликвидация и
продажбата му изглежда
единственият вариант за
оцеляване при натрупаната голяма задлъжнялост.
„Хайделбергер цимент“ купува 75% от капитала на
дружеството (целият е
740,192 млн. лв.) за 1,5 млн.
долара. Идеята на новите
собственици е да правят
циментови разтвори и изделия, а също и да вадят
суровини от прилежащата
кариера за добив на клин-

Снимки авторът

Кметът Радослав Банчев не е оптимист за бъдещето
на Батановци

кер и варовик. За започване
на новото производство
са обещани инвестиции
от 3 млн. долара. Плановете са да бъдат запазени
останалите 90 работни
места. През 2003 г. обаче
немската фирма си тръгва
от България и „Гранитоид“,
който така и не проработва, чрез регистрираното
в Кипър дружество „Реа
цимент“ става собственост на гръцката компания „Титан цимент груп“.
Оттук насетне идва
краят.

дръпне. За нас няма друг
бизнес. Производството
на строителни материали – в това сме силни ние“,
споделя кметът. Той разказва, че когато хората в
Батановци чули, че новото
Министерство на инвестиционното проектиране
ще възражда производството на строителни
материали и ще подкрепя
инвестициите в тази насока, веднага започнали да
го уговарят да припомни
на властта, че идеалното
място е при тях.
„Ние сме наясно, че с
новите технологии сега
производството дори и на
цимент не замърсява както в ония години. И на драго сърце даваме каквото
се иска от нас“, изразява
той волята на местните
хора. Припомня също, че
всяка нова фабрика носи
със себе си и много странични ползи. Например
факта, който споменахме,
че Батановци има пречиствателна станция от
преди 70 години, е свързан
точно с това, че тук е бил
големият завод. Първата
жп гара по линията София
- Кулата също е построена заради „Гранитоид“,

Бившият електромеханик в
завода Васил Стоянов с мъка
си спомня времето, когато в
завода са пакетирали тонове
цимент

В момента се укрепва училището, което също
пострада сериозно от труса през май 2012 г.
Навръх 3 март бе
открита новата детска
градина „Валентина
Терешкова“. Заради
непоправими поражения от
земетресението на 22 май
2012 г. старото заведение
бе разрушено. Сградата
струва 1,2 млн. лв., като
финансирането е осигурено
от Междуведомствената
комисия за възстановяване
и подпомагане към
Министерския съвет

„Отдавна заводът е
разпродаден на парчета.
Две-три фирми пакетират цимент, няколко произвеждат теракол. Ако се
намерят още със сходна
дейност, селището ще

съществува и до днес и се
приема за голям плюс от
всеки, който идва да търси мегдан за инвестиции.
Лошото е само, че плюсът
много бързо се изравнява
с голям минус. „Идват фирми, искат да строят малки
фабрики, да инвестират в
различни производства и
това е прекрасно. В цеха
за теракол работят наши
млади момчета. Във фабриката за пелети също
се хранят 20 семейства.
Имаме какво да предложим
като сгради и земя, но за
да заведем хората до имотите, ги превеждаме през
надупчените и незавършени улици и това ни връща
в изходна позиция.

Улиците имат нужда от
сериозни ремонти,
но за момента ги кърпим с хвърляне на скална
маса“, разказва кметът.
Бюджетът, който му
отпускат общинските
съветници от Перник, се
движи между 200 и 300 хил.
лв. И всъщност един от
най-сериозните му проблеми е тъкмо това, че
макар и да управлява град,

той не управлява парите
си. Каквото преценят в
общинския център, това
влиза в Батановци. А резултатът е печален. За
миналата година нито лев
не е изхарчен за ремонти.
За компенсация обаче в
тазгодишната програма
за капиталови разходи на
Перник е утвърдено изкърпването на цели две
улици, което ще започне
още пролетта. „Надявам
се да направим още един
ремонт, защото на 17 септември се навършват 40
години, откакто сме обявени за град. Искаме да
се обнови и една общинска сграда, която вече е
опасна, но за нея нямаме
обещание“, споделя още
кметът и се връща в началото – най-важният за
хората е проектът за ВиК.
„В рамките на ОП
„Околна среда“ можехме
да се включим, защото
влизахме в рамката за
финансиране на агломерации с от 2000 до 10 000
жители, но нищо не стана, защото нямахме проект. Преди години, като
се напълни реката с вода,
канализацията започна да
връща. Страшно беше да
се смесват чиста
и мръсна вода. Хората питат в кой
век живеят, къпят
си децата в корита
и който може да си
го позволи, пие само
минерална вода. А
и наличната водопроводна мрежа е
силно амортизирана“, продължава да
обяснява тежкото
положение кметът.

Някога Темелково
е било община и е
управлявало съдбата на още 5 села.
В кметството до скоро имало техническа служба, но сега хората ходят
до Перник за всеки документ. И остава едната
надежда, че градчето ще
се оживи, ако дойде някой, за да построи завод.
Както преди повече от
100 години, когато през
1911 г. германците Едуард
Наудашер, Райнхард Томанек и българинът Георги
Атанасов полагат основите. Дружеството им „Гранитоид“ съществува от
1908 до 1946 г., когато е
национализирано. Но остава легендарно със своето
строителство, производство на цимент, каменовъглена промишленост и
добив на електроенергия.
Преди Втората световна
война „Гранитоид” в Батановци дава около 80%
от всичките 225 000 т
цимент, произвеждани
годишно в страната. Построяването на този завод се дължи на наличието на запаси от варовик
в Голо бърдо - Радомирско,
близостта до мините в
Перник и до разрастващия
се столичен град.
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Снимки Свилена Гражданска

Тя е втора по височина след храм-паметника
„Александър Невски”

Людмил Митакев
„Свето Успение Богородично“
е най-голямата църква на Варна.
Тя е втора по височина (38 м) в
страната след храм-паметника
„Александър Невски“. Разположена
в самия център, катедралата е
един от символите на морската
ни столица - молитвен дом за
варненци и в същото време забележителност в маршрутите на
туристите. Тя е първият храм,
издигнат у нас за увековечаване
на загиналите за Освобождението на България в Руско-турската
война.

Княз Дондуков дал идеята
Още в първите години след
1879 г. православното българско
население в града бързо нараствало. Княз Дондуков-Корсаков бил
поканен от варненските общинари да присъства на тържествената служба в църквата „Свети
Архангел Михаил”. Той обаче останал разочарован от нейното
състояние и заявил, че градът
заслужава представителен храм,
който да няма равен в страната. И бил готов да помогне. На
9 ноември 1879 г. свиканата от
митрополит Симеон църковна
община избрала комисия за осъществяване на проекта. Първата задача била да се определи
мястото и да се съберат средства. Градежът се оценявал на
300-400 хиляди франка, като се
разчитало голяма част да бъдат
от дарения. Постъпилите 15 хил.
франка били бързо изразходени,
затова била разиграна и лотария
от 150 хил. билета по два златни
лева. Варненската община станала гарант на отпуснатите от
правителството 100 хил. лв.

Александър I положил първия камък
Първоначално определеното
общинско място от 5 хиляди кв.
аршина до правителствения дом
в градинката зад Часовника не се
харесало на княз Александър Батенберг I. Той предпочел за тази
цел площта срещу казармата от
едната страна и болницата от
другата, между новата махала
и стария квартал. Това било на
края на тогавашния град. Както
отбелязва по онова време местен журналист: „Избраното мяс-

то е с много широка площ, което
позволява да се направи и градина. То се възвишава над Варна, и
от него добре се вижда сичкий
град, станцията на железния
път, много села, пристанището
и Черно море на голямо и безпределно пространство. Виждат се
още прекрасни лозя...”
Честта да положи основния
камък на бъдещата църква имал
княз Александър Батенберг I.
Церемонията се състояла на 22
август 1880 г. след тържествен
молебен, с благословия от митрополит Симеон и в присъствието на много българи и арменци.
Първата копка била извършена
със специално изработени за
целта сребърна кирка и лопата.
След водосвета българският монарх помилвал всички лежащи във
варненския затвор, на които им
оставали три месеца до края на
присъдата. Избраното име било
в памет на руската императрица Мария Александровна, наскоро
починалата леля на княза.

