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Тържеството събра ръководството на КСБ, областни 
председатели, представители на централната и 
местната власт, колеги, рекламодатели и приятели

Георги Сотиров
Невена Картулева

Вестник „Строител“ отпразнува пе-
тия си рожден ден с коктейл в столичния 
хотел „София Балкан“, където събра ръко-
водството на Камарата на строители-
те в България (КСБ), областни председа-
тели, представители на централната и 
местната власт, колеги, рекламодатели 
и приятели. 

Сред официалните гости на събити-
ето бяха зам.-министърът на икономи-
ката и енергетиката Бранимир Ботев, 
кметът на София Йорданка Фандъкова, 
изп. директор на НК „Стратегически 
инфраструктурни проекти“ Асен Антов, 
зам.-директорът на Центъра за превен-

ция и противодействие на корупцията и 
организираната престъпност Елеонора 
Николова, началникът на ДНСК арх. Ни-
колай Христов, президентът на КТ „Под-
крепа“ д-р Константин Тренчев, проф. 
д-р инж. Румен Миланов, член на УС на 
ББАПБ, и др.

От страна на Камарата в праз-
ненството се включиха почетният 
председател инж. Симеон Пешов, пред-
седателят инж. Светослав Глосов, пред-
седателят на Съвета на директорите  
на вестник „Строител” инж. Пламен Пер-
гелов, изп. директор на КСБ и  член на СД 
на в. „Строител“ инж. Иван Бойков.
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Проф. д-р инж. Красимир 
Петров, ректор на УАСГ:

Предлагаме 
две нови 
магистратури 
по проектиране 
и управление на 
газопреносни 
системи

Инж. Валентин 
Вълев:

За да се наложиш 
на пазара, трябва 
да се раздаваш в 
работата си

Инж. Тодор Топалски 
беше избран 
за председател 
на НКСВ
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Честит празник!

По случай петия рожден ден на в. „Строител“ приемете нашите 
пожелания за здраве и късмет, сили, за да се справите с всички 
предизвикателства!

На целия екип на вестника – все така свежи идеи, много лични, 
творчески и професионални успехи!

Областен съвет на ОП на КСБ – Търговище
25.04.2014
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Ренета Николова,
прокурист и гл. редактор

Петият рожден ден на вестника на българ-
ските строители   събра ръководството 
на КСБ, областни председатели, приятели и 
съмишленици от цялата страна, хора,  които по 
един или друг начин са съпричастни  към кауза-
та „вестник „Строител” и нейното успешно ре-
ализиране. Много труд, усилия и всеотдайност  
са вложени в създаването и утвър ждаването 
на изданието на КСБ като професионално, обек-
тивно и модерно.  Екипът на вестника получи 
сърдечни поздравления и добри думи, за които 
искрено благодарим! Те са най-големият ни по-
дарък. Подкрепата и доверието, което имаме, 
ни мотивира   да работим така, че всеки след-
ващ брой да е по-добър от предходния. Гледа-
ме напред, имаме нови идеи и потенциал  да ги 
реализираме. За рождения ден си пожелаваме 
да не спираме да се развиваме, да ставаме по-
добри, по-интересни, по-търсени, по-полезни за 
бранша и за обществото.  Още дълги години. 
И да имаме поводи за повече  добри новини за 
строителите!

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Пловдив: 032/65 32 49; София: 0882 58 97 27
e-mail: office@kontrol-invest.com   www.kontrol-invest.com

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈ

УВАЖАЕМИ СТРОИТЕЛИ,

Поради нарастващия брой за-
питвания от строители, вписани в 
Централния професионален регис-
тър на строителя (ЦПРС), по по-
вод на получени от тях фактури за 
заплащане на услуги, свързани със  
„строителния регистър”, с насто-
ящото Ви информираме, че изпрате-
ните фактури по е-mail или куриер 
по никакъв начин не са свързани с 
ЦПРС и Камарата на строителите 
в България (КСБ). 

Заплащането на други услуги, 
свързани с включване на дадена 
строителна фирма в бизнес ката-
лози, справочници, интернет база 
данни и други подобни, не е свързано 
със Закона за Камарата на строи-
телите и ЦПРС и е въпрос на пре-
ценка за целесъобразност от стра-
на на строителя. 

Използва се терминология, коя-

то в много голяма степен наподобя-
ва услугите, които извършва ЦПРС. 
Като пример посочваме някои от 
услугите, които се предлагат: 

 „годишна такса за вписване 
в строителен регистър за 2014 г.”; 

 „строителен регистър”; 
 „обслужване на профил в стро-

ителен регистър”. 
Заплащането на цените на ус-

лугите, извършвани от ЦПРС, се 
осъществява единствено и само 
по банков път по сметка на КСБ 
след попълване и разпечатване на 
съответното заявление от елек-
тронната система на регистъра, 
заедно с което се принтира пла-
тежно нареждане със сумата и вида 
на услугата. Заявлението, заедно с 
платежното за извършения превод, 
се подава в областното звено ре-
гистър от представляващия строи-
теля или нотариално упълномощено 
от него лице.

Услугите, които се заплащат 
за ЦПРС, са три: 

 първоначално вписване в 
регистъра – еднократно при впис-
ване; 

 процедура по чл. 20, ал. 2 от 
ЗКС – всяка година в срок до 30 юни; 

 разширение на обхвата на 
вписване – за строители, които 
желаят да получат по-висока ка-
тегория строежи и/или да добавят 
нова група строежи към обхвата си 
на вписване. 

Плащането на каквито и да е 
суми в брой или по изпратени фак-
тури с куриер, или донесени от лице 
в офиса на строителя не е свързано 
с ЦПРС. При възникване на подобни 
ситуации можете да потърсите ин-
формация и да направите справка в 
областното звено регистър по Ва-
шето седалище.

КОМИСИЯ ЦПРС

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER

Свилена Гражданска 

Дирекция „Правила и норми за 
проектиране и строителство” 
(ПНПС) към Министерството на 
инвестиционното проектиране ще 
информира електронно за стандар-
тите за строителни продукти, съ-
общиха от ведомството. Услугата 
ще предоставя данни относно на-
ционалните изисквания, приложими 
за предвидената употреба на всеки 
материал, и националните техниче-
ски правила и разпоредби по отно-

шение на основните изисквания към 
строе жите.

Дирекция ПНПС е бенефици-
ент по Оперативна програма 
„Административен капацитет 
2007 - 2013 г.” (ОПАК 2007 – 2013) 
с приоритетна ос „Качествено 
административно обслужване и 
развитие на електронното упра-
вление”. Е-услугата ще обслужва 
операторите на строителни про-
дукти: производители, вносители и 
дистрибутори, органите за надзор 
и националните контролни органи.

Предвидена е възможност за 
електронно разплащане, като так-
сите ще се събират в системата 
на Министерството на регионално-
то развитие и МИП и от областни-
те управители.

Ще бъде осигурен достъп до ня-
колко електронни регистъра: на на-
ционалните нормативни актове за 
проектиране, изпълнение и контрол 
на строежите; на националните из-
исквания за влагане на продуктите 
в строежите в зависимост от тях-
ната употреба и други. 

Роза Никова,
КСБ ОП - Кюстендил

Местната власт и 
представителите на сек-
тор „Строителство“ в 
Кюстендил обсъдиха адми-
нистративната тежест в 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и необ-
ходимите промени в него.

На дискусионния форум, 
организиран съвместно от 
ОП на КСБ - Кюстендил, и 

Община Кюстендил, адв. 
Валентина Бакалова - екс-
перт по ЗУТ от ЛегаПлан 

Консултинг, изнесе презен-
тация. В нея бяха засегна-
ти темата за преодолява-

не на административната 
тежест в нормативния 
акт, за съгласувателните 
режими в проектирането и 
строителството. В диску-
сионния форум бяха разгле-
дани и предложенията на 
КСБ за промени в закона.

Обсъдени бяха недос-
татъците на ЗУТ, свърза-
ни с инфраструктурното 
строителство, както и 
проблемите и недобрата 
координация между отдел-
ните закони. 

„Когато една сграда е 
готова, въвеждането й в 
експлоатация трябва да 
бъде контролирано, за да 
е сигурно, че изискванията 

за безопасност са спазени. 
Необходимо е да се премах-
нат или поне да се опрос-
тят излишните админи-
стративни производства”, 
подчерта адв. Бакалова. 

Тя препоръча  да съ-
средоточим усилията си 
върху превантивния и те-
кущ контрол. По думите й, 
когато незаконното стро-
ителство не нарушава об-
ществения интерес, по-
следиците от него могат 
да се уреждат по граждан-

скоправен път. Органите 
на ДНСК трябва да се на-
месват само ако сградата 
е опасна или са накърнени 
обществените интереси. 

Във форума се вклю-
чиха председателят на 
ОП на КСБ – Кюстендил, 
инж. Светослав Борисов 
и членове на областното 
представителство, екс-
перти от областната и 
общинска администрация, 
КАБ, КИИП и строителни 
надзори. 

Снимка авторът

С Ъ ОБ Щ ЕН И Е
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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 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

www.kofragna-bg.comНИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
Специални кофражи и метални 
конструкции

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

 Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
 Фасадни рамкови скелета, подвижни 
работни платформи

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

 Жилищни и административни сгради
 Търговски сгради (молове)
 Пречиствателни станции
 Атомни електроцентрали
 Мостови съоръжения
 Подпорни стени
 Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
 Метростанции

Десислава Бакърджиева

Изграждането на учас-
тъка „Шумен – Белокопито-
во” от АМ „Хемус” напредва. 
Изпълнителят е използвал 
хубавото време през зи-
мата и вече полага първия 
асфалт. Това стана ясно по 
време на проверка на строи-
телно-монтажните работи 
на обекта при пътен възел 
„Белокопитово”. Инспекция-
та извършиха министърът 
на регионалното развитие 
Десислава Терзиева и пред-
седателят на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура” 
(АПИ) инж. Стефан Чайков.

Строителство на учас-
тъка „Шумен – Белокопито-
во” започна в края на август 
2013 г. Общата дължина на 
новата магистрална отсеч-
ка е 4,9 км. Проектът включ-
ва и изграждането на най-
големия пътен възел у нас 
– „Белокопитово”, който се 
намира на територията на 
област Шумен. През него ще 
се осъществява връзката с 
път I-2 Русе – Варна и път I-4 
Коритна – Белокопитово. По 
трасето ще има още 11 го-
леми и 16 малки съоръжения. 

Проектът се реализира 
по програма „Ново строи-
телство” на АПИ и се финан-
сира изцяло със средства 
от републиканския бюджет. 
Изпълнител на строител-
но-монтажните работи е 
„АМ Черно море” АД. Стой-
ността на договора им е 65, 
7 млн. лв. Досега на строи-
теля са изплатени около 12 
млн. лв. Надзорът осъщест-
вява „Пътинвестинженеринг” 
АД. Срокът за завършване на 
обекта е 18 месеца.

Започна рехабилитацията на 7 км от обходния път на 
Елхово. Проектът е включен като подобект в лот 6 на 
„Транзитни пътища V”, по който се ремонтира трасето 
Елхово – Бургас. Инвестицията е около 6,7 млн. лв. Начало 
на строителните дейности дадоха министърът на реги-
оналното развитие Десислава Терзиева и председателят 
на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Стефан 
Чайков. На церемонията присъстваха областният упра-
вител на Ямбол Николай Пенев и кметът на Елхово Петър 
Киров. 

Обходният път на Елхово е част от първокласния път 
I-7. Отсечката не е основно ремонтирана от построява-
нето й преди 17 години. Очаква се след рехабилитацията 
й да се улесни и тежкотоварният трафик по път I-7 към 
граничен пункт Лесово, както и да се подобри връзката 
на област Ямбол с второкласния път II-79 Елхово-Бургас. 

По думите на Десислава Терзиева през следващия ме-
сец ще бъде обявен търг за още един проект по „Транзит-
ни пътища V”. Обществената поръчка ще е за трасето 
Сливен – Ямбол – Средец с дължина около 65 км. Индика-
тивната стойност на обекта е около 30 млн. евро.

„Работи се усилено по рехабилитацията на пътя Ям-
бол – Веселиново. Строителите ме увериха, че до края на 
май ще бъдат готови с 10-километровия участък”, съобщи 
още министър Терзиева. Ремонтните дейности по отсеч-
ката от път III-5305 Ямбол – Веселиново – Завой – граница 
с ОПУ Сливен от км 0+000 до км 15+000 се финансират от 
Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчи-
во развитие на регионите”. За превантивния ремонт на 
отсечката са осигурени 3 млн. лв. По същата програма на 
територията на област Ямбол ще се обновят и близо 2 км 
от път II-76 Елхово – Гранитово – Княжево от км 0+000 до 
км 1+700. Инвестицията в тази отсечка ще е 500 хил. лв.

Министър Десислава 
Терзиева и председателят 
на АПИ инж. Стефан 
Чайков направиха 
инспекция на обекта

ОП на КСБ - Ямбол, ПГСГ „К. Фичето“

Панорамата на професионалното об-
разование бе открита в Пловдив от зам.-
министъра на образованието и науката 
Атанаска Тенева. Във форума участваха 
повече от 400 ученици от 200 професио-
нални гимназии от цялата страна.

Със своите знания и придобити уме-
ния бъдещите професионалисти мериха 
сили в националните състезания: При-
ложна електроника „Мога и зная как“, 
„Най-добър млад керамик“, „Озеленяване 
и цветарство“, „Стилни мебели и дър-
ворезба“, „Най-добра бизнес идея“, „Най-
добър млад строител“.

Последното състезание се провежда 
ежегодно в три кръга - училищен, региона-
лен и национален. Представянето на ПГСГ 
„Кольо Фичето“ – Ямбол, традиционно е 
силно през последните няколко години. 
То беше и единственото училище от об-
ластта, което достигна до националния 
кръг на състезанието през тази учебна 
година.

Възпитаникът на ямболската профе-
сионална гимназия Стоян Бъчваров заво-
юва първо място на състезанието в дис-
циплината „Облицовки и настилки” сред 
конкуренция на ученици от 8 професионал-
ни строителни гимназии в страната. Той 

беше награден със златен медал, а ПГСГ 
„Кольо Фичето“ - с купа и грамота за от-
лично представяне.

Целта на инициативата е да се подпо-
могне професионалното ориентиране на 
младежите, да се даде старт на тяхната 
кариера, което да улесни успешната им 
реализация на пазара на труда.

Националното състезание е организи-
рано от Министерство на образованието 
и науката, КСБ, Центъра на учебно-тре-
нировъчните фирми, бизнес структури и 
други работодателски организации.

Надпреварата за най-добър млад стро-
ител е в четири дисциплини, които са раз-
делени на няколко части. Освен задължи-
телната теоретична част участниците 
трябва да демонстрират и практически 
умения в различни аспекти на строител-
ството.

В рамките на няколко часа гимнази-
стите работят с висококачествени про-
дукти, а задачите им включват зидане с 
блокчета клетъчен бетон YTONG, работа 
с гипсокартон, боядисване и нанасяне на 
мазилка, облицовка с фаянсови плочки и др. 

Компетентното жури на конкурса 
се състои от изявени професионалисти 
в строителния бранш, членове на КСБ и 
преподаватели от висшите строителни 
училища.

Дo
Г-жа РЕНЕТА НИКОЛОВА 

и
ЕКИПА 

на в-к „СТРОИТЕЛ”
гр. София

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

Уважаема госпожо Николова,

По повод 5-ата годишнина от списването на вестник „Строи-
тел” приемете нашите сърдечни пожелания към Вас и целия екип за 
крепко здраве и професионално дълголетие!

Благодарим Ви, че в тези трудни за бранша години успешно запа-
зихте позицията си на основен източник за информация на реално 
случващото се в строителния сектор, отразявайки политически 
безпристрастно, с висок професионализъм и гражданска ангажира-
ност неговите проблеми, постижения и успехи.

С неуморим дух и всеотдайност, с ярко и силно присъствие Вие 
успяхте през тези години да се впишете трайно в облика на Ка-
марата на строителите в България. С Вас ние станахме по-чува-
еми, по-аналитични, по-добри законотворци, по-силни в борбата с 
корупцията.

Бъдете продуктивни и успешни в делата си и много щастливи 
хора!

 Весел празник!

Областен съвет на КСБ - Плевен
Председател: инж. Розета Маринова

Април 2014 г.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ПЛЕВЕН
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Свилена Гражданска

62% от нередностите, установени от АФКОС, са при извърш-
ване на проверки на процедури по Закона за обществените по-
ръчки. Това стана ясно по време на пресконференция на дирекция 
АФКОС към Министерството на вътрешните работи. Данните 
са за периода от 2007 г. до 2013 г. По Структурните програми и 
Кохезионния фонд са разкрити 1190, като 257 са докладвани на Ев-
ропейската служба за борба с измамите - ОЛАФ. През последните 
две години общия брой е почти еднакъв. Нарушенията при търго-
вете са за налагане на дискриминационни критерии,  необосновано 
отстраняване на участник, ограничителни условия и други. 21% 
от нередностите са свързани с недопустими разходи, а 6% са за 
неизпълнение на договорените дейности.

„Досегашният опит на европейските държави показва, че пи-
кът на нарушенията е две години след приключване на програмния 
период“, заяви Борислав Хлебаров, директор на дирекцията. Той 
подчерта,че годишно структурата получава около 200 сигнала.  В 
момента АФКОС работи по 22 административни разследвания за 
40 млн. лв. Те са по всички оперативни програми. От началото на 
годината са заведени 14 преписки.  „Целта ни е да приключваме 
работа по 20 до 80 случая на година“, подчерта Хлебаров.

През миналата година Европейската служба за бор-
ба с измамите – ОЛАФ, е издала на България препоръки 
за съдебни действия по общо 27 случая на злоупотреби 
с европейски средства. Вече има повдигнати обвинения 
по 10 от тях. Това показва представен доклад за дей-
ността на организацията в Брюксел. Осем от общо 27-
те случая у нас са били прекратени. От ОЛАФ отчитат 
още, че по 7 случая у нас продължават следствените 
действия, а по 2 не са предприети никакви мерки.

През 2013 г. родните власти са докладвали 3 случая 
на евентуални злоупотреби. Броят според доклада е по-
казателен за степента на сътрудничество със служба-
та – от Германия например те са били 38, има и страни, 
от които няма нито един.

Като цяло ОЛАФ отчита 253 започнали и 293 при-
ключили разследвания през миналата година. За над 
400 милиона евро неправомерно използвани европейски 
средства са били издадени препоръки за възстановява-
не в евробюджета. Най-много от тях засягат струк-
турните фондове.

Елица Илчева

Проектът за Ларго-
то на столицата трябва 
да приключи през следва-
щата година, а все още 
няма обявена обществена 
поръчка. Имам притесне-
ния, че Министерството 
на културата бави втория 
и третия етап на проек-
та, което може да доведе 
до загуба на повече от 12 
млн. лв. Това заяви пред 
представители от Аме-
риканската търговска 
камара кметът на София 
Йорданка Фандъкова. На 
работна закуска в „Шера-
тон” тя направи презен-
тация на тема „София - 

по-добър град за живеене, 
по-добър град за бизнес”. 

Тя припомни, че разкри-
тите археологични обекти 
са на площ над 20 хил. кв. м. 
По проекта, изготвен преди 
две години и финансиран с 
16 млн. лв. от ОП „Регионал-
но развитие“, ще се изгради 
открит и достъпен музей, 
който да направи столицата 
още по-атрактивна. Парите 
обаче трябва бъдат използ-
вани до 29 октомври тази 
година, иначе средствата за 
опазването на 16-вековното 
културно наследство ще бъ-
дат загубени.

„Разговаряла съм много 
пъти с министъра на култу-
рата Петър Стоянович, той 

разбира ситуацията и съм 
сигурна, че прави всичко въз-
можно“, каза още Фандъкова. 

„Борим се за Ларгото. За-
бавянето идва от лошо про-
ведените две поредни проце-
дури в предишния мандат“, 
обясниха от Министерство-
то на културата. Това нало-
жило да се изработи изцяло 
нова тръжна документация, 
за да се намалят всички 
рискове. От ведомството 
очакват третият търг да 
бъде обявен до месец.

На въпрос дали община-
та мисли и за превръщането 
на Витоша в привлекателна 
за спорт и туризъм планина, 
столичният кмет съобщи, че 
личното й мнение е, че плани-

Кметът Йорданка Фандъкова:

ната над София, около която 
има още 3 общини, трябва да 
развие модерна инфраструк-
тура за ски и летен туризъм 
и да бъде запазена от стро-
ителство на сгради. В пла-
новете на местната власт 

е метрото да се свърже с 
началната станция на ка-
бинковия лифт. 

„Знаете, че Витоша е на 
територията на 4 общини 
и за нея отговарят няколко 
ведомства. Добрата новина 

е, че има избран изпълнител, 
който ще изготви нов план 
за управление на природния 
парк. Липсата на този клю-
чов момент запушва всякак-
ви добри намерения“, каза 
още столичният кмет. 

С
ни

м
ка

 а
вт

ор
ът

Снимка авторът

Бизнес отношенията между България и 
Алжир започват нов етап от своето разви-
тие. След демонстрирания интерес за тях-
ното задълбочаване от двете страни вече 
е време за конкретни действия. До такова 
заключение стигнаха представители на Ка-
марата на строителите в България (КСБ) и 
делегати от африканската страна. Те са на 
специално посещение в България, за да промо-
тират възможностите за съвместни строи-
телни проекти. От страна на символичните 
домакини от КСБ бяха инж. Николай Станков, 
зам.-председател на УС на КСБ и председател 
на ОП - София, и инж. Егмонт Якимов, предсе-
дател на Комисията по професионална етика 
към ОП - София
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Проф. д-р инж. Красимир 
Петров, ректор 
на Университета 
по архитектура, 
строителство и геодезия:

Обучението ще е в четири семестъра, на български и руски език 

Невена Картулева

Проф. Петров, УАСГ 
получи най-високото си 
признание досега от На-
ционалната агенция за 
оценяване и акредита-
ция (НАОА) към Минис-
терския съвет. Какво 
следва от това и как ще 
работите по отправени-
те препоръки?

Предишната институ-
ционална акредитация е 
от 2007 г. и тя също беше 
много добра. През 2013 г. 
беше извършена подго-
товка за новата акреди-
тация. Работата беше на 
всички нива – катедри, фа-
култети, департаменти, 
лаборатории. Беше преда-
ден доклад за самооценка, 
изготвен по критериите 
и показателите на Нацио-
налната агенция по оце-
няване и акредитация. Той 
дава представа за разви-
тието на университета 
и новите неща, които 
бих ме искали да залегнат 
в бъдещата ни дейност. 
В съответствие с проце-
дурата бяхме посетени и 
от експертна група към 
НАОА. След като се запоз-
наха с докладите за само-
оценка на всеки факултет 
поотделно, нейните пред-
ставители се срещнаха 
с факултетните съвети, 
преподавателите, студен-

тите и потребителите 
на кадри. Разгледаха цяла-
та материална база. След 
провеждане на процедури-
те по даване на оценка 
получихме най-високата, 
давана на УАСГ при инсти-
туционална акредитация 
- 9.31 при максимална 10. 

От високата оценка 
следва и това, че заемаме 
първо място в рейтинго-
вата система в направ-
ление 5.7 – архитектура, 
строителство и геодезия. 
Това даде възможност да 
получим допълнителни 
средства, с които завър-
шихме някои от ремон-
тите на материалната 
ни база, а друга част на-
сочихме към финансиране 
на научноизследователска 
работа. 

Най-съществената 
препоръка е за кариерния 

център, чиято дейност 
не се вписва в нашето 
виждане за нея и от аген-
цията също са преценили 
така. Главната задача на 
звеното не е да търси ра-
бота на студентите, ко-
гато завършат. Предназ-
начението му е по-широко. 
Кариерният център може 
да подготвя магистрите 
в хуманитарни сфери, кои-
то в УАСГ не преподаваме. 
Например това са умения-
та да общуват, да правят 
презентация на проекти-
те си, да изготвят авто-
биографията си. Нашата 
задача е да подобрим ра-
ботата на кариерния цен-
тър именно в тези насоки.

К а к  у с п я в а т е  д а 
поддържате материал-
ната база, която уни-
верситетът управлява 

– централната сграда в 
София, общежитията, 
почивните станции?

Завършихме проект 
по ОП „Регионално разви-
тие“, който обхващаше 
три основни насоки - енер-
гийната ефективност, 
свързана с подмяната на 
дограмата в новите кор-
пуси, изграждането на ин-

фраструктура за достъп 
на хора с увреждания и 
осъвременяване на библи-
отеката. 

Скоро тук беше ра-
ботна група от ЕК, която 
провери на място и про-
дължава да проучва дали 
всичко, което е заложено 
в проекта, е изпълнено. 
Процедурата е тежка и 

ако имаме пропуски, ще 
последват финансови 
санкции. Групата се със-
тои само от експерти от 
Брюксел и оценката им е 
напълно независима. Очак-
ваме скоро комисията да 
изпрати доклада си. Пред 
нейните представители 
изразих удовлетворение, 
че вложих ме разумно от-

Университетът по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ) със 
съдействието на Камарата на строи-
телите в България (КСБ) ще проучи мне-
нието и препоръките на потенциалните 
работодатели и на своите студенти за 
качеството на обучението, което пре-
доставя. Това ще стане чрез електрон-
на анкетна форма, която се подготвя в 
рамките на проекта „Кариерно израст-
ване и повишаване на квалификацията на 
академичния състав в УАСГ“, финансиран 
по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 
Тя ще бъде изпратена на електронната 
поща на всяка една от фирмите, вписани 
в Централния професионален регистър 
на строителя (ЦПРС), поддържан от КСБ.

Ръководителят на проекта – проф. д-р 
инж. Борислав Белев, който е и директор 
на Центъра за развитие на академич-
ния състав към УАСГ, и координаторът 
по тази дейност от проекта – доц. д-р 
арх. Екатерина Сентова, разказаха за в. 
„Строител“ какво ще включват анкетите 
и как ще достигнат до фирмите.

Проф. Белев уточни, че те са част от 
разработването на инструментариум за 
повишаване качеството на обучението. 

Целта е университетът да получава по-
стоянна обратна връзка за нивото на 
преподаване и за състоянието на учеб-
ните програми. Използвайки тези данни, 
УАСГ ще има възможността да осигури 
на студентите образование, което отго-
варя на съвременните обществени очак-
вания и ги прави конкурентоспособни на 
пазара на труда. 

Проектът ще приключи в края на 
2014 г. Завършените анкетни форми ще 
бъдат един от продуктите вследствие 
на изпълнението му. С тяхното тестване 
всъщност паралелно се извършват две 
дейности. От една страна, проверява се 
доколко ясно са формулирани въпросите, 
за да бъдат допълнени при необходимост, 
а от друга – събират се данни за оценка-
та, вижданията и препоръките по отно-
шение на обучението на трите страни 
– преподавателите, завършващите сту-
денти и работодателите, наемащи кадри 
от висшето училище.

Крайната цел е създаването на 
устойчива методика и процедура за ан-
кетни проучвания. Готовите анкетни 
форми ще бъдат представени на ръковод-
ството на университета след изпълне-

нието на проекта. Идеята е периодично, 
вероятно през 2 – 3 години, те да бъдат 
разпространявани до трите страни в 
процеса. Разбира се, в течение на време-
то въпросите отново могат да претър-
пят корекции, когато образователната 
и пазарната среда налагат това, обясни 
проф. Белев. Според него, за да има полза 
от проучванията, е от особено значение 
те да се провеждат регулярно, а не кам-
панийно. Така, съпоставяйки анкетите 
от всеки етап, могат да се направят 
изводи за общите дългосрочни тенден-
ции. „Както на пазара на труда, така и 
в сферата на висшето образование има 
конкуренция. Затова за всеки универси-
тет е важно да има обратна връзка за 
подготовката на своите студенти и из-
искванията, отправяни към тях“, смята 
проф. Белев.

Анкетите са анонимни за всички. Те 
вече са тествани сред дипломиралия 
се през ноември 2013 г. випуск, както и 
сред малка група от потенциалните ра-
ботодатели. Камарата на архитектите 
в България (КАБ) е отправила на своя 
сайт две покани до своите членове да 
споделят мнението си за качеството 

на обучението. „Броят на попълнените 
анкети е твърде малък. Но получихме от-
зиви от фирмите и институциите, кои-
то ни гостуват за Деня на кариерата, с 
тях се свързахме чрез Кариерния център 
към УАСГ“, обясни доц. Сентова. Тя изра-
зи надежда активността от страна на 
работодателите да се повиши, за да бъ-
дат взети предвид и техните препоръки, 
така че да се стигне до оптималните и 
най-добри решения за обучението.

Началото

През първия цикъл от работата по 
проекта – от юни до декември 2013 г., 
е създадена първата версия на трите 
анкети и УАСГ преминава към тяхното 
тестване. Като консултант за изгот-
вянето им е привлечена проф. д.п.н. Яна 
Мерджанова от Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“, която има 
голям опит в провеждането на анкетни 
проучвания. Въпросите за студентите 
са тествани в широк мащаб. От препо-
давателите в УАСГ са анкетирани чле-
новете на факултетните съвети и на 
Академичния съвет, като резултатите 

Проф. д-р инж. Красимир Петров е роден на 6 март 1958 г. в 
Перник. Завършва висше образование и редовна аспирантура в 
Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) 
със специалност „Хидромелиоративно строителство”. От 1997 г. е 
доцент в катедра „Хидромелиорации”. Член е на Факултетния съвет 
на Хидротехническия факултет (ХТФ) и на Академичния съвет при 
УАСГ. Бил е научен секретар на Специализирания научен съвет по 
водно строителство към ВАК. В периода 2003 – 2007 г. е зам.-декан по 
учебната работа на ХТФ, от 2008- 2011 г. – зам.-ректор по учебната 
дейност на УАСГ. Като професор е лектор по  „Водостопански 
изследвания“ и „Напоителни системи и съоръжения”. От 16 декември 
2011 г. е ректор на УАСГ. Член  е на Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране (КИИП), Българска асоциация природен 
газ. Председател е на УС на клъстер „Природен газ“. Член е на УС на 
Съвета на ректорите. Член е на УС на НТС по водно строителство, 
главен редактор на списание „Водно дело“, зам.-председател на 
Асоциация South-East Connect със седалище във Виена, член на Съвета 
на председателите на Българската стопанска камара.

Въпросите са свързани с мнението и препоръките на частния сектор за качеството 
на професионалното обучение и ще бъдат изпращани по електронната поща
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пуснатите по проекта 
пари, защото в новата 
сграда всички усетиха 
предимството на смене-
ните дограма и стъклопа-
кети.

Направихме подобре-
ния и на зимната ни база в 
Семково, като подменихме 
дограмата на приземния 
етаж. Това е прекрасно 
място в сърцето на Рила 
– след Банско. Планирали 
сме ремонтно-възстано-
вителни дейности през 
2014 г. на базите в Китен 
и Веринско.

А какви са проектите, 
които ви предстоят?

В началото на ман-
дата ми се срещнахме с 
представители на Минис-
терството на културата 
и на Националния политех-
нически музей. Обсъдихме 
идеята да се направи му-
зей за развитието на ар-
хитектурата, строител-
ството - на техниката 
въобще. Тогава беше ре-
шено, че мястото в УАСГ 
е подходящо за експони-
рането на ценности от 
архитектурата и строи-
телството.

Кандидатстваме за 
финансиране на проект 
за изграждане на музея 
на стойност 780 хил. лв. 
Те ще бъдат вложени в 
реконструкция на поме-
щение в УАСГ и превръща-
нето му в изложбена зала, 
в която да се експонират 
предметите. 

След модернизацията 

библиотеката ни разпола-
га с много добра техника. 
С нея ще заснемем и ди-
гитализираме по-голяма-
та част от материалите 
за музея. Те са предимно 
чертежи. Има макети на 
сгради, детайли от про-
екти, дървени и каменни 
предмети. Това е начало-
то и тепърва предстои 
музейният фонд да се по-
пълва. Преди няколко годи-
ни спасихме експонатите 
от архитектурния музей, 
който беше разположен в 
старобългарска къща във 
Велико Търново. Тогава за 
сметка на УАСГ извърших-
ме транспортирането 
и временното им съхра-
нение. Ако не спечелим 
проекта, ще финансираме 
планираните дейности, 
когато намерим средства 
за тях, но извън бюджета 
на универси тета. 

Предстои и кандидат-
стване с проект за енер-
гийна ефективност за 
блоковете ни в студент-
ския град. Ако го спечелим, 
ще направим цялостно са-
ниране на сградите.

Скоро ще отпразнува-
ме деня на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост. 
Как ще отбележите 24 
май?

Организираме излож-
ба на преподавателите 
от катедра „Рисуване и 
моделиране" при Архитек-
турния факултет. Мина-
лата година колегите 

за първи път заедно по-
казаха творчеството 
си. Беше много приятно. 
Сега ще повторим из-
ложбата и смятам, че тя 
ще прерасне в традиция. 
Първият път беше дос-
та разнообразна. Включ-
ваше графики, живопис, 
скулптура. Членовете на 
катедрата сами преце-
няват какво да покажат. 
Изложбата ще е отворе-
на един месец и може да 
бъде посетена в рамките 
на работното време през 
седмицата. 

Отделно планираме и 
тържествена програма, 
с която да отбележим 24 
май. Тя ще се проведе съв-
местно с Камарата на ин-
женерите в инвестицион-
ното проектиране (КИИП) 
по предложение на нейния 
председател инж. Стефан 
Кинарев. 

Какви връзки поддър-
жате със сродните вис-
ши училища в чужбина?

УАСГ извършва съв-
местна дейност в об-
ластта на обучението и 
научноизследователска 
дейност с редица евро-
пейски университети. 
Скоро пътувах до Москва 
и се оказа, че сме поза-
бравили партньорите си. 
Московският държавен 
университет по строи-
телство е изключително 
напреднал, в лаборатори-
ите му са вложени значи-
телни средства. Обучава 
около 20 хил. студенти. 

Преподписах договор, 
който от 2003 г. не 
беше подновяван от 
предишните ректо-
ри. От тук нататък 
ще продължим да ра-
ботим по съвместни 
проекти, по обмен на 
студенти и препода-
ватели.

Посетих и Москов-
ския държавен уни-
верситет по нефт и 
газ „Губкин“.Там пред-
ставих две нови ма-
гистърски програми, 
които започваме през 
тази година. Едната 
магистратура е по 
Проектиране, изграж-
дане и експлоатация 
на газопреносни сис-
теми, а другата - по 
Управление, монито-
ринг и експлоатация 
на газопреносни сис-
теми. И двете са към 
Хидротехнически я 
факултет, с четири 
семестъра на обуче-
ние. Ще бъдат препо-
давани на два езика 
– български и руски. Обу-
чението е платено.

Те са за специалисти, 
които са завършили  бака-
лавърска или магистърска 
степен в направление 5 – 
технически науки, и могат 
да се преквалифицират за 
нуждите на пазара. Хора-
та, които ще завършат, 
ще имат повече възмож-
ности да работят по про-
екти в цял свят. 

На 6 май е Гергьовден 

– един от най-големите 
български празници. Как-
во бихте пожелали на на-
шите читатели, които 
празнуват?

Това е един от най-по-
читаните празници през 
пролетта – предшестве-
ник на лятото. Нека всич-
ки бъдат най-вече здрави 
и нека смелостта да се 
справят успешно с предиз-
викателствата никога не 
ги напуска. 

В миналото този ден 

е обозначавал започва-
нето на работния сезон 
за строителите. Затова 
искам да се обърна спе-
циално към колегите с 
пожелания да имат сила-
та и куража да преминат 
с гордо вдигната глава 
през трудните години за 
строителния бранш. Же-
лая им много работа, мно-
го успехи и здраве, за да 
продължават да строят 
и да правят страната ни 
по-красива.

все още се обработват. При анкетира-
не на работодателите трябва да бъдат 
включени такива не само от частния, а 
и от публичния сектор – местните вла-
сти и институции, където биха могли да 
работят младите специалисти от УАСГ. 

„Решихме да направим електронен ва-
риант на анкетата, така че да улесним 
попълването й от страна на фирмите. 
Председателят на Комисията за водене-
то, поддържането и ползването на ЦПРС 
– доц. д-р инж. Георги Линков, изрази го-

товност за съдействие от страна на Ка-
марата. Когато завършим електронната 
форма – най-късно до седмица, ще я пред-
ставим на КСБ, а браншовата организа-
ция има грижата да я изпрати по елек-
тронната поща на фирмите. Колко от 
тях ще върнат попълнени анкети, можем 
само да гадаем. Но техните отговори 
са ценни както за тестване на самата 
структура и въпроси в анкетата, така 
и заради информацията за виждането на 
работодателите за качеството на об-
разованието. Затова ги призовавам към 
съдействие и изказвам благодарност на 
изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков и 
на доц. Георги Линков за предоставената 
ни възможност“, каза проф. Белев, като 
допълни, че обобщените данни ще бъдат 
полезна база за вземане на управленски 
решения за това, какво следва да се про-
мени и подобри в обучението.

Въпросите

Анкетата за работодателите 
се състои от въпроси, разделени в 
четири групи – обща част, обща и 
практическа подготовка, кариера и 
партньорство с УАСГ и препоръки. 
За разлика от останалите послед-
ната част запитвания са отворе-
ни и всеки може в свободен текст 
да сподели критиките и идеите си. 
Доц. Сентова подчерта, че в три-
те типа анкети има сходни въпроси. 
Целта е да се намери пресечната 
точка между преподаватели, за-

вършващи студенти и работодатели. 
„При толкова много критика за излиза-
щите на пазара на труда очакваме го-
ляма активност. Нека другите страни 
посочат своите предложения. В крайна 
сметка всички са заинтересовани мла-
дите специалисти да бъдат максимално 
подготвени и конкурентни. Затова тряб-
ва да видим как и в какви насоки да оп-
тимизираме преподаването и учебните 
програми. Именно ключовите въпроси ще 
ни помогнат за това. Те се отнасят до 
общото и до практическото ниво на под-
готовка на завършилите висшето си об-
разование в УАСГ“, уточни тя. По думите 
й, често работодателите имат изисква-
ния за практическите умения на студен-
тите, но за да са налице, трябва да има 
и фирми, които са склонни да приемат на 
стаж бъдещите инженери, архитекти и 
урбанисти. 

Последното заседание на работната група по проекта за кариерно израстване, след което 
неговият ръководител проф. д-р инж. Борислав Белев разказа за бъдещото партньорство 
между университета и КСБ

Снимки Денис Бучел
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Финалът беше във Виенския салон на Панаирния град в Пловдив

Георги Сотиров

При всяка финална сре-
ща на участниците в про-
екта „Аз мога да строя” 
освен представянето на 
екипите в паметта на 
момичетата и момчета-
та от професионалните 
гимназии остава по нещо 
особено симпатично. Най-
често то е плод на остро-
умието на идейния вдъхно-
вител на проекта Пламен 
Иванов – зам.-председател 
на КСБ, на неговите колеги 
– председателите на об-
ластните представител-
ства на Камарата, които 
са били домакини на поред-
ния кръг, на участници в 
авторитетните журита. 

Тази година почетното 
челно място в благород-
ната надпревара за ус-
мивките и уважението на 
младите хора от строи-
телните гимназии в стра-
ната беше спечелено от 
проф. д-р Валери Стоянов 
– зам.-ректор по учебната 
дейност на ВСУ „Чернори-
зец Храбър”. На тематич-
ния финал във Варна той 
обяви, че всички лауреати 
от националния шампио-
нат вече са приети като 
студенти в университета 
в морската столица със 
съответните преферен-
ции – бонуси, сертифика-
ти и стипендии. Впрочем 
това беше потвърдено и 
тук, на големия финал във 
Виенския салон на Панаир-
ния град в Пловдив, от доц. 
д-р инж. Милена Кичекова 
от Архитектурния факул-
тет на ВСУ „Черноризец 
Храбър”. 

Затова при открива-
нето на състезанието 
Пламен Иванов подчерта: 
„Вие израснахте с проек-
та и направихте така, че 
проектът вече работи за 

вас. Представянето тук 
ви даде самочувствие. 
Използвайте знанията си. 
Надграждайте. Но не за-
бравяйте, че „Аз мога да 
строя” има основен прин-
цип – учете се, работете, 
но и се забавлявайте”.

Беше истинска на-
слада за човешките въз-
приятия да се наблюдава 
как тези 53 млади колеги, 
разделени на 10 отбора 
от 7 града – София, Плов-
див, Варна, Стара Загора, 
Сливен, Велико Търново и 
Ямбол, се забавляваха и 
в същото време подхож-
даха толкова отговорно 
и сериозно към задачите 
си. Като на състезание, 
като на олимпиада. Това 
подчерта и инж. Николай 
Станков – зам.-председа-

тел на КСБ и председател 
на Софийското областно 
представителство на Ка-
марата: „Строителният 
бранш твърдо стои зад 
вас. Много съм изненадан 

и очарован от това, че 
в голяма част от проек-
тите ви личи отношение, 
пристрастие, лични идеи… 
Дерзайте!”

Пламен Иванов пред-

стави и комисията, която 
ще оценява екипите. Сред 
тях личаха познати авто-
ритети, като доц. д-р инж. 
Георги Годинячки, декан на 
Строителния факултет 
при ВСУ „Л. Каравелов“ 
– председател на коми-
сията, доц. д-р инж. Вен-
цислав Стоянов от ВСУ „Л. 
Каравелов” – председател 
на секция „Професионално 

обучение и квалификация 
в строителството“ към 
КСБ, инж. Илиян Терзиев – 
председател на секция „Ви-
соко строителство“ към 
КСБ, доц. д-р инж. Милена 
Кичекова – ръководител-
катедра „Строителство 
на сгради и съоръжения” 
към ВСУ „Черноризец Хра-
бър“, доц. д-р инж. Дария 
Михалева – ВСУ „Чернори-

зец Храбър“, пловдивските 
архитекти Мария Стояно-
ва, Христо Гинев и Робърт 
Чакъров. На тях се падна 
високата чест да изберат 
и оценят първите сред 
първите. Защото на тази 
строително-архитектур-
на олимпиада дойдоха да 
отстояват наученото ак-
тивни млади хора, избрали 
отговорната професия да 
съграждаш за свое житей-
ско кредо.

В кулминацията преди 
истинската надпревара 
за оценката на журито и 
на строителната колегия 
председателят на КСБ 
инж. Светослав Глосов при-
ветства бъдещите колеги: 
„Петте години на проекта 
бяха време на израстване. 
Ваши бивши колеги вече са 
технически ръководители, 
строителни инженери, про-
ектанти, архитекти и ге-
одезисти. Те са на водещи 
позиции у нас и в Европа. 

Доц. д-р инж. Георги Годинячки, декан на Строителния 
факултет, ВСУ „Любен Каравелов”, председател на журито:

Арх. Калинка Цонева, ПГСАГ „Ангел Попов”, Велико Търново:

Проектът „Аз мога да 
строя” има широк общест-
вен ефект. Защото никъ-
де другаде не се събират 
младите представители 
на строителната гилдия – 
учениците от гимназиите, 
техните учители, ръково-
дители на КСБ от най-ви-
соко ниво, браншовите ор-
ганизации на инженерите в 
инвестиционното проекти-
ране, на архитектите, как-
то и представители на ака-
демичната общност. Това 
е палитра от хора, които 
работят в една и съща об-
ласт. И това е първото, 
което прави впечатление – 
изключително висок форум.

Второто е, че все по-
вече се оценяват проекти, 
които са изключителна ин-

дивидуална работа на сами-
те ученици. Това са идеите 
на младите хора.

И третото – идеята 
на колегите от ВСУ „Чер-
норизец Храбър“ за дирек-

тен прием на лауреатите. 
Те дават на учениците до-
бър шанс в живота. Може 
би е време това да се въз-
приеме и от другите уни-
верситети.

Не трябва да се забравя, че нашата 
гимназия готви наследници на Уста Кольо 
Фичето, а образците на възрожденската 
архитектура и строително майсторство 
в старата престолнина са добър извор 
на творческо вдъхновение. 

Много и различни са специалности-
те, които нашите момичета и момчета 
изучават: основните – „Строителство”, 
„Архитектура” и „Геодезия”, но също и 
„Парково строителство” и „Интериорен 
дизайн”. Ние единствени ги преподаваме 
от професионалните гимназии в Северна 
България.

От следващата година ще готвим 
специалисти и по реставрация в строи-
телството. Вижда се, че за доста оста-
релия сграден фонд във Велико Търново 
се налага професионална намеса. Има 
достатъчно сгради с открояваща се ар-
хитектура, които трябва да се съхранят 
за поколенията. Наш дълг е да подготвим 
нужните изпълнителски кадри. 

Разбира се, тук е възможно и едно 
противоречие – как нашите реставра-
тори ще работят на обекти, построени 
от старите майстори. Не е проста ра-
бота да реставрираш сграда, строена 
от Кольо Фичето например… Ние обаче 

готвим средни техници, които да бъдат 
ръководители на строителния обект. Те 
да намират нужните тесни специалисти, 
които да разбират от материята – било 
то зидария, дограма, вътрешна архитек-
тура, оформление на екстериора. 

Гимназията ни за трети път участва 
в „Аз мога да строя” и спечелихме призо-
ви места. Споделям общото становище, 
че участниците в строително-архитек-
турната олимпиада имат различна под-
готовка от останалите възпитаници на 
професионалните гимназии в страната. 
Голям бонус е техният прием без конкурс 
във ВУЗ-овете по строителство и архи-
тектура.

Борислав Брайков – нач. отдел „Професионална квалификация и 
мониторинг“ на КСБ, инж. Йорданка Маркова – председател на 
ОП на КСБ – Пловдив, и председателят на КСБ инж. Светослав 
Глосов

Момчетата от Ямбол

Създателят на проекта 
„Аз мога да строя“ Пламен 
Иванов - зам.-председател 
на КСБ

Екип „Седемте музи“ – II 
място „Паркоустройство и 
благоустройство”

Снимки авторът



Пламен Иванов влезе в пра-
вото си на домакин и идеен 
ръководител на „Аз мога да 
строя”. „Този проект е не-
подвластен на ерозията 
на времето. Петте години 
доказват това. Вашето по-
коление е отговорно и пред 
себе си, и пред общество-
то. Успехите ви са лични, 
но и на всички. Затова не 
забравяйте откъде сте 

тръгнали, не забравяйте 
вашата гимназия, вашите 
преподаватели”, обърна се 
той към учениците.

Интересно беше и за 
екипа на в. „Строител”, 
който е медиен партньор 
на „Аз мога да строя”. В 
разговорите с ученици-

те и с техните ръководи-
тели ставаше ясна една 
позиция – проектът има 
своето място в развитие-
то на професионалното 
образование. Чрез него 
се надгражда теорията и 
практиката за наученото 
в гимназиите. Това споде-

лиха и Александър Батимов 
– директор на гимназията 
в Хасково, и десетокласни-
кът Вилимир Георгиев от 
Професионалната гимназия 
по строителство в Габро-
во, който се състезаваше, 
воден от принципа „И сам 
войнът е войн…”, а също и 
инж. Росица Кършева – ди-
ректор на професионална-
та гимназия в Сливен.

Преди журито да даде 
своята оценка, Пламен 
Иванов призова младите 
колеги: „Вие сте причината 
в една кауза да се обединят 
строители, проектанти, 
архитекти, преподаватели 
от ВУЗ. Бъдете истински 
хора, изберете бъдещето 
си със сърце!”

Петте годни на „Аз 
мога да строя” са факт. 

Оттук насетне? Според 
Пламен Иванов е време за 
преоценка и нова страте-
гия за следващите 5 годи-
ни. Всичко това е част от 
стратегията на КСБ за 
20-годишнината на профе-
сионалната квалификация 
в бранша.

9СТРОИТЕЛКСБпетък, 2 май 2014 

Доц. д-р инж. Милена Кичекова, 
ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна:

Инж. Росица Кършева, 
директор на ПГСАГ „Арх. Георги Козаров”, Сливен:

ВСУ „Черноризец Храбър” е един от 
първите университети, който изведе 
обучението на студентите от рамки-
те на теорията и даде максимума за 
практическите умения още от начал-
ните курсове. Поради това толерира-
ме още от приема инициативността 
на младите хора, креативността, 
тяхната амбициозност да се пред-
ставят добре първо на изпитите, 
пос ле в практиката.

На финала в Пловдив видяхме вдъх-
новяващи проекти, съобразени със съ-
временните изисквания, устойчивото 
строителство и архитектура и новите 
технологии, характерни за градското 
развитие. 

Предложението на зам.-ректора на 
нашия университет към студентите за 
директен прием, направено по време на 
тематичния кръг в морската столица, е 
реалност. Винаги сме подкрепяли напред-

ничавото мислене у младите хора. И ние 
самите – преподавателите от ВСУ „Чер-
норизец Храбър”, правим 4 пъти годишно 
различни форуми с конкурсен характер и 
студентите, заели призови места, полу-
чават именно такива бонуси – сертифи-
кати и стипендии, които ги мотивират 
да работят още по-усърдно. Затова ака-
демичното ръководство реши да дадем 
подкрепата си още при старта на тези 
млади хора, ако решат да станат наши 
студенти. 

Според мен нашето представяне в 
проекта е повече от достойно. Смисълът 
му е да надгражда това, което препода-
ваме в час и по време на практиките, да 
накара учениците да обикнат професия-
та си, да се срещат с успели хора, реа-
лизирали се в прекрасната строителна 
професия. Приемаме „Аз мога да строя” 
като олимпиада по строителство, ар-
хитектура и геодезия, където младите 
колеги могат да премерят сили в конку-
рентна среда. 

От друга страна, състезанието може 
да се впише и в предлаганата дуална сис-
тема на обучение. По проекта „Учене през 
целия живот” на програма „Леонардо да 
Винчи” наши ученици ще проведат про-
фесионална практика в средно училище в 
Германия, ще се запознаят с германска-
та образователна система, т.е. нашата 
гимназия прави всичко необходимо да под-
готви своите възпитаници за живота. 
Радостното е, че около 60% от завърш-
ващите средното си образование и 100% 

от участниците в „Аз мога да строя” 
продължават обучението си във висши 
учебни заведения, основно по специалнос-
тите „Строителство”, „Архитектура” и 
„Геодезия”.

Особената гордост на гимназията 
е, че във всички строителни фирми в 
областта работят наши възпитаници – 
било като технически ръководители, било 
като проектанти и инженери. Кадри на 
„Аз мога да строя” откриваме в различни 
краища на страната, а вече и в чужбина. 
Те работят с достойнство, като носят 
гордо емблемата на гимназията, която 
им е дала първите професионални умения.

„Персеиди“ от София спечели гласовете на публи-
ката със своята „Съвременна модерна къща”.

„Царевец“ от Велико Търново с „Традиционна бъл-
гарска къща” беше отличен от името на проекта.

„АртИдея“ от София с проект „Съвременна мо-
дерна къща” бе класиран на ПЪРВО място. 

„АрхиКрю“ от Пловдив със сграда тип „Павилион” 
зае ВТОРО място.

3,14 от Стара Загора със сграда тип „Бунгало” 
беше класиран на ТРЕТО място.

Спечелилите екипи бяха наградени с ваучери за 
един уикенд в избрана от тях дестинация. На всички 
участващи в проекта ВСУ „Черноризец Храбър“ раз-
даде грамоти за прием във ВУЗ-а с отстъпки от се-
местриалните такси.

„Паркоустройство и благоустройство”
„Delux Edition“ от Пловдив – ТРЕТО МЯСТО
„Седемте музи“ от София – ВТОРО МЯСТО
„Арх Дизайн“ от София – ПЪРВО МЯСТО

Това показва, че „Аз мога 
да строя” е институция. На 
финала покажете, че знае-
те и можете. Но не са най-
важни местата, на които 
журито ще ви класира – 
нека остане жива вашата 
любов към професията, 
към строителния бизнес”, 
под бурните акламации на 
участниците и гостите 

завърши инж. Глосов.
Стартът на състеза-

нието беше даден. Олим-
пийският принцип, че е 
важно участието, а не кла-
сирането, сякаш отстъпи 
на амбицията и желание-
то за победа. Елегантни 
момчета и момчета със 
своята професионална изя-
ва често оставяха журито 
без въпроси. Тогава отново 

Екип „АрхиКрю“ от Пловдив зае II 
място със сграда тип „Павилион” 



Празникът на изда-
нието на Камарата събра 
гости от цялата стра-
на. Тържеството уважиха 
зам.-председателят на УС 
на КСБ и председател на 
ОП на КСБ – София, инж. 
Николай Станков, Пламен 
Иванов, зам.-председател 
на УС, инж. Евтим Янев, 
член на УС и председател 
на ОП на КСБ - Пазарджик, 
Руен Панчев, член на УС , 
Илиян Терзиев, член на УС 
и председател на секция 
„Високо строителство“, 
инж. Николай Чомаковски, 
член на УС, инж. Павел Ка-
листратов, член на УС, Ни-
колай Таков, председател 
на Комисията по профе-
сионална етика, Валентин 
Николов, председател на 
Контролния съвет, инж. 
Валентин Зарев, председа-
тел на секция „Проектира-
не и строителен надзор“, 

Йорданка Маркова, предсе-
дател на ОП на КСБ - Плов-
див, инж. Таня Каменова, 
председател на ОП на КСБ 

- Перник, Николина Филипо-
ва, председател на ОП на 
КСБ - Монтана, инж. Хрис-
то Димитров, председател 

на ОП на КСБ 
- Варна, инж. 
Светослав 
Б о р и с о в , 
п р е д с е д а -
тел на ОП на 
КСБ – Кюс-
тендил, инж. 
Николай Ни-
колов, председател на ОП 
на КСБ – Бургас. Към кок-
тейла се присъединиха още 
зам.-председателите на 
Националния клуб на стро-
ителите ветерани - инж. 
Виктор Шарков и инж. Иван 
Стоянов, и председателят 
на Национален професиона-
лен клуб „Строител” инж. 
Богомил Николов.

Празненството беше 
открито от водещия Явор 
Симов – един от първите 
редактори в екипа на в. 
„Строител“ и журналист 
в БНТ. Той припомни на 
гостите периода на на-
ливането на основите на 
вестника, като подчерта, 
че в него са вложени енту-
сиазъм, журналистически 
хъс и много, много труд. 
Водещият разказа за пър-
вите стъпки на издание-
то – събирането на екип и 
трите месеца сухи трени-
ровки, след които на 3 ап-
рил 2009 г. излиза първият 
брой на в. „Строител“. 

След това той пока-
ни на сцената почетния 
председател на КСБ инж. 
Симеон Пешов, който е на-

чело на Камарата, когато 
организацията взема ре-
шението да издава бран-
шови вестник. „Спомням 
си, че преди пет години, 
преди сухите тренировки 
на екипа, имаше една годи-
на спор в Изпълнителното 
бюро на Камарата дали 
да имаме, или да нямаме 
вестник. Консултирахме 
се с различни хора, в това 
число и с мастити издате-
ли на вестници с история. 
Всички казваха: на къде си 
тръгнал, Симо? Аз им отго-
варях, че не става дума за 
конкуренция, а за създава-
нето на браншови вестник. 
Така, след делови разговори, 
спорове, анализи, беше взе-
то решение и с много вяра, 
надежда, интерес се роди 
в. „Строител“. Надеждите 
ни напълно се оправдаха. 
Вестникът стана нашият 
пътеводител, той е в цен-
търа на всички събития в 
отрасъла, намира пробле-
мите далеч от политикан-
стването и ги отразява по 
достойнство. Да направиш 
вестник по време на криза, 
за запазиш баланса между 

противоречията, защото 
ние сме единна структура, 
но и конкуренция, това е 
голямото постижение на 
нашите журналисти“, под-
черта инж. Пешов. Сега 
изданието има голямата 
задача да работи много 
силно, в дълбочина, да от-
стоява нашия строителен 
морал, кодекса на строите-
ля, очерта едно от бъде-
щите предизвикателства 
пред екипа инж. Пешов и 
завърши изказването си с 
цитат отново от Пеньо 
Пенев:

„И пак звезди ще има.
И кучета ще има, виещи 

към тях.“
Нека нашият вестник 

остане нашата пътевод-
на звезда, независимо от 
виещите кучета… На до-
бър час!” бе пожеланието 

на почетния председател 
на КСБ.

През 2010 г.  поста 
председател на Камарата 
на строителите поема 
инж. Светослав Глосов. 
Вестникът пораства не 
само на години, но и на 
страници – от 24 на 32 и 
малко по-късно на 40, при-
помни водещият. В парт-
ньорство с КСБ изданието 
разширява периметъра на 
своята дейност, като за-
почва организирането на 
редица събития на Кама-
рата, превърнали се вече в 
традиция - дискусионният 
форум за перспективите в 
строителството, кръгла-
та маса за модернизация 
на обществените поръчки, 
конференцията за строи-
телството и експлоатаци-
ята на пречиствателните 
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 от стр. 1

Почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов

Инж. Светослав Глосов, председател на УС на 
КСБ

Ренета Николова, 
прокурист и 
главен редактор 

Председателят на Съвета на директорите инж. Пламен Пер-
гелов, изп. директор на КСБ и член на СД инж. Иван Бойков и 
прокуристът и гл. редактор на в. „Строител“ Ренета Николо-
ва посрещаха гостите, сред които беше и президентът на КТ 
„Подкрепа“ д-р Константин Тренчев

Зам.-председателят на КСБ инж. Николай Станков също уважи 
празника

Снимки Денис Бучел
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Йорданка Фандъкова, кмет на София:

Елеонора Николова, зам.-директор на ЦППКОП:

Бранимир Ботев, зам.-министър на икономиката 
и енергетиката:

станции, балът на строи-
теля.

Водещият не пропусна 
и наградите на „Строител“. 
Изданието е забелязано и 
оценено и доказателство 
за това са получените 
отличия. Сред най-прес-
тижните са - през 2009 г. 
от ОП на КСБ - София, за 
добра съвместна дейност, 
следва годишната награ-
да за 2010 г. на Съюза на 
юристите в България и 
Висшия съдебен съвет - за 
публикация в централния 
печат на правна тематика 
и за точно и обективно от-
разяване на дейността на 
съдебната система. През 
2012 г. - на Димитровден 
- в. „Строител“ е отличен 
и от МРРБ за цялостно, 
коректно и обективно от-
разяване на дейността на 
ведомството, за да стигне 
до 2013 г., когато получи го-
лямата награда на НСОРБ 
за най-добра печатна ме-
дия. 

За вестника Камарата 
е сила и подкрепа с без-
упречния си авторитет 
на обществено отговор-
на браншова организация.  
Какво е вестникът за 
Камарата? Водещият се 
обърна с този въпрос към 

принципала  на изданието и 
председател на УС на КСБ 
инж. Светослав Глосов. 
Инж. Глосов разказа как 
от утопия вестникът е 
станал факт. „В началото 
имаше скептично настро-
ени колеги, но днес те са 
сред нас в залата – посте-
пенно от критици те се 
превърнаха в приятели на 
вестника. Това значи, че 
сме направили добър про-
дукт. Искам да уверя еки-
па на в. „Строител“, че ще 
продължим да подкрепяме 
вестника, ще му помагаме 

Поздравителни адреси бяха изпратени  от министър-председателя Пламен Оре-
шарски, от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, министъра 
на инвестиционното проектиране проф. д-р арх. Иван Данов, министъра на околната 
среда и водите Искра Михайлова, министъра на икономиката и енергетиката Дра-
гомир Стойнев, министъра на транспорта, информационните технологии и съоб-
щенията Данаил Папазов, министъра на културата д-р Петър Стоянович, председа-
теля на УС на АПИ инж. Стефан Чайков,   председателя на Комисията за защита на 
конкуренцията д-р Петко Николов, регионалния мениджър на ЧЕЗ за България Петър 
Докладал, изп. директор на НСОРБ Гинка Чавдарова, кметовете на София и  Бургас 
- Йорданка Фандъкова и Димитър Николов, от ректорите на  УАСГ, ВСУ „Любен Ка-
равелов”, ВТУ „Тодор Каблешков”, ВСУ „Черноризец Храбър”, от Научно-техническия 
съюз по строителство в България, от изп. директор на Агенцията за насърчаване 
на малките и средните предприятия, от председателя на УС на Българска браншова 
асоциация „Пътна безопасност“ д-р Николай Иванов, както и от председателите на 
областните представителства на Камарата от цялата страна.