И бил въздигнат храмът
Строителството почнало
веднага и продължило шест години. Проектът бил на архитект
Василий Маас и много приличал на
Петерховския храм в Санкт Пе-

тербург. Творецът по това време
бил главен архитект на Одеса.
Сключеният с него договор
бил за шест хиляди лева, но скоро той поискал допълнителни
средства. Комисията решила да
откупи плана му и да се откаже
от ангажирането му по строителството. Така основите били
положени по проекта на Маас,
а самата сграда се строила по
допълнителните чертежи на общинския архитект - чеха П. Купка. Предвиждало се черквата да е
с размери 35х35 м, като главният
олтар да е посветен на светото Успение Богородично, северният - на свети благоверен княз
Александър Невски, а южният
на свети Николай Чудотворец.
Още през лятото бил обсъден
въпросът за избор на майстор и
било решено да се телеграфира
на Колю Фичето, но преговорите с него не сполучили. Временно ръководството възложило
строителството на варненеца
Васил Иванов. След дълго търсене работата била дадена на
Янко Константинов (Костанди).
Впоследствие комисията наела

и известния уста Генчо Кънев от
Трявна. На следващата година
храмът бил вдигнат, през септември бил завършен и покривът,
а първата божествена литургия
отслужили на 30 август 1886 г.
В строежа са вложени предимно материали от околността на Варна. Използвани били
запазени дялани камъни от разрушената крепостна стена. За
фасадата доставили материал
от района на селата Любен Каравелово и Куманово, а за вътрешните колони от твърд камък - от
местността Ташлъ тепе, където сега е телевизионната кула.
Външните колони под прозорците
били от русенски камък, сводовете - от варовития бигор. Величко Христов доставил от Англия
медните листове за покрива. От
там докарали и две подемни машини за вдигане на тежките каменни блокове.
Вътрешното обзавеждане
продължило и в следващите години. Архиерейския трон, направен
от Нико Мавроди, бил поставен
през 1897 г. Иконостасът и владишкият стол са изработени от

Филип и Васил Филипови. Полилеите са дело на резбаря Петър
Кушлев. Камбанарията в днешния
си вид е доизградена 1941-1943 г.
Цялостно изографисване на
храма започнало през 1949 г. от
проф. Николай Ростовцев, Карло
Йорданов, Господин Георгиев и
декораторите Динко Шишков и
Александър Сороки.
През 1901 г. като дар от руския цар Николай II били донесени
42 по-малки и 3 големи икони от
Николай Богошкий, а през 1904 г.
още осем за средните и северните врати. Подът на черквата
бил застлан с разноцветни керамични плочки през 1911 г. След
четири години довършили и балконът. През 1941-1943 г. доизградили
камбанарията и куполите. Било
направено парното и подменена
покривната конструкция. През
60-те години били поставени
витражите, като на големите
южни прозорци към площада са
изобразени св. Кирил и св. Методий, а на северните са образите
на св. Климент и св. Ангеларий.
През пролетта на 2000 г. патинираните медни кубета са освежени
и боядисани със златна боя. През
същата година в рамките на програмата „Красива България” е обновена и фасадата. През 2001 г.
със средства на общината се
инсталира уникалното външно
осветление на Катедралата.

Любопитно - има
и по-малка сродница
Във Варна преди векове била
изградена друга църква със същото име. Тя е най-старата
действаща днес. „Устрои се
тоя Свети Храм на Пресветата наша Богородица с помощ и
разноски на всички благочестиви християни на тоя град. 1602
година”. Надписът от мраморната плоча, намираща се вътре в
църквата, ни връща в миналото,
в смутните времена, в които е
построена. Видът, в който я знаем днес, е резултат от няколко
пристроявания. В началото храмът е бил с размери 7/8 м. Първото разширение било с малка
чупка на запад, с дължина 2,4 м.
По-късно добавили още 4,5 м площ
и най-накрая, следвайки същата
посока, били пристроени 7,5 м
с издигане от 0,40 м. Иконите
в черквата са истинско съкровище и малко храмове могат да
се похвалят с такова богатство, твърдят специалисти.
Единственото противоречие с
църковните предписания е, че повечето ликове на светците гледат на юг, а не на запад. Братя
Шкорпил изказали мнението, че
тук би могъл да бъде гробът на
Владислав Варненчик, крал на Полша и на Унгария, загинал в битка
с османските нашественици в
района. За местните храмът си
остава църквата с чудотворната икона на Света Богородица с
младенеца.
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Как се създава дигитален барок

Людмил Митакев

Творецът върху люлката
„Зеленото пиле”

Какво трябва да измислиш,
за да попаднеш в списъка със
стоте най-значими съвременни
дизайнери на The Times? Списание Wallpaper също представя
испанеца Хайме Айон като един
от най-влиятелните творци на
последното десетилетие.

Да сътвориш „Средиземноморски
дигитален барок“
Хайме прави дебют през
2000 г. със серията си керамични
творби. Нарича я „Средиземноморски дигитален барок“. Представена е през 2003 г. в галерията на Дейвид Хил в Лондон.
Още тук демонстрира своята
оригинална визия, която кипи от
енергия и желание за забавление.
Перифразира максимата на минимализма „По-малкото е повече” в
собствения си девиз за дизайна
на новото хилядолетие „По-малкото е скучно”.
Именно дигиталният барок
представлява завръщането към
орнаментите. Наричат го още
необарок. Той е рециклиран исторически стил, към който са
прибавени нови съвременни
елементи. Айон подхожда
към тази комбинация по свой
собствен оригинален начин.
Той смесва минимализма
(чисти прави линии) с няколко игриви детайла и създава
модерен и елегантен дизайн.
Елементите, които използва,
са фриволни, но така са дози- Стол
рани, че да не засенчват пра- или колбас
вите линии на силуета. Достоен пример е колекцията Мultileg през първото десетилетие на
от 2006 г. Там виждаме шкаф от XXI век, внасят приказност, екслакирано дърво със строга изчис- травагантна артистичност и
тена форма. Интересни са кра- забавление в дизайна. „Средиземката на предмета - те са много номорски дигитален барок“ е не
и като че ли са откраднати от само името на негова колекция,
мебели от различни стилове, ха- но и сполучливо определение на
рактерни за няколко исторически новия стил, характеризиращ рапериода – от Луи XIV до ар деко ботата му.
Навършил 40 години, Хайме
и Баухаус.
За създаването на колекцията
Showtime от 2006 г. дизайнерът
намира вдъхновение в старите
мюзикъли на MGM. Мебелите
като че ли идват от лобито на
хотел, обзаведен през 1950 г. Наред с обогатяването на чистите
линии чрез детайли Айон комбинира традиционни материали като
кожа със съвременни като пластмаса.
Творецът споделя, че за разлика от много други никога не
е използвал AutoCAD или друга
програма. Обича да работи с
ръцете си и да експериментира.
Комплект за баня
След дългите години на минимализъм продуктите му, създадени
Шахът за Лондонския дизайнерски фестивал

Майсторската ръка проличава и при интериора

Айон разработва приложни предмети от керамика, дърво, стъкло
и текстил. Проектира мебели и
се е изявява в сферата на интериорния дизайн. Необичайният му
поглед привлича световни марки
като „Фаберже“ и „Бакара“.
Хайме Айон е най-младият
почетен гост на белгийското
биенале за интериор. През 2010 г.
Maison & Objet го избират за дизайнер на годината. С характерния си пищен стил, обединяващ
декоративни изкуства, фини занаяти и инсталации, той се разписва върху мебели за Moooi, осветителни тела за Swarovski, обувки за

сти. Фигурите все
пак са снабдени с колела, които улесняват
придвижването им по
квадратната дъска.
Музеят на холандския
град Грьонинген отдавна следи работата на
дизайнера, затова наскоро купува шахматната инсталация и я
поставя като акцент
в първата голяма солова изложба на Хайме
Айон.
Светът на твореца попада по
средата между силно индивидуалното изкуство и дизайна. Забавните, фантастични и приказни
елементи се смесват с прецизна
изработка и внимание към наймалките детайли. За него емоционалната наслада от предметите
е също толкова важна, колкото и
тяхната функционалност.
Правил е дизайн за бистро
в Париж, дом в Русия, бижутерски бутик в Кувейт, магазин на
Camper в Токио, кристална захарница за Baccarat, стол за Fritz
Hansen. С офисите си в Мадрид,
Барселона, Валенсия и Италия
Айон се е превърнал в истински
глобален творец, който работи
еднакво успешно с керамика, дърво, стъкло, текстил.

Блесна и с ново амплоа
За Bisazza дизайнерът създава
серия мебели и аксесоари за баня.
Винаги актуалният стил ретро
тук е интерпретиран отново с
необикновен поглед. Изисканите
бяло-черни линии са акцентът на
еклектичната колекция, съчетаваща съвременен иновационен
подход с елементи от класиката.
Лаконичните форми и цветова
гама, характерни за минимализма,
са претворени по странен, но пре-

Пример от колекцията
Мultileg

Camper, прототип на смартфон
за AU, в салона на „Фаберже“ (Женева), в информационния център
на музея - Грьонинген.
Голямото признание на твореца сред арт средите в Европа
идва обаче с оригиналните му
проекти и инсталации, като например с The Tournament („Турнирът“) по поръчка на London Design
Festival през 2009 г. с керамични
фигури за шах в човешки ръст.
Да направиш ход с керамична
пешка, която тежи деветдесет
килограма, или да поместиш царя
с неговите 150 кг и два метра
височина далеч надхвърля необходимите за играта способно-

красен начин с разкошни материали и с естетика, взаимствана от
минали епохи. Колекцията включва мебели с прави линии, заоблени
ъгли и изящни крака. Лъскавите
повърхности, боядисани в бяло,
черно и жълто, придават чистота
и лукс. Завършекът на колекцията
представлява огледало с изрязани
с лазер барокови елементи.
Разглеждайки мебелите, оставаме с впечатлението за
една властваща театралност.
За Айон това не представлява
проблем, а е търсен ефект. „Дизайнът трябва да доставя удоволствие, а не просто да е функционален“, смята творецът.

Диванът е сред последните
проекти на Хайме за датския
бранд Republic of Fritz Hansen. Първоначалната идея била създаването на мебел, която наподобява
черупка от здрав материал отвън и мека приканваща вътрешна
част. Резките прави ъгли нямат
място. За всеобщо учудване експерименталният испански вкус и
изчистеният дизайн, с който са
популярни датчаните, са намерили диалог. Цветовете, в които е
възможно да го видите, са точно
десет, а фаворитите са червено,
светлосиво и черен шоколад. Всеки от трите елемента – външна,
вътрешна част и декоративни
възглавнички, е хармонична комбинация от тон и текстура.

Артистичният Мадрид оставя
спомен
Хайме Айон е роден в Мадрид
през 1974 г. Като дете е запленен
от местната скейтборд и графити култура, както личи в работата му и до днес. Учи индустриален
дизайн в родния си град и в Париж.
На 23 години се присъединява към
Fabrica, центъра за комуникационни изследвания на „Бенетон“. Там
под менторството на легендарния Оливиеро Тоскани бързо се
издига до ръководител на отдела
за дизайн.
През 2004 г. Айон
решава, че трябва да
работи над собствения
си стил, и се установява
в Барселона. Започва да
разработва редица проекти, като същевременно експонира авторски
творби в редица галерии.
В момента Айон живее и
работи в Лондон.
Колекциите му са като фантастични приказни истории.
Елементите са странни, поставени в неочаквани комбинации и
облечени в скандални цветове.
Те обаче винаги носят в себе си
някаква необяснима връзка с миналото, с познатото и уютното, като спомен от историята,
от детството или преживяване
от съня. Тази невидима аура на
предметите от творчеството
на Айон безапелационно привлича
вниманието като магнит и прави
така, че всяка нова работа да се
възприема като твърде модерна,
но и като характерна, особена,
създадена точно за теб.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА”
ЧЕСТВА ЮБИЛЕЙ –
20 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО СИ
На 30 март 2014 г. се навършват 20 години от учредяването на Българска браншова камара
„Пътища”.
За честването на събитието Камарата организира тържествено мероприятие, което
ще се състои на 8.04.2014 г. в „Кемпински Хотел Зографски“, зала „София Гранд“ от 19:30 ч.
Цени на кувертите: до 14.03.2014 г. – 120.00 лв. на човек
от 14.03.2014 г. до 02.04.2014 г. – 150.00 лв. на човек
За доброто настроение на гостите има подготвена богата музикална програма.
Информация за мероприятието
на интернет страницата на ББК „Пътища“ www.bgroads.com
За контакт: инж. Андриана Георгиева – изпълнителен директор
Тел. 02 952 30 36, GSM 0887 444 152, e-mail: bbcroads@gmail.com; bbcroads@bgroads.com

3Наименование: „Определяне на изпълнител за строителството
на 3 (три) обекта в Община Ситово“
Възложител: Община Ситово
Описание: Определяне на изпълнител за
строителството на 3 (три) обекта в Община
Ситово. Поръчката е обособена на три позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на
улици в населени места от Община Ситово, Област Силистра”; Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на с. Искра, с. Босна и с. Любен,
Община Ситово, Област Силистра”; Обособена
позиция № 3: „Рехабилитация и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в Община Ситово”

по участъци, както следва -Подобект №1: Път
IV SLS1111 с. Нова Попина - с. Искра - с. Ситово
(от км 0,000 до км 12,980); -Подобект №2: Път
IV SLS1110 р. Гарван - с. Гарван - с. Попина (от
км 0,000 до км 11,720); -Подобект №3: Път IV
SLS2113 с. Ситово - с. Слатина (от км 0,000
до км 5,000); -Подобект №4: Път IV SLS1114 с.
Любен - с. Ястребна (от км 0,000 до км 5,700);
-Подобект №5: Път IVSLS1112 с. Добротица - с.
Ирник (от км 0,000 до км 6,000).

Oсн. предмет: 45233120 - Строителни и монтажни работи на пътища
Прогнозна стойност: 1 544 024.16 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 65
Срок за получаване на документация за участие: 24.03.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 31.03.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Общинска администрация Ситово
Дата: 02.04.2014 г. Час: 14:00
За контакти: Татяна Борисова
Адрес: ул. „Трети март" №72
Адрес на възложителя: www.sitovo.bg
Телефон: 086 882213
E-mail: sitovo@mail.bg

3Наименование: „Определяне на изпълнител за обект лот 15А –
Рехабилитация на път III-804 „Поповица - Асеновград“, от км 0+000
до км 20+442,71“
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура"
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Определяне на изпълнител
за обект лот 15А – Рехабилитация на път III804 „Поповица - Асеновград“, от км 0+000 до км
20+442,71". Цел на проекта: • Рехабилитация на
20.442 км от съществуващото трасе на Път III 804 в подучастък от км 0+000 до км 20+442.71; •
Изпълнение на асфалтови пластове за усилване

на съществуващата настилка; • Рехабилитация на едно голямо съоръжение при км 12+934,32;
• Изграждане на едно ново съоръжение при км
0+189; • Реконструкция/изместване на напоителни и отводнителни канали; • Изграждане на
два нови тръбни водостока с диаметър ф80 см,
подменящи съществуващи с диаметри ф405 и
ф50; • Изпълнение на вертикална сигнализация,
хоризонтална маркировка и др.

Oсн. предмет: 45233320 - Строителни работи
по изпълнение на основа на други пътища
Прогнозна стойност: 8 000 000 EUR
Краен срок за изпълнение: Продължителност в
месеци: 24
Срок за получаване на документация за участие: 31.03.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 10.04.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Сградата на Агенция
„Пътна инфраструктура“
Дата: 11.04.2014 г. Час: 13:00
За контакти: Йоана Бъчварова/Мария Йорданова
Факс: 02 9522563
Адрес: пл. „Македония” № 3
Адрес на възложителя: www.api.bg
Телефон: 02 9173283
E-mail: y.yotkova@api.bg

3Наименование: „Благоустрояване и рехабилитация на улици в
населените места на Община Добричка“
Възложител: Община Добричка
Описание: Обектът на поръчката включва
рехабилитация на пътната настилка на дванадесет улици в 7 (седем) населени места на
община Добричка - Стожер, Плачи дол, Паскалево, Смолница, Козлодуйци, Одринци и Бенковски.
Целта на изпълнението е да се разкърти и демонтира съществуващата силно деформирана

настилка, след което да се направят локални
ремонти по основата и след като се постигне
нейната цялост, да се премине към полагане на
асфалтови пластове. Предвижда се в определени участъци да бъдат поставени бордюри,
пътни знаци и маркировка, както и площадки за
контейнери за битови отпадъци.

Oсн. предмет: 45233120 - Строителни и монтажни работи на пътища
Прогнозна стойност: 1 208 246.67 лева
Общо количество или обем: Предвижда се машинно изкърпване на асфалтовата настилка
с неплътен асфалтобетон на приблизително
4553 м2. Последвано от технологично фрезоване
на съществуващата настилка с цел повишаване
на равността на приблизително 6950 м2. Предвижда се и подмяна на част от бетоновите
бордюри с нови 50/25/15, съгласно БДС 624-87 на
приблизително 2865 м и направа на рампи за преминаване от тротоар към пешеходна пътека. На
определените места се изграждат площадки за
контейнери за битови отпадъци приблизително
36 броя. Предвижда се полагане на 1 пласт от
плътен асфалтобетон с дебелина 4-5 см, след

битумен разлив на приблизително 34318 м2.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в
дни: 90
Срок за получаване на документация за участие: 31.03.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 10.04.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: зала 108 в сградата
на Община Добричка, град Добрич, ул. „Независимост“ № 20
Дата: 11.04.2014 г. Час: 14:00
За контакти: Ели Ганчева Даскалова
Факс: 058 600180
Адрес: ул. „Независимост“ №20
Адрес на възложителя: www.dobrichka.bg
Телефон: 058 600889
E-mail: obshtina@dobrichka.bg

ПРОДАЖБА НА УПОТРЕБЯВАНА ТЕХНИКА
„Пътстрой-92“ АД, София
продава употребявана:
✓строителна техника
и инвентар – 44 броя
✓товарни автомобили – 23 броя
Пълен опис на позициите
е публикуван на сайта
на дружеството www.patstroy.com
ЗА КОНТАКТ
0884 843 633 – Марин Петков – за Ботевград и с. Саранци;
0884 843 639 – Румен Симеонов – за Годеч, Костинброд и Костенец
Валидност: до 14 март 2014 г., включително

3Наименование: „Рехабилитация на пътища в Община Казанлък,
област Стара Загора, участък SZR 1061 Казанлък - Енина - от км
0+000 до км 4+292 и инженеринг на велоалея“
Възложител: Община Казанлък
Описание: Предмет на възлагане на настоящата поръчка е изпълнение на строителни и
монтажни работи, изразяващи се в Рехабили-

тация на пътища в Община Казанлък, област
Стара Загора, Участък SZR 1061 Казанлък - Енина - от км 0+000 до км 4+292 и инженеринг на
велоалея.