Благодарение на строителния бранш 
София и страната се промениха. Това се 
отнася до жилищата, строителството 
и реконструкцията на пътища, изграж-
дането на инсталации за третиране на 
отпадъци, детски градини и обекти от 
социалната сфера. Всичко това е ваше 
дело. Радвам се, че Столичната община 
се явява вашият най-голям инвеститор. 
Дори в условията на криза, вие успява-

те. Защитаваме с общи усилия европей-
ски проекти, за да може бизнесът да се 
развива, да се създават работни мес-
та. Искам да благодаря на всички, които 
полагат усилия нашият град да става 
по-красив, да се развива. Пожелавам 
много, много успехи на в. „Строител”! И 
нека все така позитивно и прагматично 
да отразява всичко, което се случва в 
строителния бранш.

Поздравявам всички 
от този обичан от нас 
вестник. А защо той 
е обичан? Защото не е 
само браншово издание 
и защото постави мно-
го високи журналисти-
чески стандарти. Той се 
превърна във вестник на 
общините, в прекрасен 
мост между институци-
ите, между бранша и биз-
неса и дава възможност 
на всеки да каже и от-
стоява своето мнение. 
Един вестник на сблъсък 
на мнения, на свобода. Там фактите са 
отделени от интерпретацията и не се 
внушават готови изводи. 

Високо ценим както в. „Строител”, 
така и КСБ, защото те направиха 
възможно да се постави акцент вър-
ху няколко понятия, които трябва да 
станат ключови за България. А това 
вече е стандарт. Стандарт в услу-
гата, в изпълнението, при абсолютна 

законосъобразност и движение срещу 
корупцията. Вашата, на КСБ, ежечасна, 
всекидневна, ежемесечна работа в мо-
ниторинга на обществените поръчки 
ни позволява да бъдем ефективни съюз-
ници. Защото този мониторинг поста-
вя  пръст в раната. Той показва как не 
трябва да се работи, а строителите 
в България дават стандарти за това 
как трябва. 

Първата ми асоциа-
ция за вашите пет го-
дини дойде от сакрални-
те петилетки, с които 
строяхме социализма, 
но нещо не се получи… 
В същото време виж-
дам какво се е случило 
тук за пет години. Има-
те прекрасен продукт, 
с който можете да се 
гордеете. Очевидно 
проблемът не е пери-
одът. Очевидно пробле-
мът е в целта и в еки-
па, който е трябвало да 
я постигне. КСБ е пример за браншова 
организация, която е единна в пости-
гането на целите си. Това е сектор, в 
който има на пръв поглед толкова много 
конкуренция, толкова много идеи, а в съ-
щото време, когато имате крайна цел, 
вие сте обединени.Трябва да призная и 
друго. Без строителство няма туризъм. 
Обратното обаче също е вярно. 

Г-жо Николова, с избора на КСБ  да 

оглавите този вестник и  с това, кое-
то сте постигнали, вие показвате, 
че България понякога признава своите 
таланти… Вярно, след Европа, защото 
през 2007 г. вие станахте журналист 
на Европа -  това е като да  получиш 
„Златната топка” във футбола. От 
тази позиция начело на вестника на 
българските строители е Меси или 
Кристиано Роналдо.

 на стр. 12

Председателят на ОП на КСБ – 
Варна, инж. Христо Димитров 
поздравява инж. Пламен 
Пергелов и Ренета Николова

Екипът на в. „Строител“
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 от стр. 11

да се развива още повече. 
Радостното е, че изданието 
непрекъснато се обогатява. 
Появяват се нови рубрики – 
например особено успешната 
„КСБ за региони в растеж”. 

Нека след 50 години да 
покажем един още по-добър 
вестник!”, обърна се към еки-
па и гостите инж. Глосов. 

Главният редактор Ре-
нета Николова благодари за 
добрите думи и поздравлени-
ята: „Щастлива съм, че тази 
вечер в. „Строител” събра 
толкова позитивни, усмихна-
ти хора, приятели и съмишле-
ници, които по един или друг 
начин са съпричастни към ка-
узата „Вестник „Строител” 
и нейното успешно реализи-
ране. Сърдечно благодаря за 
хубавите пожелания, които 
получихме, и се радвам, че 
празнуваме заедно. Защо-
то в. „Строител” е вашият 
вестник, вестникът на бъл-
гарските строители. На 5 
години се връщаме назад с 
чувство на удовлетворение, 
но гледаме напред, имаме 
нови идеи и потенциал да ги 
реализираме“, заяви главният 
редактор.

Тя покани при себе си 
на сцената целия екип на 
изданието и Съвета на ди-
ректорите. Настъпи и най-
важният момент за всеки 
рожденик - разрязването на 
тортата.

Традицията повелява 
преди това - когато духваш 
свещичките върху нея, да 
си намислиш желание. Какво 
беше нашето? Да вървим 
нагоре, да се развиваме, с 
труда, уменията и доказани-
те си качества да ставаме 
по-добри, по-интересни, по-
търсени. И да имаме поводи 
за повече добри новини за 
строителите.

Пламен Иванов, зам.-председател на КСБ:
И вестникът, и проектът „Аз мога да строя” 

имат нещо общо. И двата формата разчитат на 
активен труд, на ежедневна борба и отстояване 
на позиции, където фалшът е невъзможен. А вест-
ник „Строител” е това, което другите издания не 
са. „Аз мога да строя” е това, което образование-
то не е. В тази посока можем наистина да бъдем 
полезни като алтернатива. Вие на медиите като 
цяло, а проектът - на образователната система.

Инж. Илиян Терзиев, председател на секция 
„Високо строителство” -  КСБ:

Поздравявам нашия вестник! За пет години 
той направи много и остана през цялото време 
издание, което защитава нашите позиции, ин-
тересите на строителите. Вестникът направи 
пет години. За пет години един строител преда-
ва примерно пет обекта. Сега да направим малка 
аритметика – пет обекта по 5000 строителни 
фирми по пет години прави 125 хиляди обекта. И 
„Строител” отразява всичко това!

Кметът на София Йорданка Фандъкова беше сред 
официалните гости

Инж. Таня Каменова, председател на ОП на КСБ – Перник, 
Ренета Николова и Пламен Иванов, зам.-председател на 
УС на КСБ

Илиян Терзиев, член на УС на КСБ 
и председател на секция „Високо 
строителство“, и инж. Пламен 
Пергелов

Инж. Светослав Борисов, председател на ОП на КСБ – 
Кюстендил, съпругата му и инж. Евтим Янев – член на УС 
на Камарата и председател на ОП на КСБ - Пазарджик
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Иван Стоянов, зам.-председа-
тел на НКСВ:

Вие сте най-големият защит-
ник на интересите на строителния 
бранш. Развитието на вестника 
през всички години е възходящо. И 
затова го четат всички строите-
ли, представители на общините в 
България, познат е и в Европейския 
съюз. Строителите ветерани при-
ветстват екипа и желаят здраве и 
нови творчески успехи.

Доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов,  Секция „Професионално обучение и ква-
лификация“, КСБ:

Списвате страхотно вестника. Мнението ми за вашата работа е много 
високо. Още с първите му броеве го припознах като мой вестник. Вестник със 
стил. С премерен баланс, с отчитане на другото мнение. Това го прави четивен 
и за хора, неизкушени в строителството. Разбира се, като преподавател във ВУЗ 
бих приветствал да има повече страници за строителното образование - и за 
средното, и за висшето. И накрая, винаги ми е била интересна симбиозата „стро-
ител - журналист”, която във вашия екип се е получила. Приветствам ви за това.

Проф. д-р инж. Добрин Денев, 
комисия ЦПРС:

Вестникът зае специфична 
ниша, област, в която нито един 
друг печатен орган не може да се 
занимава сериозно и задълбочено. 
Той намери подход и достъп до 
всички, свързани със строител-
ството по един или друг начин 
- проучване, проектиране, изпъл-
нение на обекти, включително 
и проблемите на строителния 
пазар. Вестникът защити своя-
та идентичност, което за мен е 
буквално чудо, защото при това 
стълпотворение на медийния па-
зар да намериш себе си, да пока-
жеш собствена физиономия и об-
лик не е никак лесно. Пожелавам да 
печелите все повече съмишленици 
и приятели. Останалото е факт - 
вие го можете!

Началникът на ДНСК арх. Николай Христов

Ренета Николова с Пепа Витанова, директор на 
дирекция „Връзки с обществеността, протокол 
и информационно обслужване“ на МИП, Владимир 
Баталов от ЦППКОП и Даниела Теофанова от 
„Геотехмин“ ООД

Зам.-председателите на НКСВ – инж. Виктор 
Шарков и инж. Иван Стоянов

Ренета Николова и инж. Николай Николов, 
председател на ОП на КСБ – Бургас
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Държа да има черни списъци – на 
некоректни фирми, инвеститори, 
работници, кметове, държавни служители 

Инж. Валентин Вълев, собственик и управител на фирмите „Акватек” ЕООД      

Ренета Николова

Г-н Вълев, оглавявана-
та от вас компания „Ак-
ватек” ЕООД отбелязва 
своя 20-годишен юбилей. 
Приемете поздрави от 
целия екип на вестник 
„Строител” и нашите ис-
крени пожелания за още 
много години успешна 
дейност и реализирани 
обекти. Разкажете ни 
как започна всичко, през 
какви предизвикателства 
преминахте за този пе-
риод, кои са моментите, 
които никога няма да за-
бравите?

Специално за „Акватек“ 
всичко започна през 1994 г. 
По това време „Експрес Га-
ранцион“ беше строителна 
фирма на четири години и 
бяхме започнали да рабо-
тим по различни строежи. 
Аз като специалист, който 
е излязъл от ГУСВ, знаех 
как се извършва промиш-
лено строителство, обаче 
не бях изпълнявал довър-
шителни дейности и ми се 
искаше да започна да се 
занимавам с такива. Бяхме 
започнали да правим къщи 
на по-заможни хора и един 
клиент ми каза, че иска да 
му направя басейн. На мен 
ми се стори много екзо-
тично. Вече имах нагласа-
та да се занимавам с по-
фини неща. За да отговоря 
на желанието на клиента, 
се наложи да отида първо 
на Пловдивския панаир. Там 
се срещнах с хора, които 
ми казаха, че имат възмож-
ност да ме свържат с гер-
мански фирми, занимаващи 
се с басейни. Проявих же-
лание, отидох до Германия, 
срещнах се с немска фирма, 

която беше новосформира-
на и се казваше „Акватек“, 
и сключих договор с нея. Ко-
гато се върнах в България, 
направих фирма „Експрес 
Гаранцион Акватек“ – така 
се казваше „Акватек“ пър-
воначално. Първата година, 
естествено, нямаше как да 
стартираме и да постиг-
нем големи успехи, но от 
1995-а „Акватек“ започна 
активно да работи. 

Помогнаха ни американ-
ските филми, които много 
бързо навлязоха у нас – в 
тях непрекъснато показва-
ха къщи с басейни. Това ни 
направи много голяма ре-
клама. А явно имаше и нуж-
да, хората се почувстваха 
свободни и решиха да хар-
чат пари за такива цели. 
Така през 1995 г. „Акватек“ 
тръгна силно нагоре.

Фирмата винаги е рабо-
тила в комбинация с „Екс-
прес Гаранцион“. В начало-
то дори ползвахме техния 
офис и монтажници. По-
степенно назначих само 
специализиран в областта 
на басейните екип, който 
беше различен от екипа на 
„Експрес Гаранцион“. Така 
тръгнаха нещата. 

Направихме първите 
големи басейни в Златни 
пясъци, след това и в Слън-

чев бряг. Първите два ак-
вапарка в България също 
са наше дело. Във връзка с 
аквапарка в Златни пясъци 

ни посетиха испанци, на 
които им беше много инте-
ресно кои сме ние. Нашият 
офис тогава беше скромен, 
в кооперация, която бяхме 
изградили, и не вдъхваше 
много доверие.  Когато 
дойдоха испанците, им 
дадох каталог със снимки 
на обекти, които сме реа-
лизирали. Те започнаха да 
го разглеждат доста над-
менно, но колкото повече 
го разгръщаха, толкова по-
вече отношението им се 
променяше. В един момент 
ми зададоха въпроса, коя 
година е създадена фирма-
та, и аз им казах: 1994-та. 
Те ме попитаха: „Извинявай, 
не разбрахме, 1894 г. ли?“ 
Отговорих: „Не, не 1894-
та, а 1994-та.“ Те наисти-
на не можеха да повярват, 
защото при тях за толко-
ва кратко време никой не 
е правил толкова много 
басейни просто защото 
те не са имали такъв бум. 
При тях всичко се е разви-
вало бавно, планомерно и 
естествено, имало е ево-
люция. Общо взето, аква 
фирмите в света са мал-
ки, разпилени по области и 
окръзи, тъй като те са се 
увеличавали постепенно с 
разрастването на пазара. 
При нас пазарът изведнъж 

се отвори, изведнъж се 
разрасна. Случиха се рево-
люционни промени. Това ни 
даде доста голяма възмож-

ност за разви-
тие. Направихме 
огромен брой ба-
сейни. 

Кои са обектите, кои-
то компанията реализира 
в момента? 

В момента работим по 
строителството на един 
от най-грандиозните про-
екти по Черноморието – 
от 4000 кв. м. Участваме в 
изграждането на аквапарк. 
Правим олимпийски басей-
ни. Строим и басейни в 
комплекси по Българското 
Черноморие. Работим по 
направата на големи SPA 
центрове. 

Фирмата е член на 
КСБ, а вие – на УС на бран-
шовата организация. Как 
оценявате икономическа-
та ситуация в момента? 
Вижда ли се изходът от 
кризата?

Не мисля, че в иконо-
мическата ситуация в мо-
мента има кой знае каква 
промяна. Големите промени 
настъпват страшно бавно. 
Според мен тях все още ги 
няма нито в Европейския 
съюз, нито в България, 
нито в САЩ дори. Обаче 
можем да свикнем с кри-
зата, а когато един човек 
свикне с нея, тревожност-
та му изчезва. Народът го 
е казал – човек знае и две, и 
двеста. Ако свикнеш с две 
– живееш с две, ако свик-
неш с двеста – живееш с 
двеста. И ако ти отнемат 
двеста и останеш с две, в 

началото ти е много труд-
но, но през първата година, 
после пак ти става добре. 
Това намирам аз като раз-
лика – на първо място е 
свикването с кризата. 

На второ място е аку-
мулацията на обекти – има 
незавършени, които хората 
са отлагали. Те са събрали 
пари, успокоили са се, че 
имат възможност да ги 
реализират, че имат при-
ходи и т.н., и са започнали 
изграждането. Третото е 
редуцирането на фирмите 
– останаха по-малко, които 
могат да свършат работа. 
В момента, според мен, 
това се наблюдава на на-
шия пазар. Качествените 
ни работници избягаха в 
чужбина, понеже тук няма 
откъде да им осигурим по-
добро заплащане, а това 
доведе до липсата на кадри 
на пазара. Тези фирми, кои-
то нямат работа и не са 
успели да задържат квали-
фицираните си служители, 
отпадат. Остават само 
онези, които през кризата 
са имали обекти и са оце-
лели. 

И сега в първия момент, 
в който започне работата, 
отсяването ще стане още 
по-рязко. Защото хората 
ще видят кои фирми могат 

Снимка Денис Бучел

„Акватек” ЕООД е основана на 6 май 1994 г. във Варна и е 
в обща управленска структура с „Експрес Гаранцион” ООД.
Вече 20 години „Акватек” ЕООД е лидер в проектирането и 
изграждането на аквапаркове, СПА центрове, обществени 
и частни басейни.

Хотелски комплекс „Сънсет Ризорт“, Поморие
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       и „Експрес Гаранцион” ООД:

да работят и кои не, кои 
могат да привлекат персо-
нал и кои не. 

Вие сте и бивш пред-
седател на ОП на КСБ – 
Варна. Какви са основни-
те трудности, с които 
трябва ежедневно да се 
справят строителните 
фирми в региона?

Основната трудност 
произтича от голямата 
обърканост в местните и 
държавните власти. В об-
щините трудно се взимат 
решения, всичко е сложно 
организирано, а в момента 
те са основният инвести-
тор – общините, и държа-
вата. Но поради факта, че 
постоянно се говори и се 
следи за корупция, админи-
страцията масово спира 
да взема решения. Тези, 
които трябва да поемат 
отговорност, не го пра-
вят, защото се страхуват 
да не бъдат проверявани 
или разследвани след това. 
Става така, че отиваш 
на обществен обект и се 
налага ти да свършиш и 
задълженията на общин-
ските и държавните слу-
жители, за да може да вър-
ви твоята работа. Което 
на моменти е невъзможно, 
защото ти не управляваш 
нито държавните, нито 
общинските чиновници и 
можеш само да ги молиш. 
Това е едната основна 
трудност. 

Другата при легалните 
фирми е, че има много голям 
черен пазар, който никой не 
контролира. Никой не спира 
тези, които работят, без 
да си плащат данъците. 

Получава се така, че нямаш 
достатъчно работа, защо-
то си плащаш данъците, и 
цената ти се вдига, а не 
можеш да работиш на чер-
но, защото и без това си 
плащаш всичко. В същото 
време теб те проверяват 
по сто пъти, защото си 
легален, а пък онези, които 
са на черно, никой не ги за-
кача. По този начин се сти-
мулира сивата икономика. 

Камарата е много 
активна по отношение 
на промените в законо-

дателството, какво е 
вашето мнение за под-
готвяните изменения в 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), За-
кона за обществените 
поръчки (ЗОП) и най-вече 
за новия Закон за строи-
телството?

Във всички случаи тряб-
ва да има промени в тези 
закони, но към тях да се 
подходи внимателно, за да 
не създадем проблеми. Ще 
бъде по-лесно да ги подо-
брим, отколкото да ги про-
меняме из основи. Защото 
така ще се наложи да за-
почнем да работим на голо 
поле, а тогава ще излязат 
много нови трудности, про-
блеми, за които досега не 
сме се сетили, че може да 
възникнат. 

О с вен  пр омени т е 
в законодателството 
трябва ли, според вас, 
да се направят и такива 
в Етичния кодекс, които 
да ограничат нелоялната 
конкуренция?

Това за мен е болен въ-
прос. От много години, от-
както съм в Управителния 
съвет на КСБ, поставям 
въпроса, че няма как да се 
случи да решаваме пробле-
ма само етично. Тъй като 
ние сме заинтересовани 
в бранша да има ред, да 
няма черен пазар, да няма 
незаконно строителство, 
единственият начин да 
постигнем това е да съз-
дадем т.нар. строителна 
полиция. Мислехме, че има 
органи за това, но с всяка 
една стъпка се убеждава-
ме, че те са недействащи. 

И при положение, че те не 
функционират ефикасно, 
ние трябва да предложим 
изход от ситуацията. Раз-
бира се, тази строителна 
полиция не може да даде ре-
шение на всичко. Но ако тя 
има някакви минимални пра-
вомощия, аз съм сигурен, че 
половината от проблемите 
ще отпаднат. Другото, на 
което държа, е да има чер-
ни списъци – на некоректни 
фирми, инвеститори, ра-
ботници, кметове, държав-
ни служители и т.н. Според 
мен трябва да се работи в 

тази посока.

Как КСБ може да ста-
не по-полезна за своите 
членове?

Ако КСБ не стане по-
полезна за своите члено-
ве, което също говоря от 
години наред и повтарям 
на почти всяко заседание 
на Управителния съвет, 
те ще ни напуснат. Трябва 
да предприемем действия, 
които наистина да помог-
нат на малките и средни-
те фирми. Хората, с които 
аз контактувам, искат 

да видят смисъл от член-
ството в Камарата. Аз ги 
убеждавам, че такъв има, 
но нямам достатъчно аргу-
менти. Според мен е необ-
ходимо да се вземат мерки, 
защото в това отношение 
сме длъжници на нашите 
членове.

В първата година от 
новия програмен период 
сме. Кои са научените 
уроци от миналия, кои 
грешки не трябва да се 
повтарят? 

За мен грешките са 

следните: не се осигурява 
финансиране за качествено 
проектиране и не се прави 
такова. А знаем какви са 
правилата в европейските 
програми – не се разреша-
ва нищо да бъде променяно. 
Така влизаме в „параграф 
22”, защото, ако не напра-
вим изменения, ще постро-
им грозен, лош обект. Ако 
пък го променим, няма да ни 
платят. 

Това е основният про-
блем и ако той не бъде раз-
решен, ще имаме големи за-
труднения. Подготовката 

на проектирането трябва 
да става по-бавно, по-спо-
койно и да е някак по-изби-
рателна – да се извършва 
от качествени специали-
сти. Сега всички проекти-
рат – кадърни и некадърни, 
а вторите не развалят 
само тяхното задание, те 
влияят зле на целия процес. 

И другото, което бих 
казал във връзка с новия 
програмен период, е да не 
се залага на най-ниската 
цена при търговете. Да се 
избира винаги икономиче-
ски най-изгодната оферта 

за инвеститора от гледна 
точка на дълготрайност 
и качество. Миналата го-
дина бях в Северна Герма-
ния. Всичко, което се прави 
там по проекти, например 
площадите в градовете, е 
с гранит. Никой не ползва 
други материали. Грани-
тът е скъп, но с дълъг жи-
вот. Ние сменяме плочките 
на площадите в градовете 
с бетонови павета. Това 
е грешка и ще си носим 
последствията от нея. Тя 
трябва да се коригира при 
предстоящото проекти-
ране. 

Връщам се на основ-
ния повод за интервюто 
– юбилея на „Акватек”. 
Какви са достойнства-
та, които трябва да при-
тежава една строителна 
компания, за да оцелее и 
не само това, а и да се 
развие и наложи през го-
дините? Има ли рецепта 
на успеха?

Толкова са много, че не 
знам дали ще мога да ги 
изброя. Първо, трябва да 
имаш желание за работа 

– никакво щадене. Човек 
трябва да се раздава, за да 
може да бъде на пазара 20 
години и да изведе компани-
ята напред. Без раздаване 
това не може да се случи. 
Следващото много важно 
нещо е човек да бъде чес-
тен към себе си, към хо-
рата, с които работи, и 
към инвеститора. Ако не 
е такъв, инвеститорът го 
разбира и не му дава рабо-
та. Ако не плащаш на ра-
ботниците си, не можеш да 
очакваш от тях лоялност. 
Това са много важни неща, 

които е нужно да се спаз-
ват, за да може да вървиш 
напред. 

Трябва човек да мисли 
в перспектива. Когато 
нашият пазар се отвори 
и всички изведнъж започ-
наха да печелят пари, аз 
бях председател на ОП на 
КСБ – Варна. Тогава журна-
листи ми зададоха въпро-
са: „Какво очаквате да се 
случи след влизането ни в 
Европейския съюз?“ Мислих 
по този въпрос и направих 
асоциация със следната 
ситуация: какво се случва, 
когато заекът се срещне 
с вълка или с лисицата? 
Това щеше да се случи и 
с нас. Ако заекът иска да 
оцелее, като се срещне 
с вълка или с лисицата, 
трябва да бъде подготвен 
бързо да маневрира. Това е 
начинът. Аз го осъзнах още 
тогава. Този, който успя да 
предвиди промените, той 
оцеля. Онези, които в бума 
взимаха обекти на загуба, 
впоследствие изчезнаха. 
Другото важно нещо е – 
никога не взимай обект на 
загуба, защото фалитът 
ти е сигурен, защото това 
означава ти да станеш 
спонсор на общината, на 
държавата, на инвестито-
ра и т.н. 

Какво си пожелава 
инж. Валентин Вълев за 
рождения ден на компани-
ята?

За рождения ден на 
компанията си пожелавам 
следното: „Акватек” да 
стане световноизвест-
на компания. А пък аз съм 
познат с това, че като си 
пожелая нещо, ми се сбъд-
ва. И то не защото просто 
си го пожелавам и Господ 
ми помага, ами защото 
си го пожелавам с всички 
усилия, които трябва да 
се вложат в него, и знам, 
че всяка една мечта, ако е 
просто мечта, не се сбъд-
ва. Така че оттук нататък 
ще вложим усилията си 
„Акватек“ да стане све-
товноизвестна компания. 
Дали ще го осъществим в 
рамките на моето поколе-
ние, не знам, но аз се мъча 
да заложа това сега, за да 
може поне в рамките на 
следващото да се случи. 
Аз обаче съм оптимист и 
мисля, че ще го постигнем 
по-скоро, тъй като имаме 
всички предпоставки за 
това. Трябва само да пора-
ботим още.

„Топола Скайс“, с. Топола

Хотел „Земята и хората“, София

Спортен комплекс „Камчия“, к.к. Камчия „Сол Луна Бей“, Бяла
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Мартин Славчев

Националният клуб на 
строителите ветерани 
(НКСВ) проведе своето 
годишно отчетно-избор-
но събрание. То се със-
тоя в централната офис 
сграда на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ). Присъстваха над 
петдесет души, пред-
седатели и членове на 
регионалните клубове в 
страната.  Официални 
гости на събитието бяха 
председателят на КСБ 
инж. Светослав Глосов, 
изп. директор инж. Иван 
Бойков, председателят 
на ОП на КСБ – София, 
и зам.-председател на 
Камарата инж. Николай 
Станков, както и главни-
ят редактор на в. „Стро-
ител” Ренета Николова. 

Инж. Тодор Топалски, 
начело на клуба във Вра-
ца, единодушно бе избран 
за нов председател на 
НКСВ. Изборът се нало-
жи, след като първият 
председател на клуба Па-
вел Боянов почина. 

„Бих искал да поздра-
вя ръководството на На-
ционалния клуб на стро-
ителите ветерани за 
добрата организация на 
дейността и за това, че 
за толкова кратък период 
от време успя да създаде 
толкова многобройна и 
стегната структура. С 
вашата инициативност 
и  желание  за  работа 
може да бъдете давани 
за пример. Благодаря ви 
за това, което правите 
за бранша. Поздравявам 
и инж. Топалски, че беше 
избран за председател на 
НКСВ. Той нееднократно 
е доказвал своите ка-
чества и професионали-
зъм. Доскоро бе член на 
УС на КСБ, а в момента 
е в Контролния съвет на 
Камарата”, заяви предсе-
дателят инж. Глосов. 

Изп. директор инж. 
Бойков пожела здраве и 
успехи на присъстващи-
те строители ветерани. 
„КСБ винаги ще подкре-
пя НКСВ. Всичко, с кое-
то разполага Камарата, 
е и ваше. Ще очакваме 
предложенията и ста-
новищата ви относно 
промените в ЗОП и ЗУТ, 
върху които експертите 
на КСБ работят”, обърна 
се той към ветераните.   

Инж. Николай Стан-
ков се присъедини към 
поздравленията за НКСВ 
и новоизбрания предсе-
дател на клуба. „Не зная 
дали има друга браншова 
организация като Кама-
рата, която да обединя-
ва всички участници в 
процеса – от най-стари-
те до най-младите”, под-
черта инж. Станков. Той 

припомни, че в деня преди 
събранието на НКСВ в 
Пловдив беше проведен 
тазгодишният финал на 
проекта за повишаване 
на квалификацията на 
младите специалисти, 
изучаващи специално-
сти, свързани със строи-
телството - „Аз мога да 
стоя” (стр. 8-9). 

Инж. Тодор Топалски 
благодари за добрите 
думи и подкрепата, коя-
то му оказаха колегите. 
„Надявам се, че с опита, 
който имаме, ще успеем 
да доразвием структура-
та на Националния клуб 
на строителите ветера-
ни и ще бъдем полезни на 
бранша”, каза той. 

НКСВ гласува и избра 
тричленен Контролен съ-
вет с председател инж. 
Йордан Бойков и членове 
инж. Стоян Гунев и инж. 
Димитър Панов.

Зам.-председателят 
на клуба инж.  Виктор 
Шарков направи отчет 
за дейността на звено-
то за периода 29 март 
2013 г. – 31 март 2014 г. 
НКСВ беше създаден ми-
налата година в София. 
Той е регистриран в съда 
и в Агенцията по вписва-
нията като организация 
с нестопанска цел. До 
края на 2013 г. бяха учре-
дени 22 регионални клуба 
в цялата страна в след-
ната последователност 
– Пловдив, Самоков, Ста-
ра Загора, Бургас, Пазар-
джик, Ямбол. Сливен, Ло-
веч, София, Благоевград, 
Горна Оряховица, Велико 
Търново, Добрич, Варна, 
Плевен, Търговище, Сили-
стра, Враца, Смолян, Кър-
джали, Хасково и Перник. 
Общо 600 души присъст-
ваха на събранията, като 
най-многобройни бяха уч-
редителите във Враца, 
Добрич и Велико Търново. 

Строителите вете-
рани споделиха и някои 
добри практики от дей-
ността на клубовете по 
места. 

На учредителните съ-
брания в Бургас, Самоков 
и Ямбол са присъствали 
представители на мест-

ната власт – кметове, 
зам.-кметове и т.н. Във 
в. „Строител” са публику-
вани интервюта с пред-
седателите на клубовете 
в Самоков – инж. Дими-
тър Йончев, Ямбол – инж. 
Тодор Ангелов, Пловдив 
– инж. Йорданка Близна-
кова, Кърджали – инж. 
Димитър Михалевски. 
По време на събрание-
то в Добрич ветеранът 
Иван Радев е направил 
дарение от разпродаж-

бата на своята книга. 
По предложение на клуба 
в Смолян един от лифто-
вете в Пампорово е на-
именуван на починал ар-
хитект. Клубът в Бургас 
е сключил меморандум с 
местната строителна 
гимназия за съвместна 
дейност в областта на 
образованието. 

Инж. Иван Стоянов, 
другият зам.-председа-
тел на НКСВ, направи 
отчет за финансовата 
дейност на клуба за изми-
налата година. Очертани 
бяха и основните насоки 
за 2014 г. През тази го-
дина предстои да бъдат 
проведени учредителни 
събрания в Кюстендил, 
Разград, Видин, Русе, Шу-
мен, Габрово, Монтана и 
в други населени места, 
където има подходящи 
условия. УС на НКСВ се 
надява на подкрепа от 
страна на ОП на КСБ в 
страната за намирането 
на строители ветерани 
в съответните градове, 

които имат желание за 
работа по създаване на 
нови регионални звена. 
В София предстои сери-
озна работа по учредява-
нето на секции на струк-
турата. 

През 2014 г .  клубо-
вете в страната ще се 
стремят да привлекат 
нови членове, като се 
обърне внимание на всич-
ки участници в строи-
телния процес. Ветера-
ните ще организират 
срещи с представители 
на местната власт, със 
строителни фирми, с ръ-
ководства на училища и 
ВУЗ-ове, като предложат 
своя опит за решаване 
на някои от наболелите 
проблеми. Ще продължи 
и честването на кръгли 
годишнини на изтъкнати 
строители ветерани. 

Инж. Тодор Топалски беше избран за председател на клуба

Снимки Денис Бучел

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов поздрави 
строителите ветерани за добрата организационна 
дейност

Новоизбраният председател на НКСВ инж. Тодор 
Топалски заедно с председателя на ОП на КСБ – София, и 
зам.-председател на КСБ инж. Николай Станков

На годишното отчетно-
изборно събрание 
присъстваха над 50 души

Зам.-председателите на НКСВ инж. Иван Стоянов и 
инж. Виктор Шарков направиха отчет за дейността на 
клуба за изминалата година и очертаха приоритетите 
за 2014 г. 

Изп. директор на Камарата инж. Иван Бойков пожела 
здраве и успехи на присъстващите

В. „Строител” се четеше 
през почивките в 
рамките на заседанието

Инж. Димитър Йончев - 
председател на клуба в 
Самоков 

Инж. Тодор Ангелов - 
председател на клуба 
в Ямбол

Инж. Йорданка Близнакова 
– председател на клуба в 
Пловдив



Мартин Славчев,
Ренета Николова

Инж. Каменова, последните няколко 
години са особено трудни за строител-
ния бранш, а и за икономиката изобщо. 
Споделете с нашите читатели какво е 
състоянието на сектора в областта? 

Икономическата криза доведе до срив 
на частните инвестиции в бранша и сиг-
налите за излиза-
не от нея все още 
не са достигнали 
до нас. Строите-
лите се насочиха 
към участие в об-
ществени поръчки, 
финансирани със 
средства от ев-
рофондовете. Но 
поради високите 
изисквания обекти-
те се печелят от 
определени компании, а малките и средни-
те често са принудени да участват като 
подизпълнители, и то необявени. 

Има междуфирмена задлъжнялост, а ос-
новна причина за нея продължава да бъде 
забавеното разплащане на държавата и 
местните власти. Задълженията на Об-
щина Перник към строителите са значи-
телни. Когато възложителят не е платил, 
всички по веригата – главният изпълни-
тел, подизпълнителите, доставчиците 
– са потърпевши. Те не могат да бъдат 
изрядни помежду си, към работниците си, 
да покрият данъците и осигуровките и се 
получава един омагьосан кръг. Често глав-
ните изпълнители получават парите си от 
държавата, но не са изрядни към подизпъл-
нителите. Необходима е повече корект-
ност и лоялност от всички участници в 
строителния процес.

Неформална икономика има във всички 
сфери на дейност. Ниските приходи спря-
мо разходите са основната причина, която 
кара някои фирми да заобикалят закона. Ви-
сокият процент на сивия сектор, отчетен 
в цялата страна, не прави изключение и 
в област Перник. С Централния професи-
онален регистър на строителя (ЦПРС) в 

голяма степен строителните фирми са 
извадени на светло. Необходима е обаче 
по-сериозна намеса на представителите 
на контролиращите органи, за да не се до-
пуска нелоялна конкуренция от сивия сек-
тор спрямо изрядните строители. 

Колко фирми членуват в ОП на КСБ 
– Перник? 

Към момента ОП на КСБ – Перник, има 
20 членове от областта. Преобладават 

малките и средни-
те фирми.

Какви са труд-
ностите, с кои-
то се сблъскват 
местните компа-
нии?

О с н о в н и я т 
проб лем са малкото 
инвестиции в нашия 
регион. Частният 
сектор влага пари 

само в неотложни дейности, а обществе-
ният – само по европейски програми. 

Много фирми се отказаха от участие 
в обществени поръчки. Трудностите пред 
тях са високите изисквания на възложи-
телите за доказване на опит за изпълне-
ни обекти в последните 3 години, за голям 
обем строителна дейност и за постоянен 
състав от инженерно-технически кадри. 
Не че компаниите нямат опит и не биха 
могли да изпълнят обявената поръчка с 
високо качество, но минималните условия 
често са твърде конкретни и обвързва-
щи. Така малките фирми са принудени да 
участват като подизпълнители, в повече-
то случаи неофициално. Това ги поставя 
в неизгодна позиция по отношение на за-
плащането, както и на натрупване на не-
обходимия оборот за участие в следващи 
търгове. 

Срещате ли дискриминационни усло-
вия при търговете? 

Споменах за някои от тях – прекалено 
високите изисквания за опит през послед-
ните 3 години и големите обороти. При 

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 
 

 
Перник Адрес: Перник

ул. „Найчо Цанов“ 
№ 26 А (партер)

В ОП на КСБ-Перник 
членуват 20 фирми, 
от които 7 големи, 
6 средни и 7 малки
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Удачно е предложението 
при обществените 

поръчки да отпадат 
офертите с най-висока 

и най-ниска цена 

-

-

-

-

-

-

-

-

Инж. Емилия Митова, управител 
на „Асфалтинг” ООД:

ЗОП трябва да се промени генерално   стр. 18
Димитър Живков, управител на „Димел” ЕООД:

Конкурсите да са достъпни 
за малките фирми  стр. 19

Инж. Красимир Мирчев, управител 
на „Стройвек инженеринг” ЕООД:

Да се направи електронен регистър  
на разрешенията за строеж  стр. 19

И строителите ветерани от Перник  
учредиха свой клуб   стр. 19

Арх. Михаил Михайлов, 
областен управител на област Перник:

Ще изпълним проекти за 340 млн. лв.  стр. 20

Росица Янакиева, кмет на община Перник:
Мнението на КСБ се чува  стр. 21-22

Инж. Росен Йорданов, зам.-кмет на Перник:
Обжалването се е превърнало в бизнес  стр. 23

Станислава Алексиева, кмет на община Трън:
Предстои ни мащабно строителство  стр. 23

Димитър Сотиров, кмет на община Земен:
Проблем остава четвъртокласната пътна мрежа
  стр. 24

Васил Станимиров, кмет на община Ковачевци:
Важно е експерти от Камарата  
да участват в тръжните комисии  стр. 24

 на стр. 18

Типовите документи са 
панацея за строителите

Инж. Таня Каменова, 
председател 
на ОП на КСБ – Перник:

Снимки Денис Бучел



Инж. Таня Каменова, председател 
на ОП на КСБ – Перник: 

тази липса на работа се 
оказва, че фирмите, които 
са специализирани в някоя 
област, не могат да из-
пълнят обекти, попадащи 
в основната им дейност. 
Договорите за изпълнение 
на СМР, които възложите-
лите залагат при провеж-
дане на обществените по-
ръчки, са изготвени само 
в техен интерес. Изпълни-
телят има само задълже-
ния и никакви права. 

Често критерият за 
оценка е „икономичес-
ки най-изгодна оферта”. 
Участникът се класира на 
първо място не за това, 
което може да извърши 
като строител, а за това, 
колко хубаво е описал, 
анализирал, системати-
зирал предложението си, 
колко добра програма за 
управление на риска има 
и т.н. В повечето случаи 
оценката върху това е 
разтеглива. Така се сти-
га до най-много точки 
за техническото пред-
ложение и „икономически 
най-изгодната оферта” 
се оказва с най-високата 
цена. Другата крайност 
пък е критерият „най-нис-

ка цена”, който все още се 
залага в тръжните про-
цедури и е крайно неефек-
тивен. При него фирмите 
дават предложения с цени 
под себестойността на 
обектите. Изводът е, че 
е необходима по-голяма 
прозрачност за провежда-
ните тръжни процедури. 

На всяка цена трябва 
да се преборим и за типо-
вите договори, които да 
се заложат в търговете. 
В периода на криза ние, 
строителите, се опит-
ваме да създадем работа 
за хората, а възложите-
лите ни карат да подпис-
ваме безумни договори, 
за които в по-нормални 
икономически условия 
никой не би си помислил. 
Към момента типовите 
документи са панацея за 

строителите. Може да 
не е по FIDIC, но трябва 
да защитават и двете 
страни в процеса.

Участвахте в трета-
та кръгла маса „Модерни-
зация на обществените 
поръчки”, организирана 

от Камарата на стро-
ителите в България по 
инициатива на ОП на КСБ 
– София. Полезна ли беше 
дискусията за вас? 

Да. По време на диску-
сията се говореше за про-
мени в договорите. Такива 
наистина трябва да има. 
Но също така трябва и 
някой разумно да контро-
лира процеса. Предложе-

нието при провеждане на 
обществени поръчки офер-
тите с най-висока и най-
ниска цена да отпаднат 
е много удачно. Защото 
по този начин наистина 
ще има конкурсно начало и 
ще се дават реални цени. 
Няма да има дъмпинг. 

Спор ед  вас  какво 
трябва да се промени, за 
да се подобри ситуация-
та в сектор „Строител-
ство“?

Основно трябва да 
се измени Законът за 
обществените поръчки 
(ЗОП) в частта за кри-
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1. Липса на работа

2. Недостиг на кадри

3. Дискриминационни условия при провежда-
нето на търгове

4. Междуфирмена задлъжнялост

5. Забавяне на плащанията

Всички проблеми са в законода-
телството. Провеждането на об-
ществените поръчки е направено 
така, че много лесно да се опреде-
лят фирмите победители. Цената 
участва с 50% като критерий за 
избор на изпълнител, другите са 
за управление на риска или за друго 
техническо задание. Това са неща, 
които не представят икономически 
изгодно решение на възложителя. 
Нищо не гарантира, че изпълните-
лят ще спази посочените данни. 
Другият проблем са фирмите коми-
сионери. Голяма пречка е и критери-
ят „най-ниска цена“. По този начин 
се получават предпоставки за нере-

ални оферти. Най-ниската цена е за 
сметка на качеството. 

По отношение на ЗОП мога да 
кажа, че законът трябва да се про-
мени генерално. Критериите за оце-
няване са основният проблем. Спо-
ред мен те трябва да се променят 
така, че да се подпомогнат малките 
и микрофирми. 

Друг проблем е и законът за 
ДДС. Той също трябва да се проме-
ни. Трябва да плащаме ДДС само при 
платени фактури. В момента има-
ме работа благодарение на ниските 
цени, които сме дали, но не е ясно 
дали и колко ще спечелим.

 от стр. 17

1. Изменение на ЗОП

2. По-голяма прозрачност на провежданите 
тръжни процедури

3. Най-високата и най-ниската цена да от-
падат

4. Да се подобри системата за контрол по 
отношение на спазване на изпълнението 
на проектите след тяхното спечелване 

5. Привличане на външни инвеститори

терии и оценка на предло-
женията. Но си мисля, че 
когато има стремеж да 
се злоупотреби, каквито 
и условия да се утвърдят, 
крайният резултат ще ос-
тане непроменен. Най-нис-
ката цена не води до добри 
резултати, напротив – за-
дълбочава напрежението 
между работодатели и 
персонал, между фирмата 
и възложителя и т.н. Няма 
какво да се лъжем – при 
нис ка стойност всичко е 
за сметка на качеството, 
а с него не бива да се пра-
ви компромис.

Другото, което трябва 
да се промени, е система-
та на контрол за спазване 
на изпълнението според 
проектите. Голям про-
цент от текстовете в 
законите, касаещи сектор 
„Строителство“ в Бълга-
рия, са морално остарели. 
Например Законът за ус-
тройство на територия-
та (ЗУТ) е прекалено на-
товарен с бюрократични 
процедури, за да отговаря 
на динамиката на бран-
ша. Когато инвестиция-
та идва по оперативните 
програми, които са огра-
ничени времево, а рискът 
от просрочието е свързан 
със загуба на средства, 
прекомерните условия на 
ниво устройствени проце-
дури създават трудности 
не само за компаниите, а 
и за публичните субекти, 
като държавната и мест-
ната власт.

А как работите с пуб-
личните власти? 

Представители на ОП 
на КСБ – Перник, участват 
в Консултативния съвет 
за социални, икономически 
и културни инициативи, 
създаден от областния 
управител, и в Областния 
съвет – в комисията по за-
етост. Имаме и подписано 
рамково споразумение за 
сътрудничество с Общи-
на Перник.

Съвместната работа 
между местните власти 
и Областното представи-
телство пролича особено 
по време на земетресение-

то през май 2012 г. Стро-
ителите се отзовахме 
на призива да помогнем в 
отстраняване на щетите 
от бедствието, разбира 
се, за това получихме и за-
плащане. 

След срещата с кмета 
на Перник Росица Янакие-
ва, на която присъства и 
екипът на в. „Строител”, 
бяха набелязани основните 
приоритети на общината 
по отношение на строи-
телството. От нея винаги 
сме получавали разбиране 
и сме водили ползотворен 
диалог.

 
Какви още инициати-

ви предвиждате? 
Провеждаме обучаващи 

и квалификационни курсове 
за фирмите – членове на 
нашето Областно пред-
ставителство. Реагираме 
при подаване на сигнали за 
законови нарушения при из-
вършване на СМР, адреси-
рани към Община Перник, 
РДНСК и др. Периодично 
уведомяваме компаниите 
за налични към момен-
та обществени поръчки, 
публикувани на сайта на 
АОП, министерства, ве-
домства, общини и др. 
Съобщаваме на членове-
те си за всички промени в 
нормативната уредба и за 
събитията, отнасящи се 
за строителството, орга-
низирани от областта, от 
общините, от национални 
структури и др.

Според вас накъде 
е необходимо да обър-
не пог лед българският 
строител за излизане на 
международните пазари? 

Един от начините Бъл-
гария да постигне иконо-
мически растеж е чрез 
достъпа до чужди пазари и 
привличане на инвестиции 
отвън. Необходимо е да се 
търсят възможности за 
това, но как и с какво, вся-
ка фирма трябва да пре-
ценява сама в зависимост 
от възможностите си. 
Нужно е да има и държавни 
гаранции за българските 
строители, които търсят 
работа извън страната. 

Типовите документи са 
панацея за строителите

Инж. Емилия Митова, управител 
на „Асфалтинг” ООД:

Офисът на ОП на КСБ – Перник

ЗОП трябва 
да се промени 
генерално
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Инж. Красимир Мирчев, управител 
на „Стройвек инженеринг” ЕООД:

Мирослав Еленков

„Стройвек инжене-
ринг” ЕООД съществува 
от 1998 г. Според об-
щоприетите критерии 
тя представлява малка 
строителна фирма, спе-
циализирана в изпълне-
ние на грубия строеж на 
сгради – жилищни или с 
обществено предназна-
чение - с РЗП до 500 м2. 
Изключение са извърше-
ните в периода от 2000 
до  2003 г .  комплекс-
ни реконструкции на 
рентгенови отделения 
в няколко здравни заве-
дения, както и ремонти-
те на банкови клонове 
в периода 2003 - 2004 г. 
Преценката на обек-
тивните възможности 
и капацитета на фирма-
та ми наложи като цел 
регистрацията в ЦПРС  
в първа група – високо 
строителство за IV и V 
категория строежи.

За да не започвам 
традиционно и клиши-
рано с трудностите и 
проблемите, ще кажа, 
че още при зараждане на 
идеята за създаване на 
професионален регистър 
на строителните фирми 
я посрещнах с позитиви-
зъм и оптимизъм. Като 
нещо, което ще бъде ре-
шение за проб лемите с 
нелоялната конкуренция 
и сенчестата част на 
строителния бизнес в 
България. Затова и поло-
жих достатъчно усилия 
в посока регистрацията 
на фирмата ми в ЦПРС. 
Това, честно казано, не 
беше проблем, тъй като 
към годината на влиза-
не в сила на изискване-
то имахме достатъчно 
професионален опит и 
действащ екип. Финан-
совите условия бяха про-
блем, но макар и трудно, 
някак се справяхме.

Ще маркирам моите 
виждания по проблеми и 
кризи, които ние в Бъл-
гария сами си създаваме. 
Такъв е сивият сектор. 
Намаляването на обема 
на строителството и 
увеличената безрабо-
тица доведе дотам, че 
на една и съща конку-
рентна писта застава 
строителна фирма със 
своите цени и свобод-
но наемащи се „бригади“ 

-  и те със своите цени. 
Това състезание в пове-
чето случаи е с предиз-
вестен победител с ог-
лед нормалното желание 
на всеки възложител да 
избере икономически по-
изгодното предложение. 
Редките изключения са, 
когато попадам на въз-
ложител, който търси 
юридическа обвързаност 
със субекта, който ще 
изпълнява строежа му, 
с всички произтичащи 
от това задължения и 
гаранции. Тук обектите 
на договаряне трябва да 
се разграничат: едните 
са строежи по смисъла 
на ЗУТ със своята кате-
гория, с всички докумен-
ти и процедури, които 
законът изисква. Видно 
е, че в този процес има 
нарушения, които се до-
пускат и от независимия 
строителен надзор. Що 
се отнася до ремонти-
те, които не подлежат 
на разрешаване по ЗУТ, 
то там нещата са, меко 
казано, неконтролиру-
еми. Мисля, че възмож-
ност за подобряване на 
положението е електро-
нен регистър на разре-
шенията за строеж, но 
не при самото издаване 
от общинската админи-
страция, а след издава-
не на Заповедна книга 
от НСН или техническия 
контрол и регистрация 
в РДНСК. Това ще даде 
възможност за просле-
дяване избора на изпъл-
нител.

Нелоялната конкурен-
ция е естествено про-
дължение на изложеното 
дотук. В повечето слу-
чаи с цел да се спечели 
обект се формират дъм-
пингови цени без оглед 
на възможността за по-
криване на минималните 
изисквания за качество, 
гаранционни условия и не 
на последно място съот-
ветствието на изпълне-
нието на СМР с добрите 
строителни практики. 

Тук проблемите или по-
скоро решението според 
мен е в по-широк кръг от 
мерки: 

Популяризиране от 
страна на КСБ на сред-
ни или ориентировъчни 
цени на СМР по начин, 
достъпен за общество-
то. Поставял съм този 
въпрос  и  винаги  съм 
получавал отговор, че 
това противоречи на 
законодателството по 
отношение на картелни 
споразумения и наруша-
ване на конкуренцията. 
Само че все си мисля, че 
има какво да се направи 
в тази посока.

Изискване към обе-
ма на инвестиционните 
проекти да съдържат 
задължително количест-
вени сметки по всички 
части. Това няма да е 
новост – по-старите 
проектанти добре си 
спомнят изискванията 
към обема на проектите 
им, породени от стари-
те ЗТСУ, правилника за 
неговото приложение и 
Правилника за капитал-
но строителство. Имам 
чувството, че след тях-
ната отмяна  всички 
проектанти дружно си 
отдъхнаха, след като за-
дълженията им по изгот-
вяне на количествени 
сметки отпаднаха. Така 
те се превърнаха в част 
от самото ценово пред-
ложение на потенциал-
ния изпълнител. Разби-
раемо, в повечето случаи 
къде от липса на квали-
фикация, къде от неко-
ректни намерения за на-
маляване на офертната 
цена, количествата СМР 
се занижават, изпускат 
се умишлено видове СМР, 
които след това или не 
се изпълняват в разрез 
с проекта, или се предо-
говарят. С това мога да 
кажа, че отделянето на 
закон за строителство-
то от ЗУТ може би ще 
бъде стъпка в правилна-
та посока.

Проблемът пред фирмите е липса-
та на работа. Повечето строителни 
компании в нашия регион са малки и 
средни, големите са малко. Начинът, 
по който се провеждат търговете, 
не позволява на местните фирми да 
ги печелят. Обикновено сме подиз-
пълнители. Ние не може да отгово-
рим на условията дори когато сме 
обединени в консорциуми. Преди вре-
ме проблем беше бавното разплаща-
не от общините, в момента е липса-
та на работа/заетост. Отдавна се 
говори, че ще се променят условията 

на конкурсите, но това не се случва. 
Според мен търговете трябва да се 
организират по начин, по който мал-
ките фирми да могат да участват. 

Необходим е диалог с Община 
Перник. Трябва да се привличат и 
инвестиции, за да има работа. Ми-
нистърът на инвестиционното 
проектиране арх. Иван Данов има 
предложения за създаването на нова 
наредба. Тя ще бъде на базата на 
немското законодателство, но тряб-
ва да се адаптира към българските 
условия, за да бъде приложима у нас. 

Георги Сотиров

Силни емоции характеризираха учреди-
телното събрание на Регионалния клуб на 
строителите ветерани в Перник. За пър-
ви път се срещнаха хора, които не бяха 
се засичали по строителните обекти на 
страната след завършването на висше-
то техническо образование. Пернишките 
строители ветерани си спомняха дните, в 
които „се наливаха основите” на местна-
та икономика – на жилищните комплекси, 
на надземната и подземната инфраструк-
тура, на хидросъоръженията…

В приветствието си зам.-председа-
телят на Националния клуб на строите-
лите ветерани инж. Иван Стоянов бла-
годари на ОП на КСБ – Перник, и лично на 
неговия председател инж. Таня Камено-

ва за съпричастността към каузата на 
клуба. Той припомни, че идеята за създа-
ването на НКСВ е на повече от две го-
дини. От тогава до сега са учредени 21 
регионални организации в цялата стра-
на. „Главните цели и задачи пред нашите 
структури - подчерта инж. Стоянов - са 
да подкрепяме дейността на КСБ и да 
поддържаме експертната активност на 
ветераните.”

Събралите се единодушно избраха за 
свой председател инж. Димитър Панов, 
който беше любезен да даде първото си 
интервю за в. „Строител”.

Пернишките ветерани приветства-
ха и идеята на в. „Строител” за новата 
рубрика „Региони в растеж” с участието 
на областните структури на КСБ, вклю-
чително и тези на ветераните.

Да се направи електронен 
регистър на разрешенията 
за строеж

Конкурсите да са достъпни 
за малките фирми

Димитър Живков, управител на „Димел” ЕООД:

Снимка авторът
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Арх. Михаил Михайлов, областен управител на област Перник: 

Ще изпълним проекти 
за 340 млн. лв. 

Арх. Михайлов, какви 
контакти поддържате с 
КСБ? 

Като архитект аз 
имам добри връзки с всич-
ки браншови организации 
от сектора. Поддържам 
добра комуникация и с Ка-
марата на строителите в 
България. В област Перник 
имаме експертен съвет 
към главния архитект. До 
момента в него участват 
представители на Камара-
та на инженерите в инвес-
тиционното проектиране 
(КИИП), както и на Кама-
рата на архитек тите в 
България (КАБ). Според мен 
би трябвало в този съвет 
да членуват и експерти от 
Камарата на строители-
те в България (КСБ). 

Как могат да бъдат 
включени представители 
на Камарата в експерт-
ните съвети? 

Когато на територия-
та на област Перник се 
изпълняват проекти, свър-
зани с инфраструктурата, 
представителите на орга-
низацията могат да пода-

ват заявления към кмета 
на общината и към ДНСК с 
молба да бъдат включени в 
експертните съвети. 

Какви инициативи 
предприема областната 
администрация за реша-
ване на проблемите на 
бизнеса? 

Започнахме поредица 
от срещи, които са раз-
делени по браншове, като 
всеки от тях ще може да  
представи своите труд-
ности и да зададе въпро-

си. След като се систе-
матизират проблемите, 
ще предприема стъпки за 
разрешаването им чрез 
отнасяне към отговорни-
те държавни органи. 

Какви проекти се из-
пълняват на територия-
та на областта?

Перник има изготвен 
интегриран план за град-
ско възстановяване и раз-
витие, който предвижда 
до 2020 г. година да изпъл-
ним проекти на стойност 
340 млн. лв. 

В момента е отворена 
програма към Министер-
ството на културата, 
свързана с реставрация 
и саниране на паметници, 
музеи, библиотеки и т.н. 
Въпреки кратките сроко-
ве ще положа максимални 
усилия областта да по-
лучи финансиране по нея. 
Освен това сме подали 
още шестнадесет проек-

та към Министерство-
то на инвестиционното 
проектиране и шест към 
Министерството на ре-
гионалното развитие. 

Как върви реализация-
та на проекта за рехаби-
литация на важния пътен 
участък Драгичево - Вла-
дая?

Към момента имаме 
предварителни разгово-
ри с кмета на Драгиче-
во и със собствениците 
на четири имота, които 
трябва да се отчуждят. 
Ще организирам среща, 
на която ще им обясня 

същината на проекта, за 
да получим по-голямо раз-
биране от тяхна страна. 
Подписахме договор с АПИ 
за рехабилитация на целия 

път до Кюстендил. Тряб-
ва да бъде ремонтирано и 
трасето Извор – Лобош - 
Земен. Имаме и изготвен 
проект за рехабилитация 
на отсечката Рударци - 
Кладница - Силимица. За 
съжаление този обект не 
може да набере необхо-
димия брой точки, за да 
бъде финансиран по ОПРР, 
защото се води тупиков, 
т.е. няма връзка с друг 
път. 

Какво е състоянието 
на сградния фонд след зе-
метресението преди две 
години?

Някои сгради са в тра-
гично състояние. Не е 
сигурно дали биха издър-
жали още едно подобно 
земетресение. Затова те 
трябва да бъдат ремонти-
рани. Очакваме да бъдат 
отпуснати и средства за 
санирането на сградния 
фонд в Перник. 

КСБ трябва да участва в 
експертните съвети към 

главния архитект 

Част от центъра на Перник, която ще бъде ремонтирана  
по проект „Зелена и достъпна градска среда”

Мемориалът на миньорския труд

„Топлофикация” – Перник

Сградата 
на Минна 
дирекция
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Мартин Славчев,
Ренета Николова

Г-жо Янакиева, кои са 
най-големите проекти, 
които се изпълняват в 
момента на територия-
та на община Перник и 
какви търгове предстои 
да стартират през новия 
програмен период 2014 – 
2020 г.? 

Перник е една от об-
щините, които работи-
ха много активно през 
стария програмен период 
(2007 – 2013 г.) по отно-
шение на кандидатства-
не, печелене на проекти и 

тяхното изпълнение. Дори 
в момента ние изпълнява-
ме няколко проекта. Два 
са тези, свързани със 
строителство и инфра-
структура. 

Първият е изгражда-
нето на депото за твърди 
битови отпадъци заедно 
с придружаващия го за-
вод за сепарирането им. 
Стойността му е почти 
21 млн. лв. 

Другият проект, за 
който имаме подписан 
договор, е „Зелена и дос-
тъпна градска среда”. 
Той изцяло ще промени 
облика на централната 
градска част. Проектът 
предвижда изготвяне и 
възстановяване на зони за 
обществен отдих, рекон-
струкция и рехабилитация 
на пешеходни алеи, тро-
тоари, велоалеи и спортни 
площадки. Ще се създаде 
достъпна архитектурна 
среда, като се изградят 

рампи и улични подходи за 
хора в неравностойно по-
ложение.

Стойността по ре-
ализирането на основ-
ния проект възлиза на 
4 998 689 лв. Заедно с него 
обаче са разработени и 
още 10 подобекта, всеки 
от които е на стойност 
от близо 500 хил. лв. Те 
трябва да бъдат изпъл-
нени до месец май 2015 г. 
Три от тях се финансират 
от новата публична инвес-
тиционна програма на пра-
вителството „Растеж и 
устойчиво развитие на ре-
гионите”. Един е включен 

в тазгодишната програма 
за капиталови разходи на 
Община Перник. Търсим 
варианти за финансира-
не и на останалите 6 по-
малки проекта. Те също са 
важ ни за хората, тъй като 
ще доведат до подобрява-
не на градската среда. 

Община Перник има из-
работен проект за изграж-
дане на канализация в два 
от кварталите на града, 
в които досега не е има-
ло такава. Става въпрос 
за „Бела вода” и „Рудни-
чар”. В останалите квар-
тали ще бъде подменена 
значителна част – около 
1/3, от канализационна-
та мрежа. Паралелно с 
това ще бъде сменена и 
мрежата на водопровода. 
Проектът е на стойност 
93 млн. лв. Надяваме се по 
този начин поне частично 
да преодолеем загубите на 
вода. Вече сме извършили 
необходимите процедури 

за възлагане на общест-
вени поръчки. В момента 
чакаме само подписването 
на споразумението между 

Управляващия орган на ОП 
„Околна среда” и ЕК. Надя-
ваме се това да се случи 
максимално бързо, за да 

започнем работа. 
Важен за Перник е и ре-

монтът на язовир „Студе-
на”, който предстои. 

Кой е най-големият 
проблем на Община Пер-
ник в момента? 

Общината има доста 
проблеми. Един от най-го-
лемите е водоснабдяване-
то на Перник и по-малките 
населени места. Загубите 

на вода са над 80%. Освен 
всичко останало сушата 
през годината ни подлага 
на сериозно изпитание. 

При максимален обем от 
приблизително 25 млн. ку-
бика в момента в язовир 
„Студена” има около 4,3 
млн. кубика. Това е крайно 
недостатъчно. Ако ниво-
то се задържи такова и не 
се повиши драстично, ще 
бъдем принудени да обявим 
режим на водата. 

Доста проблеми за 
Перник останаха и вслед-
ствие на земетресение-

то. Редица сгради от 
обществено значение 
трябва да бъдат възста-
новени. Още по-тревожно 
е състоянието на линейна-
та инфраструктура. Има 
проблеми на редица мес-
та, най-вече с водопрово-
дите и канализацията. По 
улиците се наблюдават 
пропадания и хлътвания, 
които са в резултат от 
факта, че под повърхност-
та продължават да проти-
чат процеси, които водят 
да нарушаване на тази ин-
фраструктура. 

Друг проблем е разпла-
щането на задълженията 
на общината към стро-
ителния бранш. Струк-
турният дефицит, който 
имаме от повече от 15 го-
дини, е една от причините 
за това. През 1999 г. този 
дефицит беше в размер 
на 9 млн. лв., в момента е 
12 млн. лв. Разбира се, ста-

Росица Янакиева, кмет на община Перник:

1. Водоснабдяването на Перник и по-малките 
населени места

2. Много сгради на територията на община-
та трябва да бъдат възстановени от по-
следиците от земетресението през 2012 г. 

3. Състоянието на линейната инфраструкту-
ра е тревожно

4. Разплащането на задълженията на Община 
Перник към строителния бранш

5. Тромави процедури в ЗОП

 на стр. 22

Площад „Кракра Пернишки”

Кметът на Перник Росица Янакиева и зам.-кметът инж. Росен Йорданов на среща с 
председателя на ОП на КСБ – Перник, инж. Таня Каменова и инж. Емилия Митова – член на 
Областния съвет

Мнението на 
КСБ се чува



огромно количество, но в 
същото време са изцяло 
частна собственост. На 
практика на територията 
на промишлените зони на 
община Перник няма нито 
държавни, нито общински 
сгради. Единствено на 
територията на военно-
то поделение на „Бучински 
път” има голям сграден 
фонд, който е държавна 
собственост. 