Oсн. предмет: 45233200 - Строителни работи
по полагане на пътна настилка на пътища
Прогнозна стойност: 833 000 лева
Общо количество или обем: Предметът на
поръчката включва изпълнението на следните
дейности: • Доставка на необходимите материали и оборудване; • Строителни и монтажни
работи; • Контролни измервания, единични, комплексни и приемни изпитания, изпълнявани от
лицензирани органи; • Съставяне на строителни книжа, съгласно „Наредба № 3 от 31 юли 2003
г. за съставяне на актове и протоколи по време
на строителството“; Извозване на отпадъци и
почистване на терена; Гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни
работи; Направа на геодезично заснемане, ако
е необходимо, и спазване на необходимите напречни и надлъжни наклони към съществуващи
отводнителни съоръжения и при необходимост
изграждане на нови дъждоприемни решетки и
шахти; Премахване чрез студено машинно фрезоване износващия пласт на съществуващата

асфалтова настилка; Подготовка за асфалтиране работния участък и полагане на битумен
разлив за връзка; След приемане на работния
участък полагане на асфалтобетон плътна
смес за горен пласт. Проектиране и изграждане
на велоалея успоредно на пътя.
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 60
Срок за получаване на документация за участие: 19.03.2014 г. Час: 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 26.03.2014 г. Час: 17:30
Отваряне на офертите: гр. Казанлък, ул. „Розова долина" № 6, стая №14, ет. 2
Дата: 28.03.2014 г. Час: 10:30
За контакти: Валентин Захариев; Сабина Владимирова
Факс: 0431 98266
Адрес: ул. „Розова долина" №6
Адрес на възложителя: www.kazanlak.bg
Телефон: 0431 98233; 0431 98283
E-mail: valentin_zahariev1@abv.bg

3Наименование: „Строителство на Обект: „Довеждаща и отвеждаща
техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор
за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна
връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови
данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци
на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново"
по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и
инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга).“
Възложител: Община Велико Търново
Описание: Обществената поръчка се изпълнява за нуждите на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в
регион Велико Търново”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Околна среда 2007–2013 г.” съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. В предмета
на поръчката са включени следните дейности:
Получаване на всички становища и разрешения,
необходими за неговата работа съгласно българското законодателство. Актуализация на разработения План за безопасност и здраве (ПБЗ) и
разработване на Работен проект по организация
и изпълнение на строителството (РПОИС). Законосъобразно, качествено и срочно започване,
изпълнение и завършване на строителството,
включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги
и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи, Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за
изграждане на строителни и инженерни обекти,
проектирани от Възложителя (Червена книга,
Първо издание на Международната федерация на
инженерите - консултанти (FIDIC), 1999) - Общи
и Специфични условия, и правилата на ОП „Околна среда 2007-2013 г.". Изготвяне на екзекутивна
документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Проби при завършване на
строително-монтажните работи. Съдействие в
процеса на въвеждане на обектите в експлоатация след получаване на Разрешение за ползване.
Отстраняване на всички констатирани дефекти
през Срока за съобщаване на дефекти и в рамките на гаранционния срок. Гаранционно обслужване до изтичане гаранционния срок. Изпълнение на
административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.".

Oсн. предмет: 45232400 - Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни
колектори
Прогнозна стойност: 898 627.61 лева
Краен срок за изпълнение:
Завършване: 15.07.2015 г.
Срок за получаване на документация за участие:
01.04.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 10.04.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: В сградата на Община
Велико Търново
Дата: 11.04.2014 г. Час: 14:00
За контакти: Теодора Минкова, Русанка Александрова; Зорница Кънчева-Миладинова
Факс: 062 619251
Адрес: пл. „Майка България" №2
Адрес на възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg
Телефон: 062619 229; 062619 231;062619 503
E-mail: mop_vt@abv.bg

Още на: www.vestnikstroitel.bg
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ǸȍȒȓȈȔȕȈ
ȚȈȘȐȜȈ
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

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА (www.vestnikstroitel.bg)

Пълноцветно лого до 8 кв. см
(само с едногодишен договор)

Размер
Цена

225х48 пиксела
150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ
2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА
Цена за 10 кв. см
Цяла страница

1000 лв.

1/2 страница

500 лв.

1/4 страница

250 лв.

1/8 страница

125 лв.

20 лв.

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4
Тираж 8000 бр.
Тираж до 2500 бр.
Тираж над 2500 бр.

0,20 лв./бр.
0,40 лв./бр.
0,25 лв./бр.

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ
3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ
Максимален обем 1/2 страница 500 лв.
Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

За суми над 1500 лв.

бонус 1 стр. PR материал

За суми над 2500 лв.

бонус 2 стр. PR материал

За суми над 10 000 лв.

20% + бонус 2 стр. PR материал

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ50%ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ
Вестникът излиза всеки петък,
материалите за публикациите (дизайн, текст)
се подават до вторник същата седмица.

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

Вестник „Строител“ предлага и:

9
9
9
9

професионално фото- и видеозаснемане
на обекти и събития
изготвяне на рекламни видеоклипове и
презентационни филми
предпечат и печат на рекламни материали,
албуми, книги
организиране и отразяване на събития

СВЯТ
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³ÔÒÐáÔÏÂËÌÒÊÄÂÔÂÌÕÍÂÏÂÓÄÇÔÂ
Небостъргачът в Германия ще надмине зданията в Абу Даби и Пиза
Страницата
подготви
Людмил Митакев
На път е нов рекорд за Книгата на Гинес. На върха на планината
Рьон в германската провинция Тюрингия ще бъде издигната 70-метрова панорамна кула под наклон
23,5 градуса. Ако този план се осъществи, това ще бъде най-кривата
сграда в света. В момента първото място заема небостъргачът
Capital Gate в арабското емирство
Абу Даби. При него наклонът е 18
градуса, а известната кула в Пиза е
едва с 4 градуса отклонение.
Амбициозното строителство
ще струва около 14 млн. евро, а от-

криването се очаква през 2016 г. В
желанието си да привлекат повече
туристи местните власти в Тюрингия възнамеряват да издигнат
комплекс с наблюдателница, зали
за изложби и спорт и огромна пързалка.
П р о е к т ъ т е н а с т уди о т о
Bießmann+Büttner . „Идеята бе да
пресъздадем аурата и характера на
планината, а не непременно да влезем в Книгата на Гинес“, скромничи
един от авторите Йенс Бютнер.
Първите 12 етажа ще са разположени точно един над друг. След
това сградата продължава стъпаловидно, като размерът на стъпката е от 30 до 140 см, което придава
и наклона на кулата.

ǎǱǷǺǬǷǱǴǾǱǻǼǺǸǱǹȋǾ
ǴǶǺǹǺǸǴǶǬǾǬ
Освен че е важно за околната среда и здравето на
хората, изграждането на велосипедна инфраструктура в градовете се оказва полезно за търговията.
Според специалистите местата с хубави и удобни
пътища за колела стават все по-привлекателни за
купувачите и наемателите на имоти и заедно с това
намаляват разходите на собствениците за поддържането на големи пространства за паркоместа.
Последните данни на статистиката в САЩ показват, че в 85 от 100-те най-големи градове на
страната използването на велосипеди непрекъснато
се увеличава. А това променя и икономиката на тези
места. Според активистите на организациите за
популяризирането на колоезденето то води до увеличаване на продажбите на дребно.
Оказва се, че хората на две колела са перфектните клиенти. Те се връщат отново на определени места и месечно харчат повече, отколкото тези, които
стигат до магазина с автомобилите си. Освен това
нямат нужда от голямо пространство за паркиране
и се поддават много по-лесно на импулсивни решения
за пазаруване.
Ако се движите дори с 35 км/ч, вие не бихте спрели, за да си купите нещо, което сте видели току-що и
ви е харесало. Под въздействието на тази философия
неотдавна екоактивисти настояха за превръщането
на две автомобилни ленти в Портланд във велоалеи,
които трябва да преминават пред изграждаща се жилищно-търговска сграда за 250 млн. долара.
„Намаляваш трафика, подобряваш пейзажа, повече
хора започват да се разхождат и търговията върви“,
обясняват те.
Според експертите наличието на такива транспортни трасета повишава интереса към офис сградите в районите, до които може да се стигне с колело. Работодатели споделят, че търсят да наемат
помещения на подобни места, защото все повече
техни служители искат да стигат до офиса с велосипед, което автоматично намалява разходите им за
абонамент за паркомясто. И не само това – много от
работещите, особено във възрастовата група между
20 и 40 г., държат да могат да се разходят през обедната почивка и така да стигнат до обяда си.

7$0(',$ȍȐȏȌȐȋȕȈȚȈȉȍȏȕȐȚȖȍȌȐȕȉȖȓȚ
не е туристическа забележителност.
Архитектът Шигеру Бан започва експерименти с природосъобразни строителни материали,
като например тръби от картон
и хартия. Неговите забележителни структури често са предназначени за временни жилища, проектирани да помогнат на хора в
сполетени от бедствия райони
като Хаити, Руанда и Япония.
Също толкова често сградите
остават любима част от пейзажа, много след като са изпълнили
предназначението си.

Може ли да се издигне сграда
без използването на нито един
болт или стоманобетонна конструкция? На този въпрос изненадващо положително отговаря
японският минималист Шигеру Бан
с проекта си за новата централа на медийния концерн Tamedia в
Цюрих. Пететажната офис сграда
има дървена носеща конструкция,
върху която са поставени стъклени фасади. Творбата му веднага
нареди сградата сред най-интересните от архитек турна гледна
точка постройки и се разглежда
от хиляди посетители, въпреки че

ǷȓȈȊȈȡȈșȋȘȈȌȈțȒȘȈșȐǩȈȒț
На фона на строгата и величествена съветска архитектура в
Баку се появи сграда, която сякаш
плава. Културният институт, носещ името на бившия президент на
Азейбарджан - Гайдар Алиев, отразява чувствената местна култура и
оптимизма на азерите. Това е било
водещо за проекта на един от най-

известните съвременни архитекти
Заха Хадид – единствената жена,
носителка на своеобразния Нобел в
бранша - наградата Притцкер.
Строителството на огромния
център, заел близо 16 хектара заедно с паркинга и три изкуствени
езера, е продължило няколко години. Само желязната конструкция е

с дължина 90 км, покрита с 12 027
панела, различни по състав и форма.
Те съставят стени, които плавно
изникват от повърхността на заобикалящия площад. Дизайнът е вдъхновен и от богатата орнаментика
и извити форми, характерни за традиционната ислямска архитектура.
Проектантите използват бетонни панели, подсилени със стъклени влакна, за да изградят нагънатите повърхности на стените,
а прозорците и входовете са разположени в отвори между отделните обеми. Сложната геометрия на
структурата е постигната чрез
комбинацията на бетонна конструкция и стоманена опорна рамка, като
всички вертикални колони са скрити
в надиплените стени.
Гладките повърхности на екстериора продължават и в интериора на
културния център, чиито обширни
площи без колони помещават библиотека, музей и зала с хиляда места.
Стъпаловидни балкони дават поглед
към отделните нива и пространства. Осветителните тела са поместени в тесни ниши в стените.