През последната го-
дина се наблюдава тен-
денция за разчистване на 
атрактивните терени и 
разрушаване на старите 
постройки, които се нами-
рат на тяхна територия. 
Те са основно в централ-
ната градска част на 
Перник. Така ще се наме-
ри алтернативен вариант 
за развитие на тези те-
ритории. 

Как работите с ОП на 
КСБ – Перник? 

Винаги сме работили 
перфектно с ОП на КСБ 
– Перник. Общинската ад-
министрация и жителите 
на града изразиха своята 
голяма благодарност към 
цялата строителна гилдия 
и към Областното пред-
ставителство на КСБ за 
изключителната подкре-
па, която те ни оказаха 

по време на отстраняване 
щетите от земетресе-
нието през 2012 г. Стро-
ителите от Камарата се 
намесиха много бързо и ка-
чествено при възстановя-
ването на ключови обекти, 
които бяха жизненоважни 
за функциите на община-
та – административни 
сгради, училища, детски 
градини и т.н. 

Експерти от Област-
ното представителство 
на Камарата в Перник са 
членове на експертния съ-
вет към общината. Тяхно-
то мнение се чува. 

Какви са очакванията 
на местните фирми? 

Очакванията на мест-
ните строителни фирми 
от Перник са да получат 
някакви преференции при 
провеждането на общест-
вените поръчки. За съжа-
ление това няма как да се 
случи, тъй като законът 
категорично определя 
подобни условия като ди-
скриминиращи. 

Според вас кой е най-
големият недостатък на 
ЗОП? 

Един от големите не-
достатъци на Закона за 
обществените поръчки 
са тромавите процедури. 
Във вида, в който същест-
вува в момента, ЗОП дава 
възможност на някои хора 
да придобият професия 
„вечните обжалващи” на 
процедури. Така се губи 

страшно много време и 
преди всичко се поставя в 
риск изпълнението на про-
екти, финансирани с евро-
пейски средства и имащи 
точни параметри за вре-
мево изпълнение. 

Новият ЗОП трябва 
да гарантира максимална 
прозрачност при възлага-
нето на обществени по-
ръчки.

ва въпрос за задължения не 
само към строителите, а 
също така и към достав-
чиците на материали и 
т.н. Кризата през послед-
ните няколко години е ос-
новната причина за тези 
данни. Тя не ни позволи 
да съберем достатъчно 
собствени приходи, с кои-
то да обезпечим разпла-
щането на задълженията 
на общината към строи-
телите. 

Друг е въпросът, че ние 
имаме претенции към Ми-
нистерството на финан-
сите по отношение фор-
мулата за разпределение 
на бюджетните плащания, 
свързани с капиталови раз-
ходи, с ремонти, с изравни-
телни субсидии и др. 

Не сме удовлетворе-
ни. Считам, че Община 
Перник е ощетена. Това 
може ясно да се види, като 
се направи съпоставка на 
средствата, които са пре-
доставяни през годините 
на други общини, които са 
сходни с нашата. При нас 
средствата за капитало-

ви разходи са в порядъка 
на 600 – 700 хил. лв., дока-
то аналогични на нашата 
общини имат по 4,5 млн. 
лв. Същото се отнася и за 
изравнителната субсидия. 

Планирате ли по-сери-
озно саниране на сград-
ния фонд в Перник? 

Общината  работи 
по този въпрос. Наред с 
другите приоритети сме 
заложили и изготвяне на 
енергийни одити на сгра-
дите, които са общинска 
собственост.

Вече изпълнихме про-
ект по разработването 
на интегриран план за 
градско възстановяване и 
развитие. В момента из-
пълняваме проект по ОП 
„Техническа помощ”. Ще се 
опитаме да бъдем макси-
мално готови при отваря-
нето на програмите през 
новия период. 

Какво се прави с ог-
ромното количество из-
оставени сгради, които 
са останали от стари 
предприятия?

Да, те наистина са 
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Мнението на КСБ се чува
Росица Янакиева, кмет на община Перник:
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Храм-паметник 
„Св. Иван Рилски”

Крепостта „Кракра”
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През последните ня-
колко години се забеляз-
ва значителен ръст на 
строителството на те-
риторията на общината. 
Направили сме реконструк-
ция на централната град-
ска част по Програмата 
за развитие на селските 
райони. Със средства от 
Оперативна програма „Ре-
гионално развитие” почис-
тихме речните води и из-
градихме подпорни стени 
по р. Ерма. Пак с европей-
ски средства направихме 
реконструкция и на един-
ственото средно училище 
в града – „Гео Милев”. Вече 
можем да се похвалим с 
нов парк на входа на Tрън-
ското ждрело. Там са из-
градени беседки и детска 
площадка за туристите. 
Почти завършена е и ве-
лопътеката за екстремно 
каране. За да реализираме 
проектите си, разчитаме 
изцяло на европейско фи-
нансиране.

Предстоят ни дос-
та мащабни строителни 

дейности. Имаме план за 
реконструкция на стади-
она, изграждане на нова 
спортна зала, ремонт на 8 
общински пътя и подмяна 
на уличното осветление. 
Имаме проекти и за реха-
билитация на четвърто-
класната пътна мрежа. 
Стараем се да възродим 
строителството, което 

всъщност е било поминъ-
кът на жителите на Трън 
в миналото.

Очакваме стартира-
нето на процедурите от 
новия програмен период 
2014 – 2020 г., защото на 
територията на община-
та има доста неща, които 
могат да се ремонтират. 
Стремим се да подобрим 

инфраструктурата, за да 
привлечем повече посети-
тели. 

Направлени ята,  по 
които работим, са увели-
чаване на туристическия 
поток и, разбира се, при-
вличане на инвеститори, 
защото тук има огромен 
проблем с безработица-
та. За миналия месец тя 
е 46,5%. Ще предоставим 
общински сгради и терени 
за разполагане на произ-

водството на фирмите, 
готови да дойдат тук, за 
да осигурим работа за хо-
рата. Непрекъснато имам 

срещи с потенциални ин-
веститори. 

Освен високата без-
работица, друг проблем 
на общината от чисто 
строителна гледна точ-
ка са честите аварии на 
водопроводната мрежа. 
През новия програмен пе-
риод ще кандидатстваме 
за финансиране с проект 
на стойност 20 млн. лв., 
който предвижда цялост-
на реконструкция на во-

допровода и канализация-
та на града. Искаме и да 
изградим пречиствателна 
станция за отпадни води в 

Трън. Остава и проблемът 
в сектор „Отпадъци“.

М о г а  д а  ка ж а ,  ч е 
строителите изпълня-
ват качествено и в срок 
нещата, които се възла-
гат от наша страна. Ор-
ганизираме чести срещи 
с Областното предста-
вителство на Камарата 
и винаги сме получавали 
разбиране от страна на 
организацията. Трябва 
да бъдем полезни един на 
друг. Имахме съвместна 
инициатива по ренови-
рането на параклиса в 
града. Камарата го фи-
нансира. След ремонта 
се улесни достъпът до 
него и туристите, които 
го посещават, се увели-
чиха с 50%. Имаме труд-
ности с язовирна стена 
и се надяваме Камарата 
да съдейства за разре-
шаването им, тъй като 
състоянието й е предава-
рийно.

Инж. Росен Йорданов, зам.-кмет на Перник
„Изграждане на инфраструктура и ТСУ“:

Аз лично имам две мне-
ния по въпроса за ин хаус 
поръчките, които са про-
тивоположни. Първо, ако 
те се прилагат на прак-
тика, ще се обезсмисли 
Законът за обществени-
те поръчки и конкуренци-
ята. От друга страна, в 
определени моменти този 
вид поръчки могат да 
бъдат полезни. Може би 
трябва да се въведат оп-
ределени критерии, лими-
ти и дейности, по които 
да бъде извършвано това 
вътрешно възлагане. 

Относно ЗОП – това, 
което ме успокоява доня-
къде, е, че почти всички 
европейски страни имат 

проблеми с действащото 
законодателство, засяга-
що обществените поръч-
ки. Те не са само при нас. 
Законът има своите плю-
сове и минуси. Както спо-
менава и кметът Росица 
Янакиева, участието на 
някои фирми в търговете, 
след това обжалването и 
дори в някои случаи реке-
тът към възложителите 

или към избраните изпъл-
нители се е превърнало в 
бизнес. 

Следващият важен 
момент е процедурата за 
обжалване през Комиси-
ята за защита на конку-
ренцията (КЗК) и Висшия 
административен съд 
(ВАС). Понякога поне в КЗК 
нещата се движат бързо. 
Но когато се стигне до 

ВАС, сроковете стават 
непредвидими. 

Критерият „най-ниска 
цена” невинаги излиза най-
евтино на възложителя, 
защото това влияе не-
гативно на качеството 
на изпълнение на обекта. 
По закон ние не можем да 
отстраним тези оферти. 
Това също трябва да бъде 
променено в новия ЗОП. 

Обжалването 
се е превърнало 
в бизнес

Станислава Алексиева, кмет на община Трън:

Предстои ни мащабно строителство

Новата детска градина в жк „Тева”

Доизграждането на Районната съдебна палата е в ход

Паркът на входа на ждрелото на р. Ерма

Община Трън
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Васил Станимиров, кмет на община Ковачевци:

Миналата година беше успешна за 
нас. Завършихме всички започнати про-
екти. През тази предизвикателствата 
са по-големи. Предвидили сме ремонт на 
общинска сграда на обща стойност 18 
хил. лв. 11 хил. от тях са осигурени от 
общината, а останалите 7 хил. лв. са суб-
сидия от републиканския бюджет. Напра-
вихме благоустрояване на село Калище. 
Там изграждаме и малко многофункцио-
нално игрище. За да завършим целия про-
ект, ще вложим 35 хил. лв. Ремонтираме 
и моста над река Косматица. Спечелихме 
още един проект - за възстановяване на 
четвъртокласен път за 298 хил. лв. 

За съжаление финансирането за ре-
конструкцията на водопроводната мрежа 
в с. Ковачевци беше значително намале-
но. Проектът е по Публичната инвести-
ционна програма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите” и е за 1,3 млн. лв. 

Големите проекти в общината са ня-
колко. Първият е за реконструкцията на 
общинския спортен комплекс „Ковачевци” 

на стойност 4,880 млн. лв. 
Чакаме одобрение от Държа-
вен фонд „Земеделие”. Пред-
виждаме рехабилитация на 
улична мрежа и тротоари в 
Ковачевци на стойност 1,9 
млн. лв. по Програмата за 
развитие на селските райо-
ни. Изграждаме пълна инфра-
структура в квартал на село 
Сирищник. Предстои да се 
обяви търг за реконструкци-
ята на екопътеката „Поглед 
към девет планини”, който е 

за строителство за 375 хил. лв. Трасето 
води до най-високия връх в общината, от 
който се открива гледка към девет пла-
нини, част от които са на територията 
на Сърбия. Това ще доведе до оживяване 
на района и ще привлече повече туристи. 
Миналата година завършихме и етнограф-
ския обект „Сурвакари” в центъра на Ко-
вачевци. През 2014 г. ще разработваме и 
спортния комплекс в центъра. Имаме идея 
да ремонтираме игрищата в съседните 
села и по този начин да създадем своеоб-
разен център за подготовка на местните 
футболни отбори. Ще търсим и частни 
инвеститори за хотели около тези съо-
ръжения. Ако не успеем да намерим, общи-
ната ще се ангажира с изграждането им. 

По този начин ще бъдат създадени и нови 
работни места. Проблемът е, че всичко е 
свързано с много работа за кратък период 
от време. 

Първо трябва да видим кои са прио-
ритетните оси през новия програмен 
период и тогава ще кандидатстваме с 
проекти. Идеята на правителството за 
програмата „Растеж и устойчиво разви-
тие на регионите” е много добра. Тя даде 
възможност общините да решат свои 
проблеми, които не са успели да преодо-
леят чрез европейските фондове. Имаме 
добра комуникация с ОП на КСБ – Перник. 
Важно е експертите от Камарата да 
участват в комисиите при провеждане-
то на търговете. 

Димитър Сотиров, 
кмет на община Земен:

Земен е малка общи-
на с територия около 250 
кв. км. Състои се от 18 
населени места с около 
3000 жители. Тук стро-
ителството се базира 
преди всичко на целеви 
средства за капиталови 
разходи, тъй като съглас-
но Закона за бюджета об-

щините, придобили пари 
от продажба на ДМА, мо-
гат да ги използват само 
за изграждане на инфра-
структура. Така постро-
ихме сграда в центъра на 
града. В момента в района 
на Смиров дол се изгражда 
църква по доста амбицио-
зен проект. Там свещени-

ците почитат григориан-
ския календар.

По капиталовата про-
грама на година изграж-
даме средно по около 4–5 
нови улици и ремонтираме 
още толкова. Сега ще пра-
вим ремонт на пътя Дивля 
- Одраница, който при зим-
ни условия е труднопрохо-
дим. Заложили сме около 30 
хил. лв. за ремонт на цен-
тралната градска част. 
Миналата година постро-
ихме паркинг за около 200 

автомобила около гарата.
Тази година изпълня-

ваме два проекта по мяр-
ка 313 от ПРСР. Единият 
е изграждане на турис-
тически информационен 
център, а другият е еко-
пътека от Земенския ма-
настир през местност-
та Орлите. Имаме и друг 
проект за 800 хил. лв. по 
мярка 322. Той е за смяна 
и реконструкция на елос-
ветлението в общината. 
Работата е свързана с 
подмяна на кабели и стъл-
бове. Имаме и проект за 
реконструкция на стади-
она в Земен на стойност 
3,4 млн. лв. Успоредно с 
това кандидатстваме и 
за рехабилитацията на 
четвъртокласен път в 
Дол на Врабча. За съжа-
ление населени места с 
под 2000 души  трудно се 
класират за такива обек-
ти. Именно поради тази 
причина ни беше отказан 
проект за подмяна на во-
допровода в Земен. 

Проблем на община-

та е четвъртокласната 
пътна мрежа, особено в 
планинските райони. Ня-
маме достатъчно пари 
за снегопочистването 
и поддържането й през 
зимните месеци. До нас 
не достигнаха средства 
от Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите”. Кандидат-
ствахме с три проекта на 
стойност 3 млн. лв., но не 
бяха одобрени. 

Според мен 2014 г. - 

първата от новия програ-
мен период, ще е нулева. 
За Община Земен е по-
доб ре да няма проекти в 
момента, защото все още 
довършваме дейности от 
преходния период. 

Контактите ми с КСБ 
са от отдавна. Присъст-
вал съм на много заседа-
ния на ОП-то. Чрез фору-
ми на Камарата и срещи, 
които тя е организирала, 
многократно ни е давала 
възможност да разговаря-
ме с управляващите.  

Проблем остава 
четвъртокласната 
пътна мрежа 

Важно е експерти от Камарата 
да участват в тръжните комисии

Община Ковачевци

Музей на Г. Димитров
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Община Варна ще тегли 
облигационен заем в размер 
на 20 млн. лв. догодина, става 
ясно от бюджетната прогноза 

за периода 2015 - 2017 г. Той 
е целеви - за строеж на едно 
училище, 2-3 детски градини и  
съпътстващата ги инфра-
структура. „Такъв заем би поз-
волил да се решат няколко на-
болели проблема в сферата на 
образованието. Знаете за дъл-

гогодишния 
спор между 
М а т е м а -
тическата 
гимнази я  и 
ОУ „Захари 
С т о я н о в " , 
които полз-
в а т  е д н а 
сграда. Ос-
в е н  т о в а 

в момента плащаме наем за 
помещения, в които са разпо-
ложени 4 детски градини. Това 
не е икономически ефективно 
и изграждането на собствени 
забавачки е пътят за оптими-
зиране на тези разходи“, обяви 
зам.-кметът на Варна по фи-

нансите Пейчо Пейчев.
В края на март работна гру-

па се спря на терен в кв. „Въз-
раждане", където да се вдигне 
новото училище. Експертите 
оглеждаха общо 4 имота. Капа-
цитетът му ще е за около 1000 
ученици, които ще учат на две 
смени. Пейчев уточни, че все 
още няма конкретни количест-
вено-стойностни сметки за 
обектите.

Според бюджетната прог-
ноза освен заема през 2015 г. 
общината ще инвестира в 
строителство още около 23 
млн. лв. През следващите две 
години капиталовите разходи 
на Варна ще бъдат съответ-

но 21,7 млн. лв. и 25,7 млн. лв., 
пише в документа.

В тригодишния период се  
очакват повече приходи от 
местни данъци, но изрично е 
посочено, че ставките няма да 
се повишават. 

Освен това общината смя-
та да увеличи приходите си и 
с продажба на общинско иму-
щество, приватизация и так-
си от платено паркиране. По 
това перо т.г. се очакват 58 
млн. лв., а през 2017 г. -над 10 
млн. лв. повече. Експертите 
прогнозират повишаване и на 
инвестиционния интерес, кое-
то ще доведе до повече такси 
за разрешения за строеж.

10 фирми кандидатстват по обществе-
на поръчка за основен ремонт на улици във 
Враца. От тях четири са от София – „Авто-
магистрали Хемус АД”, „Пътстрой – 92” АД, 
„Трейс груп холд” АД и „Трейс – София” АД, две 
са врачански – „Пътстройинженеринг” АД и 
„Гарант – 90 – Цонев и сие” СД, и по една от 
Варна – „Пътища и мостове” ЕООД, Криводол 
– „Пътна инфраструктура – 55” ДЗЗД, Монта-
на – „Пътинжеренинг – М” АД, и Дупница – „Ме-
гаинвест – холд” ЕООД. Две са обособените 

позиции в обществената поръчка. Първата е 
за основен ремонт на улиците в жк „Дъбника” 
и жк „Металург” в града, за която са подали 
оферти четири дружества. Втората е за ос-
новен ремонт на улици и булеварди в централ-
ната градска част, за която има подадени 6 
оферти. Едно от условията на възложителя 
е всяка фирма да кандидатства само по една 
позиция, така че да се осигурят достатъчно 
екипи и техника и ремонтът във всички части 
на Враца да върви едновременно. 

Първа копка за изгражда-
нето на претоварна станция 
за общински отпадъци, която 
ще обслужва Казанлък, Павел 
баня и Мъглиж, бе направена 
в града на розите. Тя е част 
от цялостен проект за реги-
онален център за управление 
на отпадъци в област Стара 
Загора, финансиран по Опера-
тивна програма „Околна сре-
да 2007 - 2013 г." Обектът 
ще се строи от обединение  
ГЕОДЕПО ДИМАС с лидер  
„Геострой" АД.

Планира се да бъдат из-
пълнени съоръжения, които 
се базират на съвременните 
технологии за контрол и упра-
вление на битови отпадъци. 
Строителството ще бъде ре-
ализирано в четири основни етапа, които 
включват изграждане на външни връзки, 
довеждащ електропровод, рехабилитация 
и обновяване на довеждащ път, площадка 
на претоварната станция с включените 
в нея съоръжения и сгради. Изграждане-
то ще бъде с продължителност 10 месе-
ца. За това време ще бъдат ангажирани 

местни и регионални доставчици на ус-
луги и материали.

С построяването на претоварната 
станция се очаква да бъдат намалени 
транспортните разходи за извозване на 
отпадъците, генерирани в общината, до 
регионално депо за неопасни отпадъци в 
Стара Загора.

Най-старото детско заведение 
в Бургас, ЦДГ 14 „Здравец“, е с на-
пълно променена визия. То претър-
пя цялостен ремонт, на мястото е 
изградено и ново спортно  игрище с 
изкуствена трева. Парите за тези 
дейности са осигурени от Община 
Бургас и детската градина. Нови са 
топлоизолацията и мазилката, под-
менени са плочките, алеитe и до-

грамата. Напълно обновен е дворът. 
Уредите на детските площадки са 
боядисани.

Сградата на градината в комплекс 
„Изгрев” е построена през 1965 година. 
Разполага с помещения за четири въз-
растови групи, където се отглеждат 
и възпитават 137 деца. В детското 
заведение не е правен основен ремонт 
повече от 25 години.

В Община Видин се проведе открита 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка  за основен ремонт на общински 
сгради. Пликовете с документите бяха 
отворени от председателя на комисията 
инж. Добромир Дилов – заместник-кмет, 
в присъствието на външен експерт. За 
участие в поръчката кандидатстват 
пет фирми – „Кид Плюс” ЕООД – гр. Видин, 
„Проект-Строй” ЕООД - гр. Шумен, „Роял” 

ЕООД – гр. Добрич, „Заводски Строежи - 
Козлодуй” АД – гр. Козлодуй, и „Перфето-
строй” ЕООД – гр. Видин.

Предметът на обществената поръч-
ка включва основен ремонт на сградата 
на кметството в с. Бяла Рада, на поме-
щения за общинска автогара в сградата 
на жп гара – Видин, и на покривите на 
Художествената галерия и на паровата 
станция на СОУ „Любен Каравелов”.

През 2015 г. ще инвестират още 23 млн. лв.
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Един от проектите в етап 
на изпълнение е линията Плов-
див – Бургас. Лот 1 от него е 
завършен и сега се работи по 
лот 2 и 3. При тях напредъкът 
е около 80%. Възнамеряваме 
обектът да бъде готов до края 
на 2014 г. До този момент сме 
рехабилитирали 190 км жп ли-
нии, контактна мрежа и сигна-
лизация. Друг обект, по който 
се работи, е трасето  Пловдив 
– Свиленград. При него напре-
дъкът е 45%.

Като критична беше пред-
ставена отсечката Септем-
ври – Пловдив, но в момента 
наваксваме и спазваме графика 
и строителните работи тряб-
ва да завършат до средата 
на 2015 г. При гара Пазарджик 
имаме добър напредък и смя-

там, че ще можем да я открием 
през септември тази година.

Проектите ни през новия 
програмен период ще следват 
логиката на тези от предход-
ния. Основната ни цел е да 
завършим линиите по направ-
ленията София - турска/гръц-
ка граница. Тези трасета ще 
са от съществено значение 
в близките 20-30 г. Особено 
след изграждането на тунела 
под Босфора. Двата маршрута 
ще помогнат за бързото ико-
номическо развитие на стра-
ната ни.

Най-важния проект, който 
ще изпълняваме през новия про-
грамен период, е София – Сеп-
тември. Той е и голямо предиз-
викателство заради тежкия 
терен, през който преминава, 
а и високата си инвестицион-
на стойност. Говорим за сума 
от около 1 млрд. евро. Радост-
ното е, че благодарение на 
консултант разходите бяха 
намалени с около 30%. Един от 
начините за понижаване на це-
ната е там, където има големи 
съоръжения, да бъде намалена 
скоростта на преминаване. Но 
няма да са много участъците, 
по които скоростта ще е по-
малка от 160 км, защото вся-
ко нейно намаляване води до 
увеличаване на пътуването с 
около 5 минути. Все пак, ако 
нещата се преценят правилно, 

ще бъдат спестени 300 млн. 
евро. През май предстои да за-
почне техническо проектира-
не, а след това и процедура за 
избор на изпълнител. Стремим 
се преди началото на строи-
телните работи да имаме мак-
симална проектна готовност. 

Работим и за развитието 
на железопътния транспорт 
по морската ни граница. Там жп 
инфраструктурата е била в за-
стой през последните години. 
Затова ще подобряваме връзки-
те и подходите при български-
те морски и речни пристанища. 
Това е важна задача, която до 
момента се е подценявала. Ако 
искаме да говорим за мобил-
ност на товари при български-
те пристанища – те трябва да 
са свързани с добра жп инфра-
структура. Ще дам пример с 
отсечката Русе – Варна, която 
е от изключителна важност за 
страната ни. Строителство-
то й е разделено на два лота. 
Сега приключват процедурите 
преди началото на търговете 
за строителство и надзор, кои-
то ще започнат поетапно от 
юни. По трасето преминават 
около 150 влака на денонощие, 
като по-голямата част от тях 
са товарни. Затова искаме 
скоростта на придвижване да 
се увеличи до 100-120 км/ч. По 
този начин ще се повиши мо-
далността. 

Емил Христов

Всеки ден се инвестират над 1 
млн. лв. в транспортната инфраструк-
тура на страната. Това сочи отчетът 
за разплатените пари по Оперативна 
програма „Транспорт“, представен от 
министъра на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията 
Данаил Папазов по време на семинар в 
Сандански. По думите му за първите 

114 дни на годината са платени 132,9 
млн. лв. на бенефициентите по програ-
мата. Това я нарежда сред отличниците 
в усвояването на европейските фондо-
ве. Информацията беше потвърдена и 
от Галина Василева, директор на дирек-
ция „Координация на програми и проек-
ти“, която представи приоритетните 
проекти и предизвикателствата пред 
ОП „Транспорт и транспортна инфра-
структура“ 2014 - 2020 г. 

Договорени са около 400 млн. евро за столичното метро и 25 млн. евро         

П р е д и  п о с е -
щ е н и е т о  м и  в 
Санданс ки напра-
вих инспекция на 
цялото трасе на 
АМ „Струма“. Първо 
посетих лот 2, а по-
сле и лот 4. Успях да 
се запозная детайлно с пробле-
мите по лот 2, които са свър-
зани с поредицата археологиче-
ски проучвания. Разкопки ще се 
правят до края на месеца, но се 
предполага, че ще се наложи да 
има още един етап, който ве-
роятно ще отнеме около месец. 
Затова и нашата задача е да 
сформираме комисия заедно с 
представители на Министер-
ството на културата, за да 
може час по-скоро всичко да 
бъде наред. Ще обсъдя темата 
с министър Петър Стоянович 
по време на изнесеното засе-
дание на Министерския съвет в 
Бургас, за да можем да получим 
по-бързо съдействие по казуса. 
Все пак говорим за 12 археоло-
гически обекта, които са от-
крити. На тях учените са се на-
тъкнали на тракийски селища и 
светилища, където има глинени 
съдове и ценни артефакти. 

Разговарях и със строители-
те, които ми разказаха за труд-
ностите, с които се сблъск-
ват. Засега мога да кажа, че 
се работи много интензивно. 
Доволен съм от това, което 
видях. Техниката е на обекта 
и е в действие денонощно. Въ-
преки проблемите всичко вър-
ви със задоволителни темпове. 
Сега единствената опасност е 
да не закъсняваме заради архео-
логическите разкопки. 

Посетих и цялото трасе 
на лот 4 на магистралата. За 
съжаление, имаше доста ин-
тензивни валежи през послед-
ните няколко дни и това дове-
де до забавяне на работата. 

Почвата на места е глинеста 
и допълнително затруднява 
строителите. Извършват се 
повече подготвителни дейст-
вия за поставяне на чакъл като 
основа. Очаквам веднага след 
празниците да започнат да се 
извозват инертни материали. 
Трасетата, по които камиони-
те ще минават, също трябва 
да бъдат уговорени, за да не 
се затруднява допълнително 
трафикът. Идеята ни е те да 
използват готовия път на лот 
4, за да не се налага да търсим 
алтернативни маршрути.

Мога да обобщя, че според 
официалните данни на този 
етап са завършени 12% от лот 
2. Според мен обаче процентът 
е по-голям – около 20. С настъп-
ването на летния сезон доста 
ще се ускорят строителните 
дейности. От лот 4 пък са го-
тови 39,5%. В момента се из-
вършва леенето на гредите на 
всички мостови съоръжения. 
Това е последната по-мащабна 
строителна работа по трасе-
то. Надявам се сроковете да 
бъдат спазени и в края на лято-
то да има завършени участъци. 

За лот 3 мога да коменти-
рам само, че следим изказва-
нията от браншовите органи-
зации. Но смятам, че фазата 
по проектирането е доста на-
преднала и трябва внимателно 
да преценяваме всяка следва-
ща стъпка, защото строител-
ството на тунел при Кресна 
е едно от основните условия, 
за да се реализира цялата АМ 
„Струма“.

Министър Данаил Папазов: 

Зам.-генералният директор на Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“ Христо Алексиев: 

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Данаил Папазов по време на откриването на медиен семинар за представяне на 
проектите, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. 
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От нейното изказване стана ясно, 
че е постигнато съгласие относно 
ресурса и дейностите, които ще се 
финансират по новата оперативна 
програма. „Бюджетът й е почти 1,9 
млрд. евро, като приблизително 70% от 
средствата са разпределени по равно 
между пътна и железопътна инфра-
структура – по 673 млн. евро“, допъл-
ни Василева. По думите на министър 
Папазов е договорено по-голямо финан-

сиране и за столичното метро - около 
400 млн. евро, а други 25 млн. евро са 
осигурени за изграждане на интермо-
дални терминали.

„Основна цел при планирането на 
новия програмен период е постигането 
на баланс между инвестициите в жп и 
пътна инфраструктура, както и между 
финансирането за Северна и Южна Бъл-
гария“, каза още Папазов.

По време на форума презентация на-

прави и Христо Алексиев, зам.-генерален 
директор на Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“. От нея ста-
на ясно, че през новия програмен период 
се предвижда ремонт на няколко гари по 
основните жп трасета у нас. Алексиев 
посочи, че една от тях ще бъде тази в 
Стара Загора, откъдето минават влако-
вете между София и Бургас.

В рамките на семинара бяха пред-
ставени и проектите, които се подгот-

вят за изпълнение до 2020 г. В събитие-
то участваха още зам.-министърът на 
транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията Петър Киров, изп. ди-
ректор на Национална компания „Стра-
тегически инфраструктурни проекти“ 
Асен Антов, зам.-генералният директор 
на Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ Христо Алексиев, 
представители на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ и др.

        за интермодални терминали през новия програмен период

Асен Антов, изп. директор на НК 
„Стратегически инфраструктурни проекти“: 

Тунелът, който ще се 
изгради в Кресненското 
дефиле, има много предим-
ства, но е и най-скъпото 
решение. Запознат съм 
с позицията на браншо-
вите организации и ще 
трябва внимателно да 
бъдат разгледани техни-
те аргументи. Важното 
е да се вземе под внима-
ние, че не говорим само 
за технически проблем. 
Самият проект има дълга 
история. Трасето на АМ 
„Струма” е част от при-
оритетен проект 7 на ЕС 
за развитие на Трансев-
ропейската транспортна 
мрежа, включващ автома-
гистрална ос Игуменица/
Патра - Атина - София 
- Будапеща. Цялостното 
завършване на обекта ще 
осигури значително подо-
брение на пътната мре-
жа в Югоизточна Европа, 
пряк маршрут през Бълга-
рия към Егейско море и ще 
създаде условия за засиле-
но сътрудничество между 
страните в южната част 
на Балканите. 