ǰȔȖȓȖȊȍȚȍȔȖȋȈȚȌȈșȈȊȗȍȟȈȚȓȧȊȈȡȐ
Шведите са претенциозни към заобикалящата ги среда. Не правят изключение появяващите се и тук молове.
Затова и търговският център Emporia,
издигнат южно от град Малмьо, спечели
първо място в категорията си на неотдавна състоялия се престижен конкурс
Inside Festival в Сингапур.
Отличителен знак на сградата, проектирана от шведските архитекти
Wingаrdhs, са два сякаш зейнали входа от
ярко стъкло с извити форми.
Авторите обясняват, че двата входа
с двойно извитата им стъклена струк-

тура в експресивни тонове - кехлибарен
и син, привличат посетителите вътре в
центъра. Цветното стъкло се използва и
в интериора на сградата, за да помогне
при ориентирането в пространството,
оформено като осмица.
Комплексът включва също жилищни и
офис площи, разположени над търговския
център, както и покривна градина с отворен достъп.
Завършен е за пет години, като причина за появяването на мол с такива мащаби е пускането на моста, който свързва Швеция и Дания.
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18-ото издание ще се състои от 6 до 16 март с допълнителна програма от 17-и до 30-и
Страницата подготви
Мартин Динчев
18-ото издание на „София
филм фест” ще се състои от
6 до 16 март с допълнителна
програма от 17 до 30 същия месец в София, Бургас, Пловдив и
Варна. Селекцията включва
над 200 игрални, документални
и късометражни филма, които
са групирани в традиционните

„Догвил”

руб рики - Международен конкурс за първи и втори филм,
Големите награди, Киното днес
– Големите майстори, Киното
утре – Големите надежди, Ново
българско кино, Балкански конкурс, Документален конкурс,
Конкурс за български късометражен филм и др. Представяме ви няколко заглавия от
фестивала, които заслужават
по-специално внимание.
„Великата красота”

„Догвил”

„Великата красота”

„Грандхотел Будапеща”

Новият филм на италианския
режисьор Паоло Сорентино е
най-амбициозният му проект до
момента. „Великата красота” е
смесица от фантасмагорична и
уклончива критика към състоянието на Италия от ерата „Берлускони" и нежен трибют към
жизнерадостната образност
на страната, създадена от маестро Федерико Фелини.
Журналистът Д жеп Гамбардела, автор на един-единствен роман, крал на модните
соарета, язвителен и ироничен
коментатор и неуморен Казанова, празнува 65-ия си рожден
ден. Застаряващият плейбой,
чийто дом е с изглед към Колизеума, изглежда е един от
малкото хора, които знаят
тайните на Рим – Вечния град,
потопен в сенките на грандиозното си минало. Заслепяващият, но същевременно празен град, в който елегантният
Джеп се разхожда, отразява
празнотата на живота му и
безсмислените действия на
приятелите му, които гуляят
до зори. Той си задава въпроси,
които преди е игнорирал, и през
маската на иронията започва
да прозира отвращението, което изпитва към околните и към
самия себе си.

Филмът разказва за легендарен портиер, който работи
в известен европейски хотел
между двете световни войни, и
за неговото приятелство с млад
служител, който се превръща в
доверено протеже. Историята
включва още кражбата на безценна картина, битка за огромно семейно богатство и първоначално бавните, а след това
и резки промени, които преобразяват Европа през първата половина на XX век.
„Опитвам се да не се повтарям. Но изглежда правя точно
това във филмите си. Не става нарочно – просто моите истории са изключително лични
и въпреки всичко са интересни
за публиката. Мисля, че ме критикуват заради това, че обръщам повече внимание на стила,
отколкото на съдържанието, и
заради безбройните детайли, с
които товаря персонажите си.
Но всъщност всяко решение е
предизвикано от желанието моите герои да се развиват”, споделя режисьорът Уес Андерсън.
Впечатляващият актьорски
състав на филма е събрал звезди като Ралф Файн, Ейдриън Броуди, Уилям Дефо, Бил Мъри, Харви
Кайтел, Тилда Суиндън и Едуард
Нортън.

Красивата Грейс пристига
в отдалеченото градче Догвил,
бягайки от банда гангстери. С
известна помощ от страна на
Том - самоназначилия се глашатай на града, малката общност
решава да я скрие, а в замяна
Грейс се съгласява да работи
за тях. Но когато бандата идва
да я търси, жителите на Догвил започват да настояват за
по-добра сделка заради това,
че са поели риска да приютят
горката жена. Тя скоро получава
суров урок и разбира, че в този
град добротата е нещо относително. Но Грейс крие много
опасна тайна и жителите на
Догвил може горещо да съжаляват за всичко, което са й сторили...
Действието на филма се
развива на фона на Скалистите планини в Северна Америка
през 30-те години на XX век. Заснет изцяло в студио с оскъдни
декори (улиците са начертани
с тебешир по пода на студиото, а актьорите отварят и
затварят несъществуващите
врати с пантомимни движения),
неконвенционалният стил на
Ларс фон Триер е пряко повлиян
от театъра на немския драматург Бертолд Брехт, както и
от телевизионните театрални постановки от 70-те години.

„Крадецът на книги”
Създаден по едноименния
бестселър „Крадецът на книги”,
филмът разказва историята на
Лизел – необикновено и смело
младо момиче, изпратено да живее в приемно семейство в Германия по време на Втората световна война. Тя се научава да
чете благодарение на подкрепата на новото си семейство и
на Макс - евреина беглец, който
се крие под стълбите. За Лизел
и Макс силата на думите и въображението се превръщат в
единственото бягство от напрегнатите събития в действителността. Благодарение на
връзката помежду им двамата
научават ценни и страшни уроци за живота.

„Краят на омагьосания кръг”

„Грандхотел Будапеща”

Връзката на Дидие и Елиз е
бурна и страстна – любов от
пръв поглед. Той свири на банджо в блуграс група, живее в
каравана в белгийската провинция и се прекланя пред Америка
като „страната на свободата”.
Тя има салон за татуировки, а
тялото й е покрито с картини –

дребни спомени от минали връзки, чиито имена са внимателно
подменени с нови татуировки.
Скоро двамата стават неразделни и не след дълго се сдобиват с дъщеричка – малката
Мейбел, с която семейството
се нанася в нетипично, но очарователно ремонтирана къща.
За съжаление, едва навършила
6 години, Мейбел се разболява
много тежко, а Дидие и Елиз
реагират по съвсем различен

– архитект и заможна жена
на средна възраст, твърдо решена да спаси своето „мамино
синче” от затвора, който го
очаква, след като е сгазил
дете. Докъде ще стигне майката, за да убеди полицаите, съда
и дори родителите в траур, че
нейният син Барбу не е карал с
превишена скорост? Изключително съчетание от психологичен реализъм и социален коментар, този язвителен поглед към
не особено дискретния морален
упадък на румънската буржоазия се превръща в двусмислен
портрет на вманиачената майчина любов. В крайна сметка
никой не може да прецени дали
емоционалните изблици на Корнелия са откровени, преструвка, или самата тя е повярвала
на собствените си лъжи.

„Ролята”
Филмът е естетски черно-бял опит да се погледне по
оригинален начин към годините след 1917 г. Действието се
развива през 1919 г. в Сибир.

„Краят на омагьосания кръг”

начин. Но момиченцето не им
оставя избор и двамата ще
трябва заедно да се борят за
нея.
Дали обаче ще се справят,
след като са толкова различни?
Или любовта ще ги разочарова
точно когато имат най-силна
нужда от нея? „Краят на омагьосания кръг” е напрегната мелодрама, изпълнена със страст
и музика. История за любовта,
която понякога побеждава съдбата, но друг път не успява.