През годините са из-

вършени многобройни 
проучвания относно 
проектирането. Нача-
лото е положено през 
1990 г. с материал, 
изготвен от „Пътпро-

ект”. Проучването е насо-
чено основно към техни-
ческата приложимост на 
вариантите и не включва 
задълбочена икономиче-
ска или екологична оцен-
ка. Предлагани са и въз-
можности за класически 
подход с изграждането 
на тунел и виадукт. Раз-
глеждани са и две опции 
дефилето да се заобико-
ли от изток. Всичко това 
беше взето под внимание 
при подаването на доку-
ментите за финансира-
не на АМ „Струма“ през 
настоящия програмен 
период. Възможностите 
бяха сравнени, така че се 
стигна до избора на дълъг 
тунел. Да не забравяме, 
че той все пак е одобрен 
с ОВОС  през 2008 г. Во-
деща за целия проект ви-
наги е била околната сре-
да. Трябва внимателно да 
се прецени какво би било 
допустимо от законова 
гледна точка. Не съм си-
гурен, че е възможно ва-
лидно решение за ОВОС 
да бъде променяно. 

Важно е да се знае, че 

работата продължава. 
Проектира се пътната 
част на лот 3, която е 
разделена на два по-мал-
ки лота 3.1 и 3.3. За тях 
процесът наближава своя 
край. За тунелната част, 
или иначе казано лот 3.2, 
проектът трябва да е го-
тов до края на годината. 
Така че тепърва ще пра-
вим срещи с колегите от 
бранша и ще проучваме 
какво е възможно и има 
смисъл да бъде направено. 

Техните предложения 
също са важни, но трябва 
да се знае на каква цена. 

Като говоря за цена, имам 
предвид  евентуални про-
цедурни усложнения. Из-
готвянето на нов ОВОС 
би отнело дълго време. Го-
ворим за забавяне с около 
1 година. Със сигурност 
ще има и няколко години 
забавяне, ако все пак бъде 
променен проектът за 
лот 3.2. 

Решението за строе-
не на тунел е взето преди 
много години. Аз не мога 
да се ангажирам с край-
на позиция, но според мен 
най-добрият вариант е да 
има тунел. В същото вре-

Планираме среща с колегите от бранша

Тунелът с дължина над 15 км е част от лот 3 (от Благоевград до Сандански) на магистрала „Струма“. В изграждането му се 
предвижда да бъдат включени ниши с аварийни телефони и хидранти на 150 м, места за пресичане от автомобили на 600 м, а 
при авария в едната тръба евакуация ще се извършва през другата

ме това е и най-скъпият 
избор. Трябва да се отбе-
лежи също, че няма пред-
ложено конкретно разра-
ботено трасе от страна 
на браншовите организа-
ции. На този етап те ис-
кат само да възобновим 
предпроектните проучва-
ния, като разгледаме нови 
варианти и се съсредото-
чим върху тези, различни 
от 15 км тунел. Така раз-
бирам за момента това, 
което те предлагат. 

Прогнозите ни са, че 
ако всичко върви по план, 
тунелът при Кресна ще е 
готов през 2022 г. Това е 
при условие, че бъде оси-
гурен междинен достъп, 
а не се прокопава от два-
та края. Но дори и това 
не е сигурно.  Въпросът е 
много деликатен, защото 

цялото дефиле е в „Нату-
ра 2000”. Проучват и се 7 
възможни места за меж-
динен достъп. Предвижда 
се дължината на лявата 
тръба ще бъде 15 385 м, 
а на дясната 15 410 м. Ще 
има и аварийни джобове 
на 600 м, а също така и 
места за пресичане на пе-
шеходци. Планираме една 
вентилационна шахта в 
средата на тунела. Пое-
ли сме ангажимент, че ще 
строим лот 3 през новия 
програмен период, така 
че бъдещи промени не мо-
гат да се случат толкова 
лесно. Въпреки всичко сме 
отворени за диалог с пред-
ставителите на пътните 
браншови организации и 
планираме редица срещи, 
в които всички въпроси да 
бъдат обсъдени.

Снимка Денис Бучел
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Мирослав Еленков

Газопроводната система 
„Южен поток” е един от най-голе-
мите енергийни инфраструктур-
ни проекти в света. За България 
той е с национално значение. Със 
съвместните усилия на енергий-
ни компании от цяла Европа газо-
проводът ще преминава и свързва 
общо осем страни. „Южен поток” е 
не само внушителен международен 
строителен проект, но и ще допри-
несе за бъдещето осигуряване на 
енергийни доставки за Европа.

Затова във Варна беше прове-
дена кръгла маса, на която българ-
ски и чужди експерти разглеждаха 
ползите за България и за Стария 
континент от изграждането на 
газопровода. По време на разго-
ворите участниците, сред които 
и Игор Елкин – изп. директор на 
„Южен поток България“ АД, обсъди-
ха детайли за проекта, неговите 
параметри и сроковете, в които 
работата по системата трябва 
да напредва.

Природният газ, който ще пре-
минава през тръбата, започва своя 
път от Русия. Първият участък 
на трасето тръгва от руското 
крайбрежие близо до Анапа, пре-
минава през Черно море и достига 
българския бряг край Варна. Мор-
ският газопровод се изгражда от 
международното смесено друже-
ство „Южен поток транспорт”. 
Вторият участък на трасето се 
разработва от „Южен поток Бъл-
гария” АД, смесено дружество на 
Българския енергиен холдинг (БЕХ) 
и „Газпром”. Те ще отговарят за 
дългия 538 км газопровод, който 
ще преминава през територията 
на България до сръбската граница. 
Оттам тръбата ще се насочи на 
северозапад към Унгария, преди да 
премине в Словения и да стигне до 
италианската граница. Като цяло 
природният газ ще пътува над 
2300 км от единия край на газопро-
водната система до другия, като 
свързва осем страни, включително 
Хърватия и Сърбия, чрез планирани 
разклонения от главния газопровод.

„Южен поток“ ще има четири 
тръби, всяка една от тях с капа-
цитет на преносимост 15,75 млрд. 
куб. м природен газ годишно. Пред-
варителните планове са, че първа-
та тръба ще може да заработи до 
края на 2015 г. Целият капацитет 
от 63 млрд.  куб. м природен газ го-
дишно ще бъде достигнат, когато 
и четирите тръби заработят през 
2018 г.

Как системата  
ще работи за България

Природният газ е достъпно, 
безопасно и ефективно гориво, 
екологично по-чисто от останали-
те видове фосилни горива, какви-
то са въглищата и петролът. Чрез 
повишаване на потреблението на 
газ Европа ще може да намали ед-
новременно вредните емисии и це-
ните. Затова той е предпочитан 
източник в стремежа ни за пости-
гане на по-устойчив енергиен микс. 
Производството на газ обаче беле-
жи спад от години, тъй като запа-
сите му в Европа са на изчерпване. 
Следователно сигурният внос на 

горивото е жизненоважен елемент 
за устойчивия растеж на Европа. 
Чрез „Южен поток” България ще 
бъде директно свързана с едни от 
най-големите газови находища в 
света. Ще има осигурен безопасен 
и достъпен приток на енергия, на 
която домакинствата в страната 
ще разчитат целогодишно. Той ще 
превърне страната ни в транзит-
на и важна точка за европейската 
система за доставка на газ. 

Строителството на газопро-
вода ще има и дългосрочни ползи за 
българската икономика. Първона-
чалните прогнози са, че по време 
на изграждането на „Южен поток“ 
ще се създадат 5000 нови работни 
места, а директните инвестиции 
ще достигнат 3,5 млрд. евро.

Планиране на морското трасе

Морският газопровод през 
Черно море формира централната 
връзка в цялата система „Южен 
поток”. Чрез внимателно планира-
не е избран маршрут, който да ока-
же минимално въздействие върху 
околната среда както по време на 
строителство, така и при експлоа-
тацията на газопровода на дъното 
на Черно море. Над 16 500 км проуч-
вания са проведени с цел определя-
не на най-подходящото трасе.

Едно от най-големите предиз-
викателства е, че около 50 км на-
вътре в морето дълбочината рязко 
се променя от около 100 до над 2000 
м. С помощта на подводни камери 
и  други съоръжения за изследване 
на ивица от морското дъно, широка 
един километър, от компанията са 
определили окончателното трасе в 
плитките води близо до брега през 
стръмните континентални скло-
нове и оттам към хоризонталната 
равнина на дъното на Черно море.

Построяването на газопро-
вод във вода с дълбочина над 2 км 
представлява истинско техниче-
ско предизвикателство, но в дъл-
госрочен план това ще намали до 
минимум потенциалните неудоб-
ства за потребителите на суша-
та. Морските газопроводи могат 
да се полагат относително бързо, 
със скорост над 2 км на ден, а щом 
започне експлоатацията, система-
та ще е незабележима дълбоко под 
водата, на морското дъно. „Южен 
поток” може да доставя достатъч-
но енергия, за да снабдява 38 ми-
лиона европейски домакинства. За 
сравнение: за да се транспортира 
еквивалентно количество природен 

газ с кораби, ще са необходими 700 
големи танкера и наземни съоръ-
жения, които да го превърнат от 
течност в газ.

Ключова част от планирането 
е оценката на потенциалното въз-
действие на проекта върху околна-
та среда по протежение на тра-
сето на газопровода. Ангажирани 
са независими експерти, които да 
изследват растенията, птиците и 
другите представители на дивата 
природа по планираното трасе, за 
да ги предпазят по време на стро-
ителството. Под внимание се взи-
мат местата, където по време на 
разплодния си период се събират 
делфините, костенурките и някои 
редки видове риба, както и зоните 
им за хранене, така че строител-
ните дейности да не обезпокояват 
тези популации. Част от избрано-
то трасе минава през територия 
на миграция на прелетни птици, 
прелитащи два пъти в годината 
от Дунавската делта до Турция и 
обратно. Поради това територия-
та е определена от Европейския 
съюз като част от Натура 2000. 
Европейската регулация допуска 
построяването и експлоатацията 
на газопровод в такава зона при 
условия, че се полагат специални 
грижи.

Повечето райони по българския 
бряг обаче също са класифицирани 
като част от Натура 2000 и най-
вече са застроени с градове или 
по-малки селища и не са подходя-
щи за извеждане на газопровода 
на сушата. Поради тези причини 
най-оптималното решение е газо-
проводът да се монтира до вече 
съществуващия тръбопровод „Га-
лата” при плажа Паша дере. ОВОС 
за проекта е одобрен от Минис-
терството на околната среда и 
водите в България.

Строежът  

Определянето на най-доброто 
възможно трасе е една от първи-
те стъпки в разработването на 
газопровода. През следващите 
етапи предстои да се произведат 
над 300 000 сегмента от тръба-
та, които ще бъдат тествани 
поотделно и после заварявани на 
борда на специален кораб преди 
монтирането им на дъното на 
Черно море на дълбочина до 2200 
м. Инженерите на компанията съв-
местно с експерти по материали-
те и с различни производители са 
разработили по специална поръчка 

тръби, които да издържат на го-
лямото водно налягане на дъното 
на морето. За целта се използват 
дебели стени от висококачествена 
стомана и специални обшивки, за 
да се експлоатира газопроводът 
безопасно и сигурно през следва-
щите 50 години.

Когато бъде завършен, мор-
ският участък от „Южен поток” 
ще се състои от четири успоред-
ни тръбопровода. Всеки един от 
тях ще е съставен от повече от 
75 000 отделни стоманени тръби 
с диаметър 81 см и всяка от тях 
ще тежи по около 9 т. Стените на 
тръбопровода ще бъдат направе-
ни от стомана с дебелина почти 
4 см, специално термообработена 
по време на производството за 
постигане на допълнителна якост. 
Тръбите, които ще се монтират 
по-близо до брега, ще са обвити 
в бетон за постигане на допълни-
телна устойчивост и защита.

Сегментите ще бъдат свърз-
вани един към друг с помощта на 
специална машина, която ще из-
върши прецизно заваряването им. 
Всяка спойка ще бъде сканирана 
с ултразвук, което ще позволи да 
се открият дори и най-незначи-
телните дефекти в заваряването. 
След това съединените тръби ще 
бъдат защитени от корозия със 
специална обвивка, направена от 
синтетични влакна полипропилен, 
преди да стане полагането им на 
морското дъно.

Излизане на сушата 

След като пресекат Черно 
море, четирите морски тръбо-
провода на „Южен поток” излизат 
на сушата при плажа Паша дере. 
Тръбите ще преминават безопасно 
под пясъка, успоредно на същест-
вуващия газопровод „Галата”. Око-
ло 2 км навътре в сушата те ще 
се свържат с проекта на „Южен 
поток България” АД.

Тъй като тръбите ще минават 
под плажа, главната цел е той да 
бъде запазен. Оптималният вари-
ант, който позволява  инсталация-
та на елементите, без да се нала-
га разкопаване или, строителство 
на повърхността е използването 
на микротунели.

Избраният метод включва 
прокопаването на четири малки 
тунела под плажа и изтегляне на 
тръбопроводите през тези тунели 
от морето в посока към сушата, 
зад плажа. Този метод е до извест-
на степен по-сложен и по-скъп от 
традиционните методи на зара-
вяне на тръбите в изкопи, но има 
предимството, че те ще бъдат 
положени на много по-голяма дълбо-
чина, а на самия плаж няма да има 
строителство. 

И четирите тунела, всеки от 
които с външен диаметър 2,4 м, ще 
минават на около 20 м под повърх-
ността на плажа. 

Наземни съоръжения

Последната 3-километрова 
отсечка на подземната тръба ще 
пренесе природния газ до назем-
ните съоръжения, които разделят 
морския участък на газопровода от 
сухопътната му част. В тях се про-
веряват температурата, наляга-

нето и качеството на пристигна-
лия газ след преминаването му под 
Черно море. Наземните съоръжения 
са и важна база за осъществяване 
на поддръжката и инспекцията на 
целия морски участък. На мястото, 
където се намират те, природни-
ят газ от Русия ще се подава към 
сухопътния участък на газопро-
вода, по който ще премине през 
страната към Сърбия и ще про-
дължи по-нататък. Част от това 
количество ще захрани директно 
българската газопреносна мрежа. 
Тъй като по пътя през Черно море 
газът се охлажда и налягането му 
пада, „Южен поток България“ АД ще 
оборудва приемателен терминал и 
компресорна станция на сушата на 
българския бряг. Там доставеният 
газ ще бъде пречистван с помо-
щта на специални филтри, а тем-
пературата и налягането му ще 
достигнат необходимите стойно-
сти, за да може да продължи пъту-
ването си по суша през България 
и после към Европа. Участъкът от 
брега до наземните съоръжения ще 
бъде успореден на съществуващия 
газопровод „Галата“. Строител-
ният коридор за всичките четири 
газопровода ще бъде с максимална 
ширина 120 м и експертите не оч-
акват да има траен ефект върху 
околната среда. Подземният газо-
провод ще се строи на три етапа. 
Първо ще бъде прочистен коридор 
по протежение на газопроводното 
трасе. Той ще позволи на работни-
ците да докарат нужната техника 
в района и да подготвят изкопи с 
дълбочина най-малко 2 м. Отдел-
ните тръби ще бъдат заварени и 
спуснати в изкопите. При третия 
и последен етап те ще бъдат по-
крити с изкопаната пръст, а върху 
строителния коридор ще се засади 
нова растителност. След приключ-
ване на строителните дейности 
газопроводите няма да се виждат 
и районът ще може да се използва 
безпроблемно.

Проверка на газа

На мястото при самия излаз 
на брега спирателни вентили ще 
разделят двата участъка на газо-
провода. При възникване на евен-
туални извънредни ситуации те 
ще могат веднага да изолират 
двете му части. Измервателните 
станции ще позволяват проверка 
на налягането, температурата и 
качеството на получения газ. На-
земните съоръжения ще бъдат и 
база за извършване на работи по 
поддръжката. Ще бъде назначен 
постоянен екип, който да извърш-
ва ежедневни проверки и редовна 
поддръжка. На всеки пет години 
ще се прави пълна инспекция на 
съоръжението. Уреди за инспекция 
на газопровода (PIGs) ще бъдат 
пускани през тръбите по цялото 
трасе от Русия до България, за да 
ги проверяват отвътре, а „капани“ 
при наземните съоръжения ще съ-
бират тези устройства в края на 
пътя им, за да могат експертите 
да анализират получените данни.

Прогнозите са строителните 
дейности да приключат със за-
вършването на всичките четири 
линии през 2018 г., когато морски-
ят участък на „Южен поток“ ще 
влезе в експлоатация.

Планира се в края на 2015 г. синьото гориво да премине през първата тръба
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Еврокодовете влязоха в сила в България на 6 януари 2014 г. 
Проектирането по нормите на ЕС засега е задължително само за 
обектите, финансирани с публични средства. Определеният преходен 
период за частните проекти е една година. Тоест до 6 януари 2015 г. 
конструкциите, които не са предмет на обществена поръчка, може да 
се проектират както по действащите национални нормативни актове, 
така и по Еврокод, но без да се смесват двете системи.

кодовете изцяло фирмите, а 
и отделните специалисти, 
които ги прилагат, ще по-
вишат своята компетент-
ност и ще бъдат по-конку-
рентни не само у нас, но и 
на целия европейски пазар. 
Тоест, те могат да участ-
ват в ЕС като равноправни 
партньори при изгражда-
нето на каквито и да било 
обекти“, казва доц. Рангело-
ва, като посочва, че това ще 
създаде повече сигурност и 
за западните инвеститори 
у нас, които познават евро-
кодовете и държат те да 
бъдат спазвани. 

В отговор на въпрос, как 
проектирането по Еврокод 
ще се отрази на крайната 
цена при пазара на имоти, 
доц. Фантина Рангелова е 
категорична, че в никакъв 
случай стойността не се оп-
ределя в максимална степен 
от нормите. 

„Основният показател 
за оценката на даден имот 
са неговото местоположе-
ние и предназначение. Не 
смятам, че стойността 
на строителството ще 
повиши значително тази на 
крайния продукт. Това може 
би ще намали донякъде пе-
чалбата на инвеститора“, 
прогнозира доц. Рангелова. 
Тя напомня, че в годините 
на бум в сектора печалби-
те бяха от порядъка над 
300% - при себестойност 
на кв. м от 500-600 евро и 
продажби на зелено от 3000 
евро за кв. м. Според нея 
обаче по-малката печалба 
на инвеститора не бива да 
е за сметка на строителя, 
защото това е абсолютно 
недопустимо, непрофесио-
нално и неетично. 

Инвестиционният процес

В качеството си на спе-
циалист по „Организация и 
управление на строител-
ството“, работещ по голе-
ми инвестиционни проекти, 
доц. Рангелова коментира 
предстоящите изменения 
в Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), които 
целят облекчаване на проце-
дурите. 

Като фактори, които 
създават трудности пред 
инвеститорите, тя посоч-
ва непрекъснатите проме-
ни в реда за одобрение на 
проектите. Изключително 
важно по думите й е да се 
дефинира строго какви са 
правата и задълженията на 
всяка една страна в проце-
са.  Бизнес средата би била 
по-предвидима и сигурна, ако 
общините спазват унифици-
раните норми при разглеж-
дане на инвестиционните 
проекти, а не ги допълват и 
тълкуват по различен начин, 
както сега това се случва 
повсеместно. От голямо 
значение е и спазването на 
строго регламентираните 
срокове. 

Според нея е необхо-
димо също да се преци-
зират таксите за стро-
ителните разрешения. 
„Техният размер беше 
формиран в период на 
подем в сектора. Сега 
ситуацията е друга, ико-
номическата обстановка 
е тежка. Може би трябва 
таксите да бъдат обвър-
зани с някои показатели 
като себестойността 
на строителството на 
кв. м“, посочва доц. Ран-
гелова. 

Друга пречка са зави-

шените данъчни оценки на 
имотите. Тя предлага  да 
се прилага универсална 
формула, която да отразява 
икономическата обстанов-
ка в страната към днешна 
дата.  „Не може да плащаме 
данъци на базата на цени-

те на крайния строителен 
продукт от 2007 - 2008 г., 
когато имаше цени от 3000 
евро за кв. м.   Днес няма 
нито една банка, която да 
приеме като обезпечение 
по кредит имот – дори и в 
идеалния център на София, 

на цена над 1000 евро за 
кв. м. Трябва да се намери 
механизъм всичко това да 
се отчита, за да може дър-
жавата да подпомага част-
ната инициатива и да дава 
възможност за адекватно 
развитие“, допълва тя. 

Магистърската програма „Управление 
на проекти в строителството“ е най-
успешната в УАСГ, с което целият екип 
и Строителният факултет се гордеят, 
подчертава зам.-деканът доц. Фантина 
Рангелова. По думите й големият интерес 
говори за нуждата от мениджърски кадри 
на пазара на труда. 

Първият випуск ще се дипломира през 
юни. Магистрите са хора от строителния 
бранш, има и служители в министерства. 
Курсът е насочен не само към бизнеса, но 
и към държавните структури. 

Има прием във всеки семестър. Сега 
успоредно се обучават общо 36 души в пър-
ви, във втори и в последен – трети семес-
тър, т.е. три випуска. Следващият прием 
ще бъде през септември. 

Проектът „Студентски практики“

се изпълнява в партньорство между 
Министерството на образованието и нау-
ката и всички 51 висши училища в България. 
Ръководител на проекта за УАСГ е доц. д-р 
инж. Фантина Рангелова, която в края на 
миналата година разказа за в. „Строител“ 
какъв е редът за участие на студентите 

и фирмите в него. 
Сега тя определя практиките като 

изключително успешни. Голяма част от 
възпитаниците на УАСГ се обучават на 
обекти,  част от столичното метро и на 
Централна гара София, чиято мащабна 
рехабилитация започна скоро. „Отзивите 
са положителни, а много строителни фир-
ми избраха за свои служители студенти,  
били при тях на практика“, отбелязва доц. 
Рангелова.

Тя напомня, че всеки университет има 
определена квота за програмата, а тази 
на УАСГ е малко над 1000 души. „И както 
през януари бяхме запълнили половината 
места, така само до началото на март 
изчерпахме квотата. Сега чакаме реше-
нието програмата да бъде удължена и да 
получим допълнителна квота. Доколкото 
знам, и доста други университети са за-
пълнили местата, определени за техни 
студенти“, съобщава още тя, като под-
чертава, че програмата дава добра въз-
можност на младите хора в условията на 
икономическа криза да натрупат опит, да 
се ориентират за това какво желаят да 
работят в бъдеще и да открият своето 
професионално призвание.

Доц. д-р инж. Фантина Рангелова е завършила Уни-
верситета по архитектура, строителство и геодезия 
(УАСГ) със специалност „Транспортно строителство” 
през 1988 г. Прави дисертация на тема „Ефективни 
конструктивни, технологични и организационни реше-
ния при усилването и възстановяването на сгради при 
стихийни бедствия и аварии”. Преподава „Икономика 
на строителството” и „Организация и управление на 
строителството“ в УАСГ, водила е лекции и във ВТУ  
„Тодор Каблешков”. В момента е зам.-декан на Строител-
ния факултет в УАСГ, отговаря за учебната дейност. 

Ръководител е на проекта „Студентски практики“ 
от страна на УАСГ. Участва в изработването на оценки 
на големи инвестиционни проекти, най-вече за западни 
инвеститори, и оценка на имоти. Научноизследовател-
ската й дейност е адресирана към възстановяване на 
сгради с приложение на съвременни композитни мате-
риали.

Снимка личен архив

Доц. д-р инж. Фантина Рангелова, УАСГ:

Прилагайки новите норми, нашите специалисти ще натрупат опит, 
който ще ги направи по-конкурентоспособни на пазара в ЕС

Невена Картулева

„Влизането в сила на 
еврокодовете създава по-
вод за дискусии между спе-
циалистите в строител-
ния бранш. Мненията са 
противоречиви. Част от 
гилдията смята, че нор-
мите ще оскъпят с голям 
процент новото строи-
телство, което би затруд-
нило реализацията на про-
дукцията. Това обаче не 
може да се твърди със си-
гурност, както и не може 
да се определи с точност 
колко ще нарасне цената. 
За всеки конкретен обект 
тя е различна. В един слу-
чай проектирането по Ев-
рокод може да я повиши, 
в друг – не.“ Така доц. д-р 
инж. Фантина Рангелова 
обобщава въп росите, кои-
то излизат пред бранша 
заради въвеждането на 
Еврокод. 

Според нея средното 
оскъпяване би било с не 
повече от 10 до 15%. Твър-
денията за повишаване с 
до 50% на цената на стро-
ителството тя определя 
като силно преувеличени. 

По думите й инвести-
цията си заслужава и е в 
полза на сигурността на 
конструкцията. „При всич-
ки положения обществото 
ще се развива, независимо 
дали сме в криза и кога ще 
излезем от нея. Всичко пос-
къпва, така че е нормално да 
нарасне и стойността на 
строителството“, смята 
доц. Рангелова. 

Във връзка с обсъждания-
та дали едногодишният срок 
за влизане в сила на евронор-
мите и за частните инициа-
тиви не е твърде кратък, тя 
уточнява, че според нея пре-
ходният период трябва да е 
дълъг не повече от 5 години. 
Причината е, че еврокодо-
вете търпят развитие и е 
възможно, докато напълно 
приложим изискванията, да 
се появят нови и ние пак да 
бъдем в позицията на догон-
ващи. 

Зам.-деканът на Строи-
телния факултет подчерта-
ва, че като страна - членка 
на ЕС, трябва да се стремим 
да бъдем адекватни парт-
ньори, да можем да участва-
ме активно в процесите на 
територията на общност-
та. „С въвеждането на евро-
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Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Звездите на дизайна се съб-
раха в Милано и тази година. 
Северната столица на Италия 
е родината на едни от най-из-
вестните и талантливи авто-
мобилни, продуктови, модни и 
интериорни творци. Затова не 
е изненадващо, че за 53-ти по-
реден път тази година светът 
отново се въртеше около дизай-
на, мебелите, обзавеждането и 
интериора на Milan Design Week 
2014. 

От 1961 г. насам градът 
става средище на водещите 
тенденции в обзавеждането от 
цял свят. Изложбената площ 
в търговския център „Фиера 
Милано” е с внушителните 220 
хил. кв. м, а събитието уважи-
ха над 2500 представители от 
бранша.

Присъстваха световноиз-
вестни марки и творци. Мод-
ни брандове и корифеи като 
Версаче и Армани - със скъпи 
и луксозни артикули и бутико-
ви серии мебели и обзавеждане. 
Креативни млади дизайнери, 
амбицирани да прокарат функ-
ционални и недотам удобни про-
екти за мебели и всякакви ин-
териорни решения. Амбициозни 
стартиращи компании, ланси-
ращи оригинални и напредни-
чави продукти. Семейни бизнес 
фабрики с вековни традиции в 
производството на класически 
или модерни мебели...

Тук може да видите почти 
всичко. И всичко е в името на ди-
зайна и привличането на всякак-
ви клиенти. От най-богатите и 
капризни руски и азиатски купу-
вачи, чиито изисквания могат да 
бъдат задоволени от шикозни и 
дори кичозни решения, до замож-
ните европейци, насочващи се 
само към лимитирани колекции 
мебели и аксесоари.

Акцентът 

Стотици изложители от 
най-прочутите мебелни бран-
дове демонстрираха безкрайно 

разнообразие от най-нови про-
дукти и цялостно обзавеждане 
за дома. Представени бяха и 
редица забележителни проекти, 
създадени от любими световни 
архитекти. Безспорно е трудно 
да се изберат най-интересните 
столове, кресла и дивани,  които 
пресъздават настроението и 
творческите търсения на Milan 

Design Week 2014. 
Да започнем с креслото 

Layers Cloud на Ричард Хутен. 
То е проектирано от датчани-
на за фирмата Kvadrat. Струк-
турата на многоцветната 
мебел е създадена от парчета 
плат с различни тонове. Всеки 
слой е с различен цвят, като 
са използвани близо 100 пла-
ста. За целта са били нужни 
840 м материал от фабриката 
Kvadrat's Divina.  

Дизайнерът обяснява харак-
терните черти на новата ме-
бел, като казва, че е искал да 
направи неподвластен на вре-
мето продукт от текстил, кой-
то е прост и изчистен. За да се 
постигнат заоблените форми, е 
използвана специална дървена 
рамка.

Хутен стана известен напо-
следък и с фотьойл, вдъхновен 
от  иконите в смартфоните. 
Меката мебел е наречена Apps 
и изглежда доста добре. Друг е 
въпросът колко удобно ще е да 
се седи в подобно нещо. 

И италианката Бенедета 
Талиабуе използва дървена кон-

струкция, но за уни-
калния по форма ди-
ван Botan. Изработен 
за фирмата Passoni 
Nature ,  той е със-
тавен  от отделни 
елементи, които се 
събират като венче-
листчета на цвете и 
създават редица хар-
монични композиции, 
вдъхновени от приро-
дата.

Закачливи идеи

Дейвид Аджайе е роден в 
Източна Африка, но от 8-годи-
шен живее в Лондон. Сред някои 
от по-скорошните му проекти 
са Музеят на съвременното 
изкуство в Денвър, Нобеловият 
център в Осло и Бизнес акаде-
мията „Сколково” в Москва. Из-
ненадващо в Милано той пред-
стави стола „Вашингтонският 
кожа и кости”. Конзолните му 
мебели безспорно са дизайнер-
ска шега, която създава впе-
чатление, че столът е накло-
нен и не съвсем устойчив. Те 

7äíè

присъстват в интериора като 
скулптура, независимо в кой от 
вариантите са избрани – този 
със структура на скелет или 
моделът в ярка кожа.

Датската дизайнерска фир-
ма UNStudio е по-практична. За 
фирмата Artifort тя е разработи-
ла креслото Gemini с мултифунк-
ционална седалка, която предла-
га разнообразни възможности 
за сядане. Изглежда невероят-

но, но тази мебел с 
асимет рична фор-
ма наистина може 
да се ползва и като 
стол, и като диван, 
в който да се от-
пуснете, люлеете 
или да похапвате, 
ако приближите до 
него и малката ма-
сичка. 

Удобство,  но 
от друго естест-
во предлага Хана 
Емели Ернстинг, 
която твори в Гер-
мания. Креслото 
Red R id ing Hood 
представи уют-
но предложение с 
одеяло. То е с по-
зната ергономич-
на форма и с мека 
сива тапицерия. 
Новото при него 
е специалната му 

червена пелерина, която при 
спуснато положение обгръща 
цялата му облегалка. Седящият 
в креслото обаче може удобно 
да се загърне с пелерината и 
така да я ползва като топла 
завивка.