„Позиция на дете”
Носител на „Златна мечка”
от Берлинале 2013, румънският
филм е изграден около отличното изпълнение на Луминита
Георгиу в ролята на Корнелия

Млад провинциален актьор Николай Евлахов, се сблъсква
очи в очи с революционния командир Плотников, който прилича като две капки вода на
него самия (в ролите - Максим
Суханов). Командирът „пресява” пътниците от ешелон в
размирното време и изпраща
мнозина на разстрел, докато
сам не загива. Николай Евлахов
успява да се спаси във Финландия, но тази трагична среща
не му дава и миг спокойствие.
Той е обзет от идеята да се
завърне в съветска Русия като
командира и да „изиграе” неговата роля в живота. Постепенно Евлахов започва да приема новия си живот като свой
собствен и играе пиесата на
чуждия живот докрай.
„Ролята”

ýġĮĴĬĪĳN
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Най-голямото немско
морско пристанище Хамбург е крайна точка на
един от вълнуващите северни маршрути с кола от
София. Разстоянието от
нея до Свободния ханзейски град е приблизително 2000 км, като по пътя
може да се спре в 6 европейски столици – Белград,
Будапеща, Братислава, Виена, Прага и Берлин. Така,
минавайки и през красивия
Дрезден, накрая стигаме
до най-голямото селище в
Европа, което не е столица – Хамбург.
От центъра на града
сме само на 110 км от Северно море и по-точно от
мястото, където се влива
Елба. Живописната река
разсича Хамбург и той е
прорязан от многобройни
канали, над които са изградени цели 2500 моста.
Тук те са повече дори от
тези във Венеция, която е
бележита със своите виадукти. Дори Амстердам
и Лондон имат по-малко
подобни речни съоръжения, което прави Хамбург
първенец и му слага короната на европейския град
с най-многото изградени
пътища над водата.
Истори ята на Хамбург започва през IV в. пр.
н.е., когато тук пристигат първите заселници.
През 810 г. Карл Велики
построява църква, целейки да покръсти езическия
север. Година по-късно е
изградена и крепостта
„Хамабург”, за да защитава както храма, така и
местното население.
Хамбург е превзет последователно от викингите през 845 г. и ободритите през 915 г. По време на
владението на Шаунбургските графове отбелязва
подем в развитието си. По
крайбрежието са построени диги и много хора се
заселват в тези райони.
Граф Адолф Трети основава търговско селище на
западния бряг на Алстер.
На 7 май 1189 г., в знак на
благодарност за подкрепата на кръстоносните
походи, Фридрих Барбаро-

Кулата на кметството
е светската противоположност на религиоз-

кметството се намират
сградите на хамбургската борса и търговската
палата.
Най-високото здание
обаче е телевизионната
кула със своите 279,8 м,
носеща името на Хайнрих
Херц.
Разбира се, Хамбург е
популярен не само с морето и църквите. Той е един
от градовете на любовта
в Европа. Затова интересно място тук е „Сан Паули”. Това е централната
улица в

квартала на червените
фенери.
Не пропускайте да се
разходите и из „Репeрбан”.
Тя е номер едно, що се отнася до развлечения и удоволствия. Претъпкана от
хора през деня, нощно вре-

Внушителното здание на кметството и заседателната зала
„Чилехаус”

са дарява града с няколко
привилегии, между които
и правото на безмитна
търговия и корабоплаване
до Северно море.
През XIV в. Хамбург
влиза в търговското „съглашение” Ханза, a през
1558 г. тук отваря врати и една от първите
немски търговски борси.
Градът остава един от
най-важните икономически центрове на Северна
Германия и след разпада на
Ханзата, по време на Просвещението и индустриализацията той не спира
да прогресира. В момента

Един от големите мостове

тук се намира най-голямото морско пристанище
в страната и трето по
площ и брой обработени
контейнери в Европа след
Ротердам и Антверпен.
Близо до него е известният

исторически квартал
със старите складове.

Улицата на червените фенери

пък е морският фар на
остров Нойверк, построен през 1330 г., който се
намира малко извън границите на града.
Общо шест кули доминират градската панорама. Това са възвишенията на пет църкви и на
зданието на кметството.
Храмът „Св. Михаил” - или
Михел, както е известен
в Хамбург, е емблемата
на града. „Св. Николай“ е
друга църква, която е била
разрушена по време на
Втората световна война и днес е мемориален
паметник. Със своите
147,3 м тя е била най-високата сграда в света в
периода 1874-1877 г.

Непременно трябва да
минете по моста Кьолбранд, да видите стария и
новия тунел под Елба, а за
любителите на морските
дарове рибният пазар ще
бъде истинска атракция.
Заедно с пристанище-

то, градският плавателен
канал и Алстер придават
на този ханзейски град
неповторим морски чар.
По плажовете, кейовете и малките пристани,
между луксозните круизни
кораби, гигантските контейнеровози и грижливо
реставрираните кораби
музеи можете да откриете всякакви развлечения за свободното време
– включително и изкушението да потеглите на
далечно пътуване.
Наблизо е и Миниатюр
Вундерланд – най-голямата железница модел в света. Най-старата сграда

ните здания. Сградата е
построена през 1897 г. и
има общо 647 богато украсени зали и стаи. Висока
е 112 м, а до върха й водят
436 стъпала. В двора блика пищен фонтан със статуя на древногръцката
богиня на здравето Хигия.
Монументът е построен в памет на жертвите
на епидемията от холера
през 1892 г., а след това
започва да се използва за
охлаждане на въздуха в
сградата. На фасадата на
кметството е изписано
на латински мотото на
Хамбург „Нека свободата, която са извоювали
предците, да се запази за
следващите поколения”.
Във фоайето, отворено за
посетители, често се организират концерти и изложби, а в Императорската зала на първия етаж
се устройват официални
мероприятия със светски личности. На гърба на

ме е осветена от многобройните рекламни екрани и неонови лампи, сред
които продължават да се
тълпят стотици, дори
хиляди хора в търсене на
вълнуващ нощен живот.
По нея са разположени десетки игрални зали, секс
шопове, като не липсват
дори и разнообразни предложения от жрици на любовта.
Разхождайки се из Хамбург, е добре да разгледате още три впечатляващи постройки. Първата
от тях е „Чилехаус” от
края на тридесетте години на миналия век, приличаща на корабен нос. Втората е Централната гара,
открита през 1906 г. Със
своите 450 000 пътници
на ден тя е най-посещаваната немска станция.
Интересна от архитектурна гледна точка е
и сградата на старата
поща Ландунгсбрюкен.
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Minister Ivan Danov met with managers of professional organizations
for recent proposals on the texts

“The negative trend to attack issued building permits
and general development
plans is extremely dangerous because in this way we
will chase away investors
from Bulgaria. We need stable government acts and a
system of laws throughout
the sector, including design,
construction, implementation and control, to make the
investment process predictable. A strategy for development of investment planning
will be worked out,” said Minister of Investment Planning
Ivan Danov at a meeting with
professional organizations in
the ministry.
The meeting on the part
of the Bulgarian Construction Chamber (BCC) was
attended by Chairman Eng.
Svetoslav Glosov. It was also
attended by Arch. Vladimir
Damyanov – Chairman of the
Chamber of Architects in Bulgaria, Eng. Stefan Kinarev,
Chairman of the Chamber
of Engineers in the Investment Design, Arch. Veselin
Rangelov from the Union of

Landscape Architects, as
well as the Chairman of the
Chamber of Engineers in Geodesy Eng. Angel Yanakiev.
T h e U n i o n o f Arc h i tects in Bulgaria (UAB) was
presented by Arch. Georgi
Bakalov. During the talks
Minister Danov asked for the
opinion of professional or-

ganizations on the planned
amendments to the Law on
Spatial Planning (LSP). He
stressed that still there is
time well-grounded proposals to be included in the final
version of the amendment to
the LSP before its submission to the Council of Ministers, which will happen in

Konstantin Penchev,
Ombudsman of the Republic of Bulgaria:

It is important
tenders to
be not only
transparent but
also competitive

Mr. Penchev, the Public
Procurement Act (PPA) is a
particularly important for
the construction industry
legal act. At present in the
National Assembly are being considered new amendments to it. What recommendations would you give
in the light of your experience as ombudsman?
It can be said that the
proposed amendments by
the Council of Ministers
have been staying more
than six months in the National Assembly. They have
passed by the Legal Affairs
Committee but are not yet in

plenary for final vote. Proper
tendering is one of the biggest problems of society
and in particular of the Bulgarian one. Public procurement is the major source of
corruption. Through public
orders are distributed large
European and Bulgarian
public funds, so the way
they will be carried out is
very important. Procedures
should be transparent and
there should be an opportunity for judicial control over
them. In recent years the
legislator has changed the
texts of the act many times.
As far as I know, the legal

committee ignored
many of the proposals by the Council of
Ministers. A text for
the in-house orders
was approved again.
It was a change that
was rejected three
years ago.
What are the priorities
in your work in the coming
months?
My priority is to fight for
the rights of citizens. You
can see that there is no progress in the country on this
topic. The real protection of
consumers is not yet a fact.
A government program is
needed in this direction. So
far, there are initiatives of
individual MPs that are not
yet approved by parliament.
I hope we will expand the
rights of consumers and institutions will hear citizens.

the coming week. “We prepared a version that can still
be changed. We share the
same opinion – this law is
difficult to use. Our task is to
facilitate the design and construction process,” explained
Arch. Danov. In response, the
industry organizations said
that within a couple of days
they will bring their proposals in the Ministry of Investment Planning. Ivan Danov
announced his intention to
organize thematic meetings
with the organizations every
Tuesday, to discuss the most
pressing problems of the industry.
The minister expressed
concern that there is a delay
in the work on the amendments to the Public Procurement Act (PPA), which was
one of the most discussed
topics at the meeting. The
PPA will be the focus of

talks next week. “We are
working on the preparation
of an ordinance on public
procurement in construction
but we have to see the latest version of the amendment to the PPA to be able
to connect it. It is important
the ordinance to be adopted
to overcome a number of
problems in the construction
industry,” added Danov. Eng.
Svetoslav Glosov reminded
that the Chamber has taken
the initiative to translate the
German rules of construction
and is ready to share it with
other industry organizations,
so that our country draws
on the German experience.
Participants at the meeting
agreed on the idea that the
change in the PPA related to
the introduction of in-house
orders in construction is extremely harmful and will bring
only negatives.
Slower than expected
are fulfilled the orders of the
Agency on Geodesy, Cartography and Cadaster for
preparation of the cadastral

map and cadastral registers,
it became clear at the meeting. Funds have been provided, however, for another key
priority of MIP – the development of general plans for
each settlement.
At the meeting was discussed the question with the
opportunity to be provided
state guarantees for construction companies seeking markets abroad. As a
possibility Minister Danov
sees an option in which the
contract is concluded by a
state-owned construction
company which hires then
as subcontractors private
companies. “Our neighboring
countries seek builders and
designers. Most of them have
ready building plans for ten
years, which means a bright
future for us. Our professional organizations should
make their way there,” said
the minister.
The problem with the
cadres who come out of
universities was also discussed. The general opinion
was that change is needed in
the education system so that
the labor market to produce
professionals who are welltrained and have the necessary practical skills.

Construction of railway section
Kumanovo-Belyakovtsi starts
The rehabilitation of one of the most important and difficult sections of the railroad
part of Pan European Transport Corridor VIII
– from Kumanovo to Belyakovtsi has begun.
The start of the construction works was given
in Kumanovo by the Minister of Transport, Information Technology and Communications
Danail Papazov and his Macedonian peer
Mile Yanakievski. The official ceremony was
attended by Prime Minister Nikola Gruevski
and Deputy Prime Ministers Zoran Gabrovski
and Vladimir Peshevski. Executor of the project is association “Ruse infra”, which includes
“Ruse-based “Kris group” and “Patinzhenering”
and Varna-based “Inzhconsultproekt”.

The section Kumanovo – Belyakovtsi is
30.8 km long. The project provides for complete reconstruction of the existing line, construction of three railway stations, six stops,
replacement of level crossings with overpasses and underpasses, construction of a bridge
over Pchinya, rehabilitation of the existing
bridges, installation of cable electric lines,
fences, protective barriers and new signaling
safety devices. For rehabilitation of the track
the Macedonian government has provided
EUR 47 million by loan from the European
Bank for Reconstruction and Development
(EBRD). Construction should be completed
by 2017.

Stara Zagora to invest over BGN 780
million by 2020
In this issue we present
the development plan of Stara
Zagora. It was made by DZZD
“Trace Proekt”, which includes
“Inzhproekt” Ltd. and “Georah”
EOOD. Leader of the consulting
team is Arch. Konstantin Kosev,
who was born and worked for
years in Stara Zagora. The plan
is very ambitious and comprises
the implementation of 240 projects for over BGN 782 million
by 2020. For comparison, of
the cities at second level only
the development plan of Plovdiv
provides for greater investment
– over BGN 1.35 billion.
The aim is Stara Zagora to
become a leading economic,
educational, tourist and cultural
center. The largest projects are
related to the construction of
a logistic area for cargo shipments at Stara Zagora Airport,
creating a new technical university, transforming the artillery

barracks into a park with sports
infrastructure. The projects are
grouped into six priority areas –
economic development, social
integration, energy efficiency
and environment, qualitative
urban environment, accessibility and local government. The
main financial resources for
implementation of the plan –
over BGN 572 million should
come from various operational
programs. It is relied on private
investors to put over BGN 71.5
million and the remaining over
BGN 61.6 million should come

from financial instruments and
investment funds.
We are preparing now the
technical design of the most
important sites whose implementation should begin in 2015
– 2016. A total 36 activities
are included as for them were
granted BGN 1.5 million under
OP “Regional Development”.
The assignments should be
ready by October 2014. The
projects include street repair,
reconstruction of landscape
areas, parks and renovation of
schools.
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Попаденията за „лъвовете“ забиха Георги Миланов
и Владо Гаджев, точен за гостите бе Кривец

ǩȈȓȢȒȖȊȕȈȗȢȚȌȈȗȖȍȔȍ
ÄȁțȚȋȈȘȚ´"

Страницата
подготви
Теодор Николов
България победи с 2:1
Беларус в контрола и зарадва около 500 зрители
на Националния стадион
„Васил Левски“. Попаденията за „лъвовете“ забиха
Георги Миланов и Владо
Гаджев, точен за гостите бе Кривец. Националите ни доминираха през
по - г ол я м а т а ч ас т о т
проверката и си заслужи ха победата. Селекционерът Любо Пенев бе
направил доста промени
в състава, като дебют за
България направи Андрей
Гълъбинов.
Нападателят на Авелино записа много добър
мач, като дори можеше да
вкара гол, но улучи гредата. С Пенев „лъвовете“
отново демонстрираха
желание за игра и битка,
макар че за пореден път

Бокс
Тервел Пулев е новият
носител на купа „Странджа”. Бронзовият медалист
от Олимпиадата в Лондон
заслужи това признание,
след като победи с пълно
съдийско единодушие Бурак
Аксън от Турция. Той стигна
до успеха въпреки аркадата,
която получи в полуфинала срещу германеца Албон
Первизай. Пулев печели найпрестижния трофей в българския бокс за втори път в
кариерата си. Решението бе
взето единодушно от Управителния съвет на Българската федерация по бокс и
цялото треньорско ръководство на националния отбор
начело с главния наставник
Михаил Таков. Подгласник на
Пулев е Симеон Чамов, а при

допуснаха елементарни
грешки в защитата.
„Определено съм доволен. В края на първото
полувреме се отпуснахме
и дадохме инициативата
на съперника, но през второто коригирахме това.
Не трябва да подценяваме противника. Мисля, че
отборът ни е израснал

във всеки един аспект.
Съвсем заслужено победихме. За мен сега е важна играта, но ще дойде
време, когато ще са важни спечелените точки“,
коментира Пенев.
Той п ри з н а, че и м а
желание отборът да изиграе още две контроли
след края на първенство-

то. По думите му, още
няма яснота за евентуалните следващи съперници. Пенев подчерта, че
няма претенции срещу
отбори от кои страни ще
излязат, но заяви желание до десетина дни след
края на първенството
да има лагер, където да
изиграят две контроли.

ǷțȓȍȊȚȘȐțȔȜȐȘȈȊȒțȗȈÄǹȚȘȈȕȌȎȈ´
Тервел завърши
турнира с 9 медала

жените носител на купата
е Стойка Петрова.
„Тервел Пулев заслужено
е носител на купа „Странджа“. По време на всичките
си мачове беше убедителен
и приключва по достоен начин участието си в турнира. Знаете, че от лятото
той се състезава в про-

фесионалните серии на
АИБА”, заяви
председателят на
Българската
федераци я
по бокс Красимир Инински,
който даде оценка и за цялостното представяне на
страната ни в турнира.
„Доволен съм. Четирите
златни медала можеха да
бъдат и повече, ако съдийството беше по-адекватно.
Айрин Исметов също заслужаваше да бъде шампион в

категорията си. Искам да
отбележа и начина, по който Александър Александров
беше ощетен от съдиите
в полуфинала вчера. Въпреки това не смятам, че има
тенденциозност към нашите състезатели, а по-скоро
некомпетентност. Поздравявам всички, които защитаваха честта на България
– те са бъдещето на нашия
спорт. Влизаме в предолимпийски цикъл и подобни
двубои могат да им бъдат
само от полза”, допълни
Инински.

Стрелба

Снукър

ǩȢȓȋȈȘȐȊȚȖȗȕȈǭǷ

ǸȖȕȐǶ¶ǹȢȓȐȊȈȕȋȘȈȉȕȈ
ȚȐȚȓȈȚȈȖȚÄǻȍȓȠǶțȗȢȕ´

А н т он Ри зов завърши на
шесто място в
дисциплината
10 метра пушка
на Европейското първенство
по спортна
стрелба с пневматично оръжие в руската столица Москва. Ризов постигна 122,7 точки във финала, в който влезе с четвърти
резултат от квалификациите от 624,8 точки. Шампион
на Стария континент стана Олег Царков (Украйна) с нов
европейски рекорд от 208,6 точки във финала. Среброто
заслужи Виталий Бубнович (Беларус) с 205,3 точки, а с
бронз остана представителят на домакините Назар Лугинец със 185,4 точки. В дисциплината 10 метра пистолет
при жените Антоанета Бонева се нареди на десета позиция. Бонева постигна 382 точки в квалификациите и остана само на точка от финалната осмица. Мария Гроздева
остана на 18-о място с 379 точки в пресявките. Титлата
спечели Щефани Турман от Германия със 196,8 точки във
финала. Втора се нареди друга германка – Моника Карш
със 194,9 точки, а с бронза се окичи Виктория Чайка (Беларус) със 176,6 точки.

Красимир Балъков отново се завръща на голямата сцена. Очаква се той да е следващият старши
треньор на „Щутгарт”. Според местните издания
се очаква само още един пропуск на сегашния наставник Томас Шнайдер, за да заеме Балъков поста.
Шнайдер получи картбланш до мача с „Айнтрахт
Брауншвайг” през уикенда. Досега под негово ръководство отборът натрупа осем поредни загуби и се
свлече до зоната на изпадащите. Бала е големият
фаворит да го замени. С него среща е имал добрият му приятел от времето на терена Фреди Бобич.
Двамата работеха заедно в „Черноморец” преди
няколко години. Тогава българската легенда покани
бившия германски национал за спортен директор.
Сега ролите може да се разменят. Единственият
конкурент за поста е друг бивш съотборник на Балъков от престоя му в „Щутгарт” като играч – Звонимир Солдо.