Макар да е кръстено Radar, 
креслото на шведското дизай-
нерско студио Claesson Koivisto 
Rune може би трябва да се нари-
ча „Събеседник”. Най-големият 
от серията мебели е с огромна 
облегалка, която плътно обгръ-
ща седящия и създава  ефект 
на радар. Според създателите 
тази форма изключително пома-
га за концентрацията при раз-
говор между двама. 

Колекцията е за италиан-
ската компания Casamania  и се 
състои от четири модела. 

Шведското дизайнерско 
трио е основано през 1995 г., 
като първоначалната идея е 
офисът им да се занимава с ар-
хитектура. По стара сканди-
навска традиция Мартен Кла-
есон, Еро Коивисто и Ола Руне 
решават, че развитието само 
в една насока няма да е доста-
тъчно, и така групата прави 
както архитектурни, така и ин-
териорни проекти. Списъкът с 
обекти е дълъг и включва сгра-
дата на Шведското посолство 
в Берлин, офиса на „Сони Мюзик” 
и бутиците на Gucci и Louis 
Vuitton в Стокхолм, ресторан-
та One Happy Cloud, магазина 
на Скандинавските авиолинии 
в Арсплунд. Мебели по техен 
дизайн произвеждат известни-
те фирми Almedahls, Cappellini, 
David design, Nola, Offect, Sfera 
Products, Skandiform, Swedese. 

И накрая – нещо за деца-
та, представено от японското 
студио  h220430. Творците от 
Страната на изгряващото слън-
це показаха забавното кресло 
Ballons. То сякаш се носи в ста-
ята, теглено от връзка балони. 
Симпатичният модел е инспи-
риран от сюжета на филма Le 
Ballon Rouge от 1950 г., в който 
главният герой Паскал се спася-
ва от банда хулигани, политай-
ки за Париж, хванал се за връзка 
балони с хелий. В действител-
ност летящото кресло е само 
една илюзия. То е фиксирано на 
четири опорни точки.

Стотици изложители 
от най-прочутите 
брандове демонстрираха 
безкрайно разнообразие 
от цялостно обзавеждане 

Като 
в приказките

Фотьойл 
като за 

художествена 
галерия

Арт 
в океански 

тонове

Авторът с „Вашингтонският кожа  
и кости”

Идеята идва от венчелистчетата 
при цветята

Фотьойл с одеяло

Креслото 
радар
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Горна Малина

Наименование: „ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, изграждане и обзавеж-
дане) на обект: „Подобряване на техническата инфраструктура на Спортен 
комплекс – Горна Малина, на два етапа: Първи етап – изграждане на площад-
ково осветление на комплекса, специализирано осветление на игрище за ми-
нифутбол и многофункционално игрище, сигнално-охранителна инсталация, 
инсталация за видео наблюдение, ремонт на сондажен кладенец за подземни 
води и доставка на оборудване за многофункционална спортна зала, сграда 
към стадиона, спортни игрища и площадки; Втори етап – разширение и ре-
конструкция на съществуващ футболен терен с естествени тревни чимове 
и изграждане на поливна система, изграждане на дренажна система, ново 
футболно игрище с естествена настилка от тревни чимове, нов тенис корт, 
резервоар към сондажен кладенец, огради на спортни игрища, ограда и пор-
тал на комплекса и доставка на оборудване за спортните терени”

Oсн. предмет: 45212200 - Строителни и мон-
тажни работи по общо изграждане на спортни 
съоръжения 
Прогнозна стойност: 625 000 лева
Общо количество или обем: Пълно описание 
на Първи етап: 1. Инженеринг: Включват се 
дейности по проучване и проектиране на нова 
площадкова електрическа инсталация, освет-
ление на съществуващите спортни игрища, 
районно осветление, сигнално-охранителна 
техника, видео наблюдение и реконструкция на 
съществуващ сондажен кладенец.1.1. Проучване 
и проектиране.1.1.1. Изходни данни и проучване: 
На базата на предоставените от възложителя 
изходни данни: виза за проектиране - Приложе-
ние №1, и схема за разполагане на обекти и пло-
щадкови инсталации - Приложение №2, изпълни-
телят следва да направи подробно геодезическо 
заснемане на релефа и съществуващата ин-
фраструктура, както и проучване на място от 
отделните специалисти за целесъобразното 
и законосъобразно изпълнение на технически 
инвестиционен проект. 1.1.2. Изработване на 
технически инвестиционен проект. Части на 
инвестиционния проект. Изпълнителят след-
ва да възложи на правоспособни специалисти 
изработването на технически инвестиционен 
проект в пълен обхват и съдържание съгласно 
Закона за устройство на територията и На-
редба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съ-
държанието на инвестиционните проекти. Из-
работения технически инвестиционен проект 
изпълнителят следва да предаде на възложи-
теля. Възложителят осигурява съгласуването 
и одобряването на инвестиционния проект по 
реда на ЗУТ, както и издаването на строително 

разрешение за Първи етап. Техническият инвес-
тиционен проект се изработва и предава в 5 
(пет) екземпляра и следва да съдържа следните 
проектни части, придружени с необходимите 
технически изчисления, записки, чертежи, схеми 
и количествени сметки, заверени с подписите 
на проектантите и изпълнителя: a) Инвести-
ционен проект по част „Електрически инста-
лации”; Следва да се предвидят трасетата за 
за площадкови захранващи кабели за районно 
осветление на обекта, както за и специализи-
рано осветление на съществуващите външни 
съоръжения – игрище за минифутбол и много-
функционално спортно игрище, което да позво-
лява практикуването на спорт на открито при 
липса на естествена светлина. Проектантът 
следва да предвиди свързването на електри-
ческата инсталация и новите разпределител-
ни табла с главното електрическо табло на 
спортния комплекс. С проекта не могат да се 
изменят или премахват съществуващи и въве-
дени в експлоатация инсталации и съоръжения. 
Инвестиционен проект по част „Сигнално-охра-
нителна техника”: Следва да осигури изпълне-
нието на сигнална охранителна инсталация за 
многофункционална спортна зала, сградата към 
трибуните на стадиона. С проекта не могат да 
се изменят или премахват съществуващи и въ-
ведени в експлоатация инсталации и съоръже-
ния. b) Инвестиционен проект по част „Видео 
наблюдение”: Следва да осигури изпълнението 
на инсталация за видео наблюдение с оглед 
ефективната денонощна охрана на обекта и 
сигурността на гражданите при провеждане 
на масови мероприятия. С проекта не могат 
да се изменят или премахват съществуващи и Още на: www.vestnikstroitel.bg

Парцел за застрояване - гр. Варна, 9000 кв. м. 

Поетапно, смесено строителство, ПУП, на 60 м от булевард.

Обещетение чрез % от РЗП. Високо строителство. 

За контакт: 0888807393

50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

Цяла страница 1000 лв.
1/2 страница  500 лв.
1/4 страница  250 лв.
1/8 страница  125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

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

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж 8000 бр. 0,20 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,25 лв./бр. 

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Вестник „Строител“ предлага и:

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

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

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

въведени в експлоатация инсталации и съоръ-
жения. c) Инвестиционен проект по част „ВиК”: 
Следва да осигури изпълнението на строител-
но-монтажни работи за възстановяване и ос-
новния ремонт на съществуващия на площад-
ката сондажен кладенец за подземни води, чрез 
подмяна на съществуващите сондажни тръби. 
d) Инвестиционен проект по част „Геодезия”: 
Необходимо е да се разработят трасировъч-
ни планове и планове за вертикално планиране 
на всички подземни площадкови инсталации, 
придружени от текстова част, данните от 
извършени измервания и изчисления. e) План за 
безопасност и здраве: следва да бъде съставен 
съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2 
на МТСП и МРРБ за Минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи. 
1.2. Строително-монтажни работи –  Строи-
телно-монтажните работи следва да бъдат из-
вършени от изпълнителя при стриктното спаз-

ване на одобрения технически инвестиционен 
проект и издаденото строително разрешение. 
2. Доставка на оборудване. Подробен списък на 
специализираното и общо оборудване има в Раз-
дел V от документацията.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на документация за учас-
тие: 07.05.2014 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 14.05.2014 г.  Час: 16:00
Отваряне на офертите: Община Горна Малина, 
ул. „21-ва” № 18, сградата на общината, ет. 2, 
зала № 9
Дата: 16.05.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: Симона Костова - директор на 
дирекция „АПИТОСД” и гл. юрисконсулт
Адрес: ул. „21-ва” № 18
Адрес на възложителя:   
Телефон: 0888 389514 
E-mail: law_kostova@mail.bg 
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Европейската програма за наблю-
дение на Земята Copernicus започна 
със старта на първия от общо шест 
сателита. Това е нова ера в изслед-
ванията от Космоса, коментират 
специалистите. Те се надяват на 
изключително прецизни данни, вклю-
чително и за планирането в стро-
ителството и опазването на окол-
ната среда. Copernicus-Sentinel-1A с 
тегло около 2,3 тона стартира с ра-
кета носител „Союз” от Европейския 
космически център в Куру, Френска 
Гвиана. 

Спътникът може също да кар-
тографира наводнения, да наблюдава 
разливите на нефт в океаните, да 
открива лед в моретата и с точност 

до милиметър да 
измерва движени-
ята на Земята. 
Радарната сис-
тема е една от 
най-мощните, из-
ползвани някога в 
цивилен сателит. 

С произведе-
ния в Германия 
сензор Sentinel-1A 
може независимо от времето през 
деня и нощта да се наблюдава повърх-
ността на Земята. През идната годи-
на машината ще бъде последвана от 
неин близнак - Sentinel-1B. Съвместно 
двата сателита ще осъществяват 
наблюдение на повърхността на су-

шата, на моретата и на движението 
на корабите, както и ще подпомагат 
т.нар. Информационна служба за дви-
жението на леда в северноевропей-
ските и полярните води. И двата 
сателита трябва да изпращат данни 
най-малко седем години.

И в бедните райони на планетата фут-
болът е на особена почит. Любопитно 
изоб ретение ще помогне на спортуващите 
да съчетаят ползата от движението с ге-
нерирането на електричество. Футболна-
та топка Soccket е създадена с идеята да 
използва най-популярния спорт в отговор 
на недостига на електричество в глобален 
план. Тя тежи малко повече от обикновена 
топка. Когато се търкаля, механизмът в 
нея се върти. Движението захранва гене-
ратор, който зарежда батерията в коже-
ното кълбо. Футболната топка има слот, 
чрез който се свързва със зарядно устрой-
ство, където се пренася електричество-
то. С помощта на USB кабели зарядното 
може да захрани до пет преносими лампи 
наведнъж. Тридесет минути игра с топка-
та осигуряват три часа светлина. Учени-
ците могат да занесат лампите у дома, 
за да довършат домашното си или други 
задачи. 

Топките се разпространяват в учили-
щата, вместо да се раздават на отделни 
късметлии. Идеята е да се окуражат ро-
дителите да изпращат децата си на учи-
лище, за да се върнат вкъщи с лампите. 

На всеки пет ученици в избрани училища 
се падат по една топка и пет преносими 
лампи. 

Организацията Uncharted Play, която 
произвежда Soccket, е раздала 9 хил. топ-
ки благодарение на спонсори. Тя планира 
да прави по 50 хил. броя на година. Засега 
повечето топки са изпратени в Мексико. 
Има пилотни проекти и за Южна Африка, 
Нигерия и Танзания. 

Uncharted Play дава възможност за 
масова подкрепа на инициативата, като 
срещу 99 долара всеки може да помогне на 
децата в Третия свят. 

Организацията завършва разработ-
ката и на въже за скачане, което произ-
вежда четири пъти повече електричест-
во от Soccket, направено с помощта на 
триизмерен принтер. Скоро ще се появи 
и скейтборд със същата допълнителна 
„екстра”. 

Освен с наклонената си кула, Пиза ще се прочуе 
и с факта, че ще се превърне в един от първите 
смарт градове в Италия. Определен брой места 
за паркиране в центъра ще бъдат включени в сен-
зорна система за управление, предвижда спора-
зумение на властите с „Дойче телеком”. Съвсем 
скоро шофьорите ще могат по-лесно да намират 
места за колите си. След анализиране на данните 
за трафика през последните години операторът 
ще предложи система за оптимизирането му. Сис-
темата ще бъде внедрена в самия център на Пиза 
- на неколкостотин метра от прочутата накло-
нена кула. Специални сензори ще отчитат дали 
на определените за паркиране места има превоз-
ни средства, или те са свободни. Шофьорите пък 
ще получават информация за това чрез специално 
мобилно приложение. То ще дава възможност и за 
бързо и удобно плащане на таксата за паркиране 
през смартфон.

Следващата стъпка е изграждането на систе-
ма за дистанционно управлявано улично осветле-
ние. Според предварителните разчети разходите 
за лампите може да бъдат намалени с до 70%, а 
парите за поддръжката им - с до 10%.

Изпълнението на договора ще помогне за 
устойчивото управление на града и за намаляване 
на емисиите на въглероден двуокис, сподели отго-
варящият за проекта от „Дойче телеком” Томас 
Кийслинг. 

Страницата 
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Едно от най-затрудня-
ващите действия в стро-
ителството, а и при други 
дейности, е невъзможност-
та да се управлява елек-
троника с ръкавици. Мла-
дият японски изследовател 
Тони Ю създаде наноспрей, 

чрез който проблемът се 
отстранява лесно. 

Nanotips, както е кръс-
тена разработката, е по-
лимерен наноразтвор. След 
нанасяне върху тъканта и 
изсушаването му за секун-
ди той се превръща в про-
водник на електричество. 
По този начин, без да сва-
ляме ръкавиците, можем 
да управляваме сензорни-

те екрани на таблетите, 
смартфоните и всякаква 
друга електроника. От-
кривателят твърди, че 
след нанасяне разтворът 
се прикрепва стабилно 
към всеки тип материя, 
не се отмива или изтърк-
ва в продължение на месе-
ци и не ги уврежда. Така с 
Nanotips дори старите ви 
плетени ръкавици ще се 

превърнат в сензорни.
Досега в търговската 

мрежа се продаваха ръка-
вици с покрития, създаде-
ни с високи технологии. 
Закупуването на чифт от 
тях в повечето случаи е 
скъпо удоволствие, ако 
не искаме да жертваме 
качества като здравина, 
устойчивост на прах, студ 
или естетичен външен вид. 

Благодарение на Nanotips 
нещата в това отноше-
ние, изглежда, ще се про-
менят.

Скоро флакон с маги-

ческия полимер на Ю ще 
се продава за 22 долара, 
като дозата ще стига за 
обработката на 7 чифта 
ръкавици.

Представете 
си истински сте-
нен тапет, който 
излъчва мека бяла 
светлина, заменя-
ща традиционните 
лампи в стаята. 
Звучи невероят-
но, нали? Не и ако 
са облицовани със 
специален OLED 
материал. Орга-
ничните светло-
отделящи диоди (на английски organic light-emitting diodes) 
са една от най-хитовите тенденции. Досега не бяха на-
пълно органични заради металите в състава им. Учени от 
университета в Мичигън обаче представиха технология-
та в нейния чист вид. Малки кристали (фосфори) светят 
в бяла светлина при нормални условия и излъчват зелено, 
червено или синьо при ултравиолетово лъчение. Цветове-
те могат да се променят с добавка на химични вещества. 

OLED работи чрез взаимодействието на ароматни 
карбонили с халогени в самия кристал, при което моле-
кулата се омрежва плътно. Така се избягват загуби на 
енергия под формата на топлина, което пък повишава 
ефективността на фосфоресциращия процес. Електро-
луминисцентният слой с дебелина около 100 нанометра 
е разположен между катода и анода и се състои от орга-
нични частици. Те са подредени като своеобразна мат-
рица от пиксели и когато към светодиода се пусне ток, 
тя излъчва светлина в най-различни цветове. Ефектът е 
значително по-голям от този при LED диодите. Ниската 
цена на материалите ще направи новата технология ши-
роко приложима в индустрията. Въпреки че първото OLED 
устройство е създадено още в средата на 80-те години 
на миналия век от Kodak, тази технология е в начален 
стадий на развитие. Повечето дизайни, които се опират 
на нея, са по-скоро прототипи, отколкото приложими ус-
тройства.

Възможностите за използване на OLED технологиите 
във всички сфери на всекидневието са ограничени само 
от въображението на производителите и дизайнерите, 
които се занимават с тях. Можем да ги срещнем в обза-
веждането, строителството, текстилната индустрия, 
изкуството, потребителската електроника и дори би-
жутерията. 

Системата предлага повече удобства и пести средства

Играта помага за уроците
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Строи се с инвестиции от Китай
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В стремежа си да при-
влекат повече китайски ин-
вестиции Унгария и Сърбия 
ще строят високоскорост-
на жп линия между Будапе-
ща и Белград. Проектът 
се изгражда с подкрепа от 
Китай. Правителството на 
Унгария има подписан дого-
вор с азиатската страна за 
строителство на още един 
обект. Това е т.нар. линия V0 
- транспортен жп пръстен с 
диаметър около 60 км около 
Будапеща, предназначен из-
ключително за стокови пре-
вози. Той ще облекчи чувст-

вително товарните гари 
Келенфьолд и Ференцварош, 
които занапред ще се из-
ползват само за крайградски 
транспорт. 

Изпълнението на проек-
та има двойно стратегичес-
ко значение - да улесни 
връзките между Централна 
Европа и Балканите и да ук-
репи ролята на Унгария като 
транзитен пункт на китай-
ски стоки към Европа. 

Пристанището на Пирея 
и мултимодалният терми-
нал в Солун вече се обслуж-
ват от китайци. Макар да 
няма излаз на море, Унгария 
се надява доставяните до 
тези пристанища китайски 
стоки да бъдат прехвърляни 

към Европа през разпреде-
лителен център, опериращ 
от Будапеща, а унгарската 
столица да добие ключо-
во логистично значение. 
За тази цел железопътна-
та линия между Белград и 
Будапеща трябва да бъде 
разширена и модернизирана, 
като 334 км от общо 374-те 
трябва да се удвоят, за да 
се превърнат във високоско-
ростна електрифицирана жп 
артерия. 

И двете идеи се подкре-
пят от Китайската държав-
на железопътна компания и 
са финансирани съвместно 
от китайската „Ексим-
банк” и Унгарската банка 
за развитие. Прогнозната 

инвестиция възлиза на 3 
млрд. щатски долара, като 
приблизително половината 
от сумата ще се вложи в 
транспортния жп пръстен 
V0. Проектите могат да 
бъдат завършени към 2017 г.

На срещата на високо 
равнище Китай – Централ-

на и Източна Европа през 
2012 г. във Варшава Пекин 
предложи да се създаде фонд 
с ресурс 10 млрд. долара за 
развитие на инфраструкту-
рата в региона. 

Междувременно и у нас 
се строи усилено по между-
народното трасе от Турция. 

След пускането в дейст-
вие на тунела под Босфора, 
свързващ азиатската и ев-
ропейската част на Турция, 
и България може да стане 
част от мащабен проект за 
преминаване на високоско-
ростна жп линия от Азия към 
Западна Европа.

Дали скоро ще видим този 
влак и у нас?

Може и да е само поверие, но мнозина 
вярват, че четирилистната детелина носи 
щастие и късмет. Болница в тази форма ще 
подарят на пациентите властите в дат-
ския град Хилерод, северно от Копенхаген. 
Проектът за сградата, която ще е едно от 
най-големите лечебни заведения в страната, 
е на швейцарските архитекти от Herzog & 
De Meuron и датските им колеги от Vilhelm 
Lauritzen Arkitekter.

Комплексът ще е с обща площ 124 000 кв. м 
и в него ще има 24 отделения. За лечение там 
ще могат да бъдат настанени над 660 души. 

Болничното заведение е планирано в го-
риста местност, а проектът отговаря на-
пълно на строгите ограничения срещу многоетажното строителство и нито един от 
корпусите му няма да надвишава четири етажа. Идеите на архитектите преследват 
едновременно  две цели - да има голяма вътрешна градина и да е с бързи вътрешни 
връзки. Зелена площ ще има и на покрива на постройката.

Сградата трябва да бъде готова до 2020 г. 

Нобеловата фондация 
раздава всяка година за ла-
уреатите на престижната 
награда стотици милиони 
долари, но досега нямаше 
своя сграда. За първи път, 
откакто съществуват вече 
114 години, отличията ще си 
имат свой дом - Нобелов цен-
тър (Nobelhuset).

Фондацията представи 
одобрения проект на берлин-
ското архитектурно студио 
David Chipperfield Architects, 
което спечели обявения от 
нея международен конкурс в 
шведската столица Сток-
холм.

Плановете  са  през 
2018 г. фондацията да има 

свой комплекс с обща площ 
25 хил. кв. м. Освен обичайна-
та дейност на организация-
та, тук ще се състоят и це-
ремониите по връчването на 
Нобеловите награди. В от-
делна част ще се помещава 
музеят в чест на учредителя 
на отличията Алфред Нобел. 
Ще има и библиотека, някол-
ко конферентни зали, а също 
и образователен център за 
ученически посещения.

Две трети от бюджета 
на стойност 110 млн. евро 
са осигурени от дарения. 
Сградата ще се намира в 
исторически район на Сток-
холм, близо до някои от най-
известните музеи и забеле-
жителности в града. 

Досега церемонията 
по връчване на наградите 
се провеждаше традицион-
но в концертната зала на 
града.

На път е да бъде покорен 
още един връх в строител-
ството. В Джеда, Саудит-
ска Арабия, започна изграж-
дането на най-високата 
сграда в света. Проектът 
за „Кралската кула” е на 
студиото от Чикаго Adrian 
Smith + Gordon Gill, които са 
известни с работата си по 
свръхвисоки постройки. 

Н еб о с т ъ р г ач ъ т  н а 
стойност 1,2 млрд. долара 
ще е с височина над 1000 м, 
което е поне със 173 м по-
вече от сегашната най-висока кула в 
света „Бурж Халифа” в Дубай. Застрое-
ната площ ще е 530 000 кв. м. Тук ще се 
помещават хотел „Четири сезона”, апар-
таменти, офиси, магазини, най-високата 
обсерватория в света. В сградата ще 
работят 59 асансьора, използващи най-
модерните високотехнологични системи, 
за да се осигури лесен достъп до всички 
нейни нива и крила.

Очаква се кулата да е готова през 
2018 г. Тя е част от по-мащабен проект, 

наречен „Кралски град в Джеда“, в който 
ще бъдат вложени 20 млрд. долара.

Джеда е една от най-магичните и ин-
тересни дестинации в Саудитска Ара-
бия. Градът е най-голямото пристанище 
на Червено море и е второто по големина 
селище в страната след столицата Рияд. 
Джеда е център на провинция Мека. Това 
превръща древния град в отправна точка 
за най-свещеното място за мюсюлмани-
те - Мека, към което се стичат милиони 
поклонници всяка година.

Норвежците ще оставят 
спомен за едно от най-мрач-
ните събития в съвременна-
та си история с необичаен 
мемориал. Отворена рана, 
разрез в самата природа. 
Така шведският художник 
Йонас Далберг описва проек-
та си за паметник на загина-
лите при атентата в Осло 
и клането на остров Ютьоя, 
извършени на 22 юли 2011 г. 
от антиимиграционния фа-
натик Андерш Брайвик.

Мемориалът на остров 
Ютьоя ще бъде прорез в са-
мия остров, което авторът 
обяснява с желанието си да 
не позволи на природата да 
заличи случилото се. „Кога-
то за първи път стъпих на 
мястото, ми направи силно 
впечатление колко различно 
е усещането за случилото 
се според това, дали се на-
мираш в сграда, използвана 
от жертвите, или си навън, 

сред природата. Природата 
се възстановява“, обясня-
ва художникът. Затова му 
хрумнала идеята, вместо да 
издига мемориал, да се фо-
кусира върху естествена-
та среда. А по стените на 
прореза ще бъдат изписани 
имената на загиналите при 
масовото убийство.

Мемориалът трябва да 
бъде завършен до годишни-
ната от трагедията. 

В Осло се планира из-

граждането на друг па-
метник за жертвите на 
атентата, за който ще се 
използват 100 куб. м почва 
от разреза за първия мону-
мент. Те ще бъдат прене-
сени в норвежката столица 
на мястото, където Брайвик 
взриви микробус и уби още 
осем души. На третото мяс-
то – до Градската библиоте-
ка, ще има възпоменателен 
парк с дървета, пренесени 
от остров Ютьоя.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

По различно време, на различни континенти хо-
рата по целия свят са сполетени от видения – на 
отдавна починали близки, на събития, които вече 
са се случвали. В началото виденията са смътни и 
мимолетни, но за кратко време картините стават 
по-детайлни, по-ярки и натрапчиви. Настъпва епиде-
мия от масови халюцинации.

Руски лекар, превърнал се в неоезически мистик, 
претендира, че е Синът Божи. Френска тийнейджър-
ка твърди, че е получила видение на Жана д’Арк на 
кладата. Жена на средна възраст застава пред вхо-
да на Европейската организация за ядрени изслед-
вания, спокойно залива дрехите си с керосин и се 
подпалва. Холивудско студио за специални ефекти е 
взривено със запалителни бомби. Фундаменталист-
ка християнска секта отвлича и убива учен генетик. 
На петдесет езика във всеки по-голям град по света 
се появяват графити „Превръщаме се“ по правител-
ствени сгради, мостове, изписани със спрей върху 
рекламни плакати.

В същото време учени се опитват да пресъзда-
дат човешкия мозък, неврон по неврон, така че да 
сътворят изкуствено съзнание. Дали случващото 
се има общо с този проект?

Психиатърът Джон Макбет има свои собствени 
демони, с които се бори. Но когато епидемията не-
удържимо се разраства, той се впуска в трескава 
надпревара с времето, за да открие причината за 
този феномен. При новината за инцидент с брат му, 
който е виден физик, битката на Макбет става още 
по-яростна и още по-опасна...

Продуцентът Джули 
Йорн отдавна търси подхо-
дяща комедия за силен жен-
ски дует или ансамбъл, ко-
гато попада на идеята на 
сценариста Мелиса Стак. 
„Нейният сценарий е неве-
роятно забавна история, 
поднесена интелигентно и 
с реализъм, в която прос-
то се влюбихме. На пръс-
тите на едната ми ръка 

се броят случаите, когато 
след 30-ата страница си 
казвам: „Ще правим този 
филм”, спомня си Йорн.

С готов сценарий тя 
започва да търси режисьор 
и намира точния човек в 
лицето на Ник Касавитис, 
който спечели похвали от 
критиката и публиката за 
работата си върху любов-
ната драма „Тетрадката“. 

Джули споделя с усмивка: 
„Отивате на снимачната 
площадка и виждате почти 
2 мет ра висок мъж с та-
туировки по цялото тяло и 
не спирате да се чудите: 
„Този ли режисира филма?” 
А се оказа, че Ник е най-
чувствителният човек от 
всички нас!”

„Отмъщение по женски” 
балансира между комедия-
та и емоционалния реа-
лизъм с малко фантазия и 
много блясък. Карли Уитън 
(Диас) е безмилостна ад-
вокатка от Ню Йорк, със 
строг набор от правила, 
щом стане въпрос за мъже 
и романтични отноше-
ния. Когато се запознава 
с Марк Кинг обаче, тя не-
усетно сваля гарда и се 

увлича по него. Но едно 
спонтанно, изненадващо 
посещение в дома му в Къ-
нектикът разкрива, че той 
има съпруга. Отдадената 
на семейството домакиня 
Кейт е шокирана, че Марк 
й изневерява, а Карли е 
бясна, че той е женен. Но 
вместо да насочат възму-
щението си една към дру-
га, двете жени започват 
все повече да се сближа-
ват покрай общия си враг. 
Когато поредната афера 
на мошеника е разкрита, 
жените обединяват уси-
лия и решават заедно да 
му отмъстят. А колкото 
по-изобретателни стра-
тегии замислят, толкова 
по-силна става връзката 
помежду им.

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Пловдив ще бъде домакин на най-
големите в страната български 
фестивали за дизайн, танц и архи-
тектура между 20 юни и 19 октом-
ври. Решението популярните съби-
тия да бъдат преместени от София 
в Града под тепетата e продикту-
вано от дългосрочната стратегия 
на платформата за съвременни 
изкуства и култура „Едно“ за децен-
трализация.

Ежегодният Международен фес-
тивал за дизайн и визуална култура 
One Design Week се провежда всяка 
година през месец юни. Програмата 
му включва професионален форум с 
участието на изтъкнати имена от 
цял свят и ред събития със свободен 
достъп за широката публика – излож-
би, творчески работилници, дискусии, 
лекции, детска програма, филми, книги 
и партита. 

„90% от програмата е безплатна 
и достъпна за всички. Единственото 
платено събитие е международният 
форум, за който стартирахме про-
дажбите на 10 април. Първите 100 
закупени билета са на преференци-
ална цена от 65 лв. Тази година към 
фестивала се присъединяват пред-
ставители на повече от 23 държави“, 
съобщи Бояна Гяурова – директор на 
One Design Week.

Фестивалът за съвременен танц 
и пърформанс тази година ще се про-
веде от 28 август до 6 септември. 
От 2008 г. насам той ежегодно пред-
ставя спектакли от Европа, Азия и 

Америка, които принадлежат към раз-
лични тенденции в жанра съвременен 
танц. „Това е един от най-динамично 
развиващите се жанрове, който не 
признава граници между техники, 
изкуства и естетики, преобръща 
правила и роли, прави невъзможното 
възможно, в което е и неговият смел 
и атрактивен жест“, разказва Елиана 
Лилова – директор на One Dance Week. 

„Всяка година се опитваме да 
представяме най-доброто от светов-
ната танцова сцена и да запознаваме 
българската публика със съдържание 
от различни държави“, допълва тя. 

Програмата на One Dance Week е 
структурирана в отделни модули, об-
хващащи всички аспекти на средата 
– международна селекция, български 
шоукейс, детска програма, събития 
на открито, кинопрограма, танцови 
ателиета за професионалисти и сту-
денти, лекции и дискусии.

One Architecture Week (10 – 19 ок-
томври) е ежегоден международен 
фестивал за архитектура и градска 
среда, който се провежда за седми 

пореден път. Стартирал като дву-
дневна конференция през септември 
2008 г. и под името Sofia Architecture 
Week, той прераства в едноседмич-
на платформа за среща и обмен на 
идеи. Основна цел на събитието е 
чрез широк обществен и професио-
нален дебат да инициира устойчиви 
архитектурни и социални практики. 
Наситената и разнообразна програма 
включва презентации, изложби, диску-
сии, работилници, прожекции и намеси 
в градската среда, както и творчески 
ателиета за най-малките.