Тенис

ǫȘȐȠȖșȚȈȕȈȐȊșȊȍȚȈ

Цветана Пиронкова се изкачи с една
позиция в женската ранглиста на сингъл
Най-добрата ни ракета Григор Димитров постигна
ново рекордно класиране в световната ранглиста на
ATP (Асоциацията на професионалните тенисисти).
Българинът, който спечели титлата на силния турнир
в Акапулко, се изкачи с цели 6 позиции в класацията и
вече е под номер 16 в света. Той има 2130 точки, 500 от
които завоювани след успеха над Кевин Андерсън във финала в Мексико. Досега най-доброто класиране на Григор
Димитров беше 19-ото място в световната ранглиста.
Рафаел Надал е лидер в класацията, следван от Новак Джокович, Станислас Вавринка и Давид Ферер. Томаш Бердих от Чехия се изкачи с една позиция и вече е
пети, следван от Анди Мъри, който бе отстранен от
българина в Акапулко. При жените Цветана Пиронкова
се изкачи с едно място в ранглистата на WTA и е под
номер 46 в света. Серина Уилямс е първа, втора е На Ли.

F1
Световният шампион Рони О’Съливан за пореден път
изуми света с представянето си и доказа, че е номер 1 в снукъра. Ракетата триумфира в турнира „Уелш Оупън”, побеждавайки с 9:3 Дин Дзюнхуей във финалната среща на надпреварата. Британецът, който контролираше мача и развоя му
още от началото, реализира 147 точки във финалния фрейм.
Това е 12-ият максимален брейк в кариерата на О’Съливан, с
което той задмина легендата Стивън Хендри, с когото досега деляха първата позиция. Триумфът на Рони в Уелс му донесе шампионския чек за 60 000 паунда, а магическата серия
от 147 точки – допълнителни 12 000 паунда. „Рони игра много
добре през цялото време. Наблюдавал съм го още от малък.
Наслаждавах се на мача и се надявам, че следващия път ще
се справя по-добре”, заяви след поражението китаецът.

ǷȓȈȕȐȘȈȚșȚȈȘȚ
ȊǨȏȍȘȉȈȑȌȎȈȕ

Формула 1 ще продължи да се разширява,
като още през 2015 г.
или най-късно през 2016-а ще проведе състезание в Азербайджан. Идеята е надпреварата да бъде по улиците на
столицата Баку, като Бърни Екълстоун потвърди това.
„Отиваме в Азербайджан. Хората там вече говорят за провеждане на състезание догодина. Стартът вероятно ще е
в края на годината или през 2016 г.“, уточни 83-годишният
Екълстоун.
Основен посредник при преговорите е бил бившият
шеф на „Рено” Флавио Бриаторе, който развива сериозен
бизнес в страната. Евентуална надпревара в Азербайджан
обаче ще допълни календара на Формула 1, в който вече
фигурират състезания в Австрия и Русия, така че общият
им брой догодина би могъл да достигне 22.
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В следващия брой
очаквайте
ИНТЕРВЮ

Днес е украшение за милиардери
Людмил Митакев
Уолтър Бентли бил талантлив инженер и фанатик на тема автомобилни състезания. Затова
не е изненада, че когато на 18 януари 1919 г. основава Bentley Motors, желанието му е да създаде
чудовище за пистите. Така се появява Bentley
3L – суперсъстезателят. Еволюцията до днес е
превърнала автомобила в скъпоструващ шедьовър за аристократи и бизнесмени, любители на
комфорта и разкоша.

Дава фантастичната за времето гаранция
пет години
Bentley 3L за първи път се появява на изложение в Лондон, а само две години по-късно е пуснат за продажба. Автомобилът със сякаш крилатата буква „В” над решетката не се радва на
популярност сред масовите потребители заради
високата, макар и оправдана цена. За сметка на
това компанията дава немислимата за времето
гаранция пет години.
Въпреки скромния вид на салона трилитровият двигател, превъзходната конструкция и
окачване веднага го нареждат сред първенците
на състезанията. Още през 1922 г. е втори на
Tourist Trophy, две години по-късно е първи на Льо
Ман.
И досега се разказва историята на безумния състезател барон сър Хенри Бъркин, който
настоял инж. Бентли да му направи автомобил
с 4,5-литров двигател. В противен случай щял
сам да си го конструира, за да спечели 24-часовата гонка на Льо Ман. Така се появява Bentley 4
с 240 к.с. и турбо система. Поставя рекорд за
скорост с развитите 220,7 км/ч. Серията е само

Мечтата на инж. Бентли

рианти е Bentley S2. Може би най-известният екземпляр е принадлежал на
Джон Ленън. По негова идея и лично
наблюдение колата е изрисувана в характерния хипи стил. Музикантите
от „Бийтълс” я използвали за представянето в САЩ на своя албум „Жълтата подводница”.

Най-скъпият автомобил

Влизането в XXI век
Новия век компанията отбелязва
през 2003 г. със завръщането на Bentley
Continental GT с иновативно спортно
купе. Специализираната преса веднага го определя като най-красивата
и най-бързата семейна кола в света.
Работещата с бензин и с биоетанол
машина развива първите 100 км само
за 4,4 сек, а максималната скорост е
320 км/ч. И още нещо – това е първата
кола на фирмата, която изцяло е проектирана с компютър. Така изработката
не само е съвършена, но е и предварително тествана за катастрофи преди
реалните проби.

След войната моделът
е символ на разкош

Бориславв ГГуцановв
– председател на
парламентарната Комисия
по регионална политика
и местно самоуправление

РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ
Инж. Кръстьо Спасов –
областен управител
на Видин:

Ако изградим нови
в пътища
към Дунав, инвеститорите
ще дойдат начаса

Завръщане на пистата
Колата е изрисувана по идея на Джон Ленън

отличава Bentley Continental R. От
него за три години компанията продава общо 207 броя. Независимо от
това, той полага основата на серията R, която и до днес е флагманът
на производството в градчето Крю
в графство Чешир.
Един от най-интересните ва-

Отново готов за
състезания

Предаността към традицията
фирмата доказва с болида Bentley
Speed 8. Автомобилът е с осемцилиндров двигател с обем четири литра и може да развие до 349
км/ч. Със своите 615 к.с. той се представя отлично още на първото състезание в Льо Ман през
2003 г., заемайки челното място. Така „Бентли”
триумфално се завръща на състезателните писти почти век след първата гениална творба на
своя създател.

ЕДНО ВРЕМЕ...

Сградите
на арх. Никола Лазаров
и до днес са шедьоври

55 броя. 80 години по-късно личният автомобил
на сър Бъркин ще постави рекорд за най-скъпо
продадената кола на компанията - 7,893 млн.
долара, задминавайки по цена изработените за
шейхове и олигарси бижута на четири колела със
злато и диаманти по тях.

МАРШРУТИ

И Джон Ленън го предпочита
Краят на Втората световна война е отбелязан с Bentley Mark VI. Независимо че струвал
колкото една годишна заплата, той се ползвал с
огромна популярност и станал символ на разкош.
Постепенно през годините желанието на
богати клиенти надделява и следващите модели са все по-луксозни изпълнения, сред които се

Мерида
рида –
между колониализма
и древните маи

Творението е изцяло
на компютър
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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
Вчера в офиса
час и половина нямаше
интернет...
Изпихме всичкото
кафе, запознахме се,
поговорихме си...

Бисери от кухнята
Закана
за устройство на
територията
***

Максимално
частни процедури

Забавен кадър

Трудно
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Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да споделим с вас радостното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от създаването на компания АКВАТЕК ЕООД!
Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от
кого да се учим. С годините натрупахме безценен
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА центрове.
Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изисквания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за
да могат да вземат най-правилното за тях решение.
Основната ни цел е постигането на отлично
изпълнение. Държим на качеството на проектите и
вложените материали, на доброто оборудване и на
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да
се наложи като марка на пазара.
Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20
години. Стремим се да сме в течение с новостите в
строителството на басейни, аквапаркове и СПА центрове. В много случаи сме били първите в България,
предложили нов за пазара материал или технология.
Горди сме със своя екип. С работата си през тези
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК
се превърна в институция в своята област.
Благодарим на всички наши партньори, клиенти
и не на последно място - на нашия екип за отличната съвместна работа и изразяваме категоричната
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Хотел „Каменград“ – гр. Панагюрище

Дом на строителя
ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/661479, факс 046/665480
e-mail: abc_en@mail.bg
ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Еластоизол оптимум ХПП3.0 - 2,59 лв./м2
Еластоизол оптимум ТКП4.0 - 3,77 лв./м2
Еластоизол оптимум ХКП4.0 - 3,08 лв./м2
Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно - 4,43 лв./м2
Еластоизол стандарт ХПП3.0 - 3,00 лв./м2
Еластоизол стандарт ТКП4.0 - 4,23 лв./м2

САНДВИЧ ПАНЕЛИ
Цените са без ДДС
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от 2,59 лв./м2
45,00 лв./м2

Цени за членове на КСБ

от 23,00 лв./м2

www.abc-enginering.eu
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23
Пловдив 4006
бул. „Цариградско
шосе“ 53
тел. 032 282 154
Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111