Всяка година фестивалът пред-
ставя тенденциите в съвременната 
архитектура с фокус върху конкрет-
на тема и нов кураторски екип. През 
2014 г. това са архитектите от 
студиото за архитектура и дизайн 
dontDIY.

„Тази година One Architecture Week 
се фокусира върху пловдивския квар-
тал „Капана” и планира да го превърне 
във фестивална дестинация за де-
сет дни“, заяви директорът на One 
Architecture Week Любо Георгиев.

The Offspring ще пред-
ставят на фестивала 
Sof ia Rocks специално 
Smash show, създадено по 
повод 20-годишнината от 
издаването на легендар-
ния им албум Smash. На 8 
април се навършиха точно 
2 десетилетия от появата 
на бял свят на незабрави-
мите хитове Come Out and 
Play (Keep 'Em Separated), 
Self Esteem, Gotta Get Away 
и много други, проправили 
пътя на групата към сла-
вата. Музикантите раз-

криха, че на участието си 
на Sofia Rocks 2014 ще из-
пълнят целия албум заедно 
с други големи хитове на 
бандата.

По повод 20-годишния 
юбилей The Offspring са за-
мислили цял списък от из-
ненади за своите фенове. 
На първо място е шоуто 
Smash, но са подготвили 
и други изкушения за ко-
лекционери и фенове, като 
ексклузивен мърчандайз, 
лимитирана серия тени-
ски, специално LP и CD 

Целта на организатора на фестивала е децентрализация 
в културната сфера

spring
версия с всичките 14 песни 
от албума, албум с архив-
ни снимки и др. Всички те 
могат да бъдат поръчани 
от официалния сайт на 

бандата.
Sofia Rocks 2014, в кой-

то участие ще вземат 
също Thirty Seconds To 
Mars, Mando Diao, Alcest 
и Ossy, ще се проведе на 
стадион „Академик” на 6 
юли. Стандартните биле-
ти струват 90 лв., а тези 
непосредствено пред сце-
ната – 110 лв.
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мангови дървета.
Цялата тази богата исто-

рия оставя уникален отпечатък 
върху културния и архитектурен 
облик на града и до ден днешен. 

Повечето разходки в Ко-
ломбо започват от стария 
търговски квартал, истински 
шедьовър на колониалната епо-
ха. Голяма част от сградите 
са реставрирани и изглеждат 
така, както са изглеждали пре-
ди векове. Задължително вклю-
чете в маршрута си зданието 
на парламента, храма „Ганешан”, 
градската зала и парка Виха-
рамадеви. Особено красив е и 
индуисткият храм „Муруган” в 
района на Слейв Айлънд.

Най-интересната част оба-
че е 

„Крепостният град”,

който в миналото в бил ко-
лониално укрепление. Днес там 
се намират правителствените 
сгради. Тук се издига и вели-
чественото старо парламен-
тарно здание. До него е разпо-
ложен фар, който функционира 
като часовникова кула. На те-
риторията на форта, в граници-
те на който възниква Коломбо, 
има забележителна смесица от 
сгради, завещани от различни-
те култури, преминали оттук.

Сред популярните забележи-
телности е Wolvendaal Church. 
Църквата е построена през 
1749 г. и е най-важната холанд-
ска сграда в Шри Ланка. Когато 
духовната обител е създадена, 

този ареал е представлявал 
дива земя в предградията на 
града. Изградена е във форма-
та на гръцки кръст, със стени, 
дебели 1,5 м, но истинското  
съкровище е холандското об-
завеждане в нея. В Wolvendaal 
Church са поставени специални 
пейки и столове, които са на-
правени изкусно от абанос. Об-
завеждането и приятната ду-
ховна атмосфера допринасят за 
привлекателността на храма.

Джамията „Ул Алфар”

в района Петах е друга ре-
лигиозна забележителност в 
Коломбо, която е и една от най-
старите в града. Виждали са я  
моряците при наближаването им 
към пристанището. Днес тя  е 
един от най-посещаваните ту-
ристически обекти в Коломбо.

В религиозната разходка не 
пропускайте и църквата „Свети 
Павел“ - един от най-старите 
храмове в Шри Ланка. Построе-
на е първоначално от португал-
ците и по-късно преправена от 
британците през 1848 г.

Но истинското изживяване 
си остава разходката из улици-
те на Коломбо. „Гейл Фейс Грийн” 
е най-голямата и елегантна про-
менада на селището. Обрамчен 
с палмови дървета и разположен 
до брега, този дълъг около миля 
(1,6 км) булевард в сърцето на 
града кипи от живот. На него 
често се провеждат концерти 
и представления. Оръдията, 
които някога са пазели от на-

падения, също са изложени на 
показ тук.

Преминавайки към съвре-
менната архитектура на този 
мегаполис, не може да подминем 
двете кули на Световния тър-
говски център - един от най-
разпознаваемите символи на 
Коломбо. Преди завършването 
им през 1997 г. разположената 
наблизо кула на Цейлонската 
национална банка е била най-ви-
соката сграда в града.

Залата на независимостта 

е друга известна забележи-
телност на Коломбо, разположе-
на на площад „Независимост” в 
района на Канелените градини. 

Тя възпоменава извоюва-
ната от Шри Ланка неза-
висимост от британско-
то управление.

Особено  внимание 
трябва да се обърне и на 
многобройните музеи в 
града, тъй като в тях ще 
можете да се запознаете 
с историята, религията 
и културата на страна-
та. Днес тук доминират 
две основни народност-
ни групи - синхалите и 
тамилите. Това, което 
отличава Шри Ланка и 
Коломбо от останалите 
държави и техните сто-
лици в Близкия изток, е 
съжителството на рели-
гиите. Синхалите, кои-
то са мнозинството от 
населението, изповядват 
най-вече будизма.Те при-
тежават обаче система 
от касти, силно ориен-
тирана към индуизма. Та-
милите от своя страна 
са предимно индуисти, но 
като цяло около 80% от 
населението на Шри Ланка 
изповядва будизъм. Меж-
ду тези две религии няма 
никакво съперничество и 
те съжителстват в пълна 
хармония. Усещането за 
това се добива най-вече в 
Коломбо, където има мно-
жество храмове, съчетали 
архитектурни елементи 
както от будизма, така и 
от индуизма.

Интересен и малко по-
знат обаче е фактът, че днес 
само 1% от населението на 
държавата е съставено от ис-
тинските коренни жители, из-
вестни като уеди. С техните 
обичаи и традиции, които вече 
са почти изкоренени, ще може-
те да се запознаете в Нацио-
налния музей, който се намира 
в красива оригинална виктори-
анска сграда, датираща от 70-
те години на XIX в. Там можете 
да разгледате художественото 
творчество на Шри Ланка.

Други интересни места за 
посещение са музеят „Симама-
лака” и този на нидерландския 
период. В първия ще добиете 
отлична обща представа за 
вярванията в будизма и свър-
заното с тази религия худо-
жествено изкуство, а вторият 
пък ще ви очарова със самата 
постройка, в която се намира. 
Това е някогашният дворец на 
нидерландския губернатор и е 
истински шедьовър на колони-
алната архитектура.

И когато говорим за този 
край на света, не трябва да 
пропускаме възможността да 
видим интересни животни. За-
това си оставете малко време 
и за зоопарка „Дехивала” и не-
говото прочуто следобедно шоу 
със слонове.

Светослав Загорски

Португалци, холандци и ан-
гличани векове са се били за 
едно малко късче земя под Ки-
тай в Индийския океан. Този 
красив остров, който първона-
чално носеше името Цейлон, а 
сега - Шри Ланка, е известен 
най-вече със своята фактиче-
ска столица – Коломбо. Използ-
ваме това определение, защото 
административният център бе 
изместен в Шри Джаявардана-
пура Коте, който е популярен в 
момента само като Коте. 

Истинската перла обаче е 
Коломбо – стратегическото 
пристанище, известно преди 
повече от 2000 г. и завладяно 
първо от предприемчиви араб-
ски търговци. 

В началото на XVI в. тук ид-
ват португалците, които полу-
чили разрешение от местния 
владетел да търгуват с канела,  
отглеждана в района, в замяна 
на защита от нападатели. Ско-
ро обаче португалците изгон-
ват местните мюсюлмански 
жители и започват да строят 
форт на това място през 1517 г. 
До края на XVI в. те установя-
ват пълен контрол над край-
брежния район, като Коломбо 
става тяхна столица. 

През 1638 г. обаче холанд-
ците подписват договор с 
единственото оцеляло местно 
независимо кралство на остро-
ва - Канди, на което те обеща-
ват да предоставят помощ във 
войната срещу португалците в 
замяна на монопол в 

търговията с подправки  
и слонова кост.

Така съюзниците разбиват 
иберийците. През 1656 г. холан-
дците превземат Коломбо. Пър-
воначално те връщат завладе-
ните територии на местните 
синхалски крале. По-късно обаче 
европейците решават да запа-
зят за себе си най-богатите 
полета с канела, включително 
и Коломбо, които остават под 
контрола на Холандската из-
точноиндийска компания. 

На свой ред британците под-
чиняват града през 1796 г., но 
успяват да завладеят местното 
кралство Канди едва през 1815 г. 
Тогава те избират Коломбо за 
столица на новата колония, 
кръстена Британски Цейлон. За 
разлика от португалци и холанд-
ци, които използвали селището 
единствено като военен форт, 
британците започват строежа 
на къщи и други инфраструктур-
ни обекти. 

През 1948 г. Цейлон мирно из-
воюва своята независимост от 
Великобритания. 

Съвременното име на града 
е дадено от португалците през 
1505 г. и се смята, че произлиза 
от синхалското име Kolon thota, 
което означава пристанище на 
река Келани. Друго предположе-
ние за произхода на названието 
е от Kola-amba-thota, което ще 
рече пристанище с многолистни 

Кметството

Една от 
красивите 
църкви

Сградата на музея в Коломбо

Големият 
златен Буда в 
парка срещу 
кметството

Уникалният 
индуистки храм

Архитектурен шедьовър от времето на английското господство, 
а в дъното са двете кули на Световния търговски център
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Prof. Dr. Eng. Krasimir Petrov, Rector of University 
of Architecture, Civil Engineering and Geodesy:

Prof. Petrov, University of Architecture, 
Civil Engineering and Geodesy (UACEG) has re-
ceived the highest recognition ever since by the 
National Evaluation and Accreditation Agency 
(NEAA) to the Council of Ministers. What fol-
lows from this and how will you work on the 
recommendations?

The previous institutional accreditation is from 
2007 and it was also very good. In2013 were made 
preparations for the new accreditation.  The work 
was done at all levels – departments, faculties, 
laboratories. A self-assessment report was sub-
mitted prepared by the criteria and indicators of 
the National Evaluation and Accreditation Agency. 
It gives an idea of the development of the uni-
versity and the new things we would like to be 
included in our future work. We were visited by 
an expert group to NEAA in accordance with the 
procedure. After being introduced to the self-as-
sessment reports of each department separately, 
its representatives met with the faculty councils, 
lecturers, students and staff users. They inspected 
all faculties. After the procedures in evaluation we 
received the highest one given to the UACEG for 
institutional accreditation - 9.31 at maximum 10. 

From the high evaluation follows also the fact 
that we rank first in the ranking system in direction 
5.7 – architecture, civil engineering and geodesy. 
This enabled us to get additional funding by which 
we completed some of the reconstructions of our 
material base and part of it we focused on re-
search work. 

What relations do you maintain with similar 
universities abroad?

UACEG carries out joint activities in educa-
tion and research work with several European 
universities. Recently I have travelled to Moscow 
and it turned out that we have forgotten our part-
ners. Moscow State University of Civil Engineer-
ing is extremely advanced and in its labs have 
been invested considerable resources. About 20 
thousand students are taught in it. I resigned a 
contract that has not been renewed since 2003 by 
the previous rectors. From now on we will continue 
to work on joint projects, exchange of students 
and lecturers.

I visited also the Gubkin Russian State Uni-
versity of Oil and Gas. There I presented two new 
postgraduate programs that start this year. One 
master’s degree is in design, construction and 
operation of gas transmission systems and the 
other one is in management, monitoring and op-
eration of gas transmission systems. Both are to 
the Hydro Technical Faculty, with four semesters 
of study. They will be taught in two languages – 
Bulgarian and Russian. Training is paid. 

They are for professionals who have a bach-
elor’s or master’s degree in direction 5 – technical 
sciences and can be retrained to meet the needs 
of the market. People who graduate will have more 
opportunities to work on projects around the world. 

To participants in the project “I can build” at 
every final meeting except presentation of the 
teams, in the memory of girls and boys from vo-
cational schools remains something especially 
cute. Most often it is the result of the wit of the 
conceptual inspirer of the project Plamen Ivanov 
– Deputy Chairman of BCC, of his colleagues – 
chairmen of the regional offices of the Chamber, 

who have hosted another round, of participants in 
competent juries. 

This year the honorary first place in the noble 
race for the smiles and respect of young people 
from building schools in the country won Prof. 
Dr. Valery Stoyanov – deputy rector of students’ 
activities at VFU “Chernorizets Hrabar”. At the 
thematic finale in Varna he announced that all 
winners of the national championship are already 
accepted as students at the university in Varna 
with appropriate incentives – bonuses, certificates 
and scholarships. In fact, this was confirmed here, 
on the grand finale in Wien Hall in Plovdiv Fair, 
by Assoc. Prof. Dr. Eng. Milena Kichekova from 
the Faculty of Architecture at VFU “Chernorizets 
Hrabar”. 

So, at the opening of the race Plamen Ivanov 
said: “You grew up with the project and made it 
so that the project is already working for you. The 
presentation here has given you confidence. Use 
your knowledge. Upgrade but remember that “I 
can build” has a fundamental principle – learn, 
work, but also have fun”.

Eng. Valentin Valev, owner and manager of “Aquatec” Ltd. and 
“Express Garantion” Ltd.: 

Mr Valev, “Aquatec” Ltd, 
the company headed by you, 
celebrates its 20th anniversary. 
Accept greetings from the en-
tire team of “Stroitel” newspa-
per and our sincere wishes for 
many more years of successful 
business and realized sites. 

 What are the virtues that a 
construction company should 
have to survive and not only that 
but also develop and establish 
over the years? Is there a recipe 
for success?

There are so many that I do 
not know if I can list them. First, 

you must have a willingness to 
work – no sparing. One must 
not spare oneself to be on the 
market for 20 years and push 
the company forward. Without 
sparing this cannot happen. 
The next very important thing is 
a man to be honest to oneself, 
to the people he works with, 
and to the investor. If not so, the 
investor understands and does 
not give him a job. If you do not 
pay your workers, you cannot 
expect loyalty from them. These 
are very important things that 
should be followed to be able to 
move forward. 

One should think ahead. 
When our market opened and 
everybody started suddenly to 
make money, I was chairman of 
the BCC regional office in Var-
na. Then journalists asked me: 
“What do you expect to happen 
after our entry into the Europe-
an Union?” I thought about this 
and made an association with 
the following situation: what 
happens when a rabbit meets a 
wolf or a fox? That would hap-
pen to us. If a rabbit wants to 
survive when meeting a wolf or 

a fox, he must be prepared to 
quickly manoeuver. This is the 
way. I realized it then. Those 
who managed to predict the 
changes survived. Those who 
in the boom took sites at a loss 
disappeared after it. Another 
important thing is – never take 
a site at a loss, because your 
bankruptcy is certain, because 
this means that you can be-
come a sponsor of the munici-
pality, the state, the investor, etc. 

University of Architecture, Civil Engineer-
ing and Geodesy (UACEG) in cooperation with 
the Bulgarian Construction Chamber (BCC) 
will study the opinion and recommendations of 
potential employers and its students about the 
quality of training it provides. This will be done 
via electronic inquiry form prepared within the 
project “Career development and qualification of 
the academic staff of UACEG” funded under OP 
“Human Resources Development”. It will be sent 
to the e-mail of each company listed in the Cen-
tral Professional Register of Builders (CPRB), 
maintained by BCC.

The project manager Prof. Dr. Eng. Boris-
lav Belev, who is also director of the Center for 
development of the academic staff at UACEG, 
and the coordinator of this activity of the project 
Assoc. Prof. Dr. Arch. Ekaterina Sentova, spoke 
about it to “Stroitel” newspaper what will include 
the interviews and how they will reach the com-
panies. 

Prof. Belev clarified that they are part of the 
development of tools for improving the quality 
of education. The aim is the university to obtain 
a permanent feedback on the level of teaching 
and the status of the curriculum. Using these 
data UACEG will be able to provide students with 
an education that meets current public expecta-
tions and makes them competitive on the labor 
market. 

 

“Stro i te l ”  newspaper 
celebrated its 5th birth-
day with a cocktail at So-
fia Balkan Hotel where the 
Bulgar ian Construct ion 
Chamber (BCC) manage-
ment gathered together 
with regional chairmen, 
representatives of the cen-
tral and local authorities, 
colleagues, advertisers and 
friends. 

Among  t h e  o ff i c i a l 
guests at the event was 
Deputy Minister of Econ-

omy and Energy Branimir 
Botev, Executive Director 
of National strategic in-
frastructure projects com-
pany Asen Antov, Deputy 
Director of the Center for 
Prevention and Counter-
ing Corrupt ion and Or-
ganized Crime Eleonora 
Nikolova, Sofia Mayor Yor-
danka Fandakova, chief of 
the National Construction 
Control Directorate Arch. 
Nikolay Hristov, CL Podkre-
pa President Dr. Konstantin 

Trenchev and Prof. Dr. Eng. 
Rumen Milanov, member of 
Board BBARS. 

On  t he  pa r t  o f  t he 
Chamber the party joined 
Honorary Chairman Eng. 
Simeon Peshov, Chairman 
Eng.  Svetoslav Glosov, 
Chairman of the Board of 
directors of “Stroitel” news-
paper Eng. Plamen Per-
gelov, BCC Executive Di-
rector and member of the 
Board of “Stroitel” newspa-
per Eng. Ivan Boykov.

BCC management, regional chairmen, 
representatives of the central and local 
authorities, colleagues, advertisers and 
friends gathered at a cocktail 
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Футбол

Баскетбол Бокс

Тенис

Отборът на „Челси” 
спечели с 2:0 голямото 
дерби срещу „Ливърпул” 
от 36-ия кръг на Висша-
та лига. Жозе Моуриньо 
заложи на голяма част от 
резервите си, но въпреки 
това тимът му показа ха-
рактер и тактическа дис-
циплина и съвсем заслуже-
но наказа съперника си на 
тяхна земя.

Гостите излязоха на-
пред в добавеното време 
на първата част. Тогава 
острието на сините се 
възползва от груба грешка 
на капитана на мърсисай-
дци Стивън Джерард, на-
предна в тяхната полови-
ната и промуши топката 
между краката на вратаря 
Миньоле.

Вилиан удвои в 94-тата 
минута, когато червените 
изглеждаха обезнадежде-
ни. Бразилецът реализи-
ра в четвъртата минута 

на добавеното време на 
срещата. Той смълча „Ан-
флийлд" след асистенция 
на друга резерва - Фер-
нандо Торес, след като 
двамата излязоха съвсем 
сами срещу безпомощния 
страж на домакините. 
Преди срещата „Ливърпул” 
се намираше в серия от 11 
поредни победи, а послед-
ната шампионатна загуба 

на мърсисайдци бе именно 
от „Челси” - с 1:2 на „Стам-
форд Бридж" на 29 декем-
ври миналата година.

В тази среща тимът 
на Моуриньо показа за по-
реден път желязна дисци-
плина в дефанзивен план и 
напълно обезличи големи-
те звезди в атаката на 
Пуул-Стъридж и Суарес. 
Най-печеливш от цялата 

ситуация обаче изглеж-
да тимът на „Манчестър 
Сити”. „Ливърпул” запазва 
първото място в класира-
нето с 80 точки, „Челси” 
вече има 78, а „граждани-
те" са трети със 77 и мач 
по-малко. 

Това стана факт, след 
като „гражданите” не 
сгрешиха и записаха ка-
тегоричен успех с 2:0 при 
гостуването си на „Крис-
тъл Палас”. Възпитани-
ците на Мануел Пелегри-
ни спряха победния ход 
на „орлите", които имаха 
няколко поредни успеха в 
английския елит и с голо-
вете на Един Джеко и Яя 
Туре грабнаха трите точ-
ки на „Селхърст Парк". По 
този начин, макар и тре-
ти, те сега са основният 
фаворит за спечелването 
на трофея във Висшата 
лига – заради най-добрата 
си голова разлика.

Двата тима не си вкараха голове
Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Битката за титлата 
между „Литекс” и „Лудо-
горец” завърши без побе-
дител. Двата отбора не 
успяха да си вкарат дори 
гол и завършиха при безлич-
ното 0:0. Двубоят няма да 
се запомни с кой знае какви 
футболни достойнства, но 

за сметка на това играчи-
те на двата тима демон-
стрираха воля, характер 
и тактическа дисциплина. 
Ремито може да се нарече 
стратегическо от страна 
на „Лудогорец”, тъй като 
шампионът на България 
запази преднината си пред 
„оранжевите“ на пет точки. 
Предимството на разград-
чани никак не е малко, защо-
то имат и мач по-малко. Те 

са със 71 точки, а отборът 
от Ловеч падна на трета 
позиция с 66. На второ-
то място излезе ЦСКА, за 
които този развой имаше 
най-благоприятен ефект. 
„Червените“ имат актив 
от 67 пункта, след като 
спечелиха домакинството 
си на „Черно море” с 2:0. 

Наставникът на „Лу-
догорец” Стойчо Стоев 
заяви след скучното дер-

би, че има и такива мачо-
ве, в които трябва да се 
подхожда по-предпазливо. 
„Все пак водим пет точки 

и този резултат ни задо-
волява. Стремяхме се да 
сме организирани и да не 
допуснем гол. Има и мачо-

ве, които просто трябва 
да изиграеш тактически”, 
коментира треньорът на 
шампионите.

Мария Шарапова спечели за трети пореден път 
в кариерата си титлата от турнира по тенис в 
германския град Щутгарт с награден фонд 710 хил. 
долара. Рускинята осъществи страхотен обрат във 
финала срещу Ана Иванович. Тя записа своята 13-а 
поредна победа в надпреварата, като надигра сръб-
кинята с 3:6, 6:4, 6:1. Иванович започна силно мача 
и поведе с 5:0. Шарапова направи обрат, след като 
губеше със сет и 1:3 във втората част, но спечели 
11 от следващите 13 гейма. В решителния трети 
сет рускинята доминираше изцяло. Тя стартира с 
пробив и даде само един гейм на съперничката си. 
За Шарапова това е трета поредна титла от Щут-
гарт, първа за сезона, както и 30-а в кариерата й. 
Тя вече има осем победи от 10 мача срещу Иванович. 
Рускинята спечели 96 774 евро от наградния фонд, 
както и син спортен автомобил „Порше”. „Беше много 
труден мач. Опитах се да вярвам на себе си“, каза 
Шарапова след победата.

Първата ни ракета при мъжете Григор Димитров 
напредна с две места в световната ранглиста на 
ATP (Асоциацията на професионалните тенисисти). 
Той събра актив от 2200 точки и изравни рекорд-
ното си класиране, завръщайки се на 14-а позиция. 
Българският тенисист грабна титлата в турнира 
от сериите ATP 250 в Букурещ, печелейки трета 
в професионалната си кариера и първа такава на 
червени кортове.

В челната десетка на ранглистата не настъ-
пиха промени, а най-голям скок на върха направи Кей 
Нишикори, който напредна с пет позиции и стигна 
до 12-ото място. Японецът събра 2440 точки след 
успеха в Барселона. При жените Цветана Пиронкова 
падна с две позиции и вече е на 43-та с актив от 
1261 точки.

Баскетболният тим на „Балкан” 
(Ботевград) завоюва бронзовите меда-
ли в ЕВРОХОЛД Балканска Лига, побеж-
давайки домакина на Файнъл 4 – „Си-
гал” (Прищина). В косовската столица 
ботевградчани надиграха състава на 
Марин Докузовски със 79:73. Това е 
първо отличие за тима в международ-
но състезание.

„Балкан” участва в регионалната 
надпревара и през сезон 2010/2011, но 
тогава записа само една победа и отпад-
на в първата фаза на Лигата. „Зелените“ 
бяха без един от лидерите си - Иван Ли-
лов, който остана извън сметките на 
треньорското ръководство заради кон-
тузия, а Александър Груев пропусна вто-
ри пореден мач. Българите стигнаха до 
победата след силна последна четвърт. 
През първите три части на срещата 

Отборът на „Левски” се справи 
с „Галил Гилбоа” във финала на ЕВРО-
ХОЛД Балканска Лига и триумфира 
като шампион в турнира, след като 
в предишните две години губеше 
от израелците. Българският отбор  
надигра добре познатия тим на „Га-
лил” със 75:69 (19:19, 21:13, 16:22, 19:15) 

Световният шампион в тежка 
категория Владимир Кличко нока-
утира претендента Алекс Лиапай 
от Австралия в петия рунд на 
мача помежду им в Оберхаузен. 
Украинският боксьор не даде 
никакъв шанс на съперника си и 
защити четирите си титли във 
версиите WBA, IBF, WBO и IBO. По 
този начин 38-годишният Кличко 
направи 17-а поредна успешна за-
щита и няма загуба повече от 10 
години. За последно той бе побе-
ден през април 2004 г. от Леймън 
Брюстър. Още в началните секун-
ди Кличко свали Лиапай на земята, 
но той бързо се изправи. Австра-
лиецът се опитваше да скъси 
дистанцията, но беше напълно 
безпомощен срещу правите уда-
ри на шампиона. В петата част 
Лиапай отново се озова на пода, 
но намери сили да продължи след 
отброяването. Последва обаче 
нова канонада от удари на Кличко, 
който секунди след това вдигна 
победоносно ръце.

в Прищина и спечели надпреварата за 
втори път в историята си. Лайнъл 
Чалмърс записа „дабъл-дабъл" от 17 
точки и 11 борби, а Джумейн Джоунс 
добави 14 точки, 9 борби и 5 асистен-
ции. Брандън Хийт остана с 11 точки, 
а Павел Иванов - с 10. Ричард Джаксън 
реализира 17 точки за „Галил Гилбоа”, 
докато Амит Симчон приключи с 14 
точки, 5 борби и 4 асистенции.

двата тима бяха равностойни и 
зрителите станаха свидетели на 
редица обрати, а в заключител-

ните 10 минути „Балкан” наложи своята 
воля. Станимир Маринов и съотборни-
ците му започнаха последната част със 
серия от 18-5, повеждайки с 66:54.

„Сигал” не се предаде и направи по-
следен опит за обрат, но единствено-
то, до което домакините стигнаха, бе 
по-почетно поражение. Мартин Мари-
нов и Павел Маринов подпечатаха бъл-
гарския успех, реализирайки по два нака-
зателни удара в последните 20 секунди 
на двубоя, а крайният изход от него бе 
79:73. Капитанът Павел Маринов се 
отличи със 17 точки, Лоугън Стуц до-
бави 14, а Мартин Маринов остана с 
13. Петер Седмак и Станимир Маринов 
добавиха по 10.

Блерим Мазреку наниза 25 точки за 
„Сигал”, докато Антабия Уолър остана 
с 13.
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Печат  „Печатница София“ ЕООД
Разпространение  
„Български пощи“ ЕАД

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

Наградата за 2010 г. на Съюза 
на юристите в България  и 
на Висшия съдебен съвет 

за публикация в централния 
печат на правна тематика и за 
точно и обективно отразяване 

дейността на съдебната 
система

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

В следващия брой очаквайте

ТЕМА
  

 
Област Разград 

Код „зелено“ 
за София

Толедо – 
градът на три 
култури

МАРШРУТИ

Людмил Митакев

Когато внукът се за-
пъти към десетата си го-
дишнина, му подарих онова 
прекрасно червено ножче 
Victorinox. Знаех си, че без 
него няма да стане мъж – 
така, както вече се случва 
с поколения.

Началото

Легендата се 
заражда в Ибах, 
Швейцария, където 
и сега е седалище-
то на компанията. 
Началото дава Карл 
Елзенер през 1884 г. 
Преди това той учи 
занаята в Париж и 
в Германия, където 
са се правели най-
добрите ножове в 
Европа. В началото 
на 1890 г. основава 
Асоциацията на 
швейцарските но-
жари, за да могат 
майсторите съвместно да 
произвеждат за войската. 
Проектът се проваля и за 
две години всички се отказ-
ват от тази работа, но не 
и Карл. През 1891 г. става 
основен доставчик на Швей-
царската армия.

През юни 1897 г. са па-
тентовани „Швейцарски 
офицерски нож“ и „Спортен 
нож“.

Немците, оценявайки по-
пулярността на изделията 
на Карл, започнали да ги ко-
пират, но той се стараел да 
поддържа високо качество 
и добавял нови инструмен-
ти – така се появили пила-
та за дърво и ножиците. Те 
стават знаменити и много 
популярни и със своята ем-
блема – кръст върху щит, 

която е приета за герб 
на компанията от 1909 г. 
През същата година, след 
смъртта на своята майка, 
Елзенер назовава компани-
ята Victoria в нейна чест. 
През 1921 г., след прехода на 
производството от обикно-
вена стомана към неръжда-
ема стомана, компанията е 
преименувана на Victorinox 
(Victoria + Inox).

Швейцарският армейски 
нож

e ключов продукт на 
компанията. Първоначално 
тя единствено снабдява 
войската, но през 1908 г. 
доставките започват да се 
делят наполовина с фирма-
та Wenger. Тези ножове са 
вече толкова известни, че 
през годините излизат из-
вън рамките на армейското 
оборудване. Те са високока-
чествени и многофункцио-
нални инструменти с от 8 
до 30 функции в един модел. 
Изделията на Victorinox се 
явяват отличен и желан от 
всеки мъж подарък. Те са ус-
пешно проверени на експе-
диции на Северния полюс, на 
най-високата точка на све-

та връх Еверест, в тропи-
ческите гори на Амазония. 
Включени са дори в стан-
дартното снаряжение на 
космонав тите от NASA, 

използват ги астронавти-
те от Русия, Китай…

Компанията се развива  
и днес 

От началото на 1989 г. 
компанията започва да 
произвежда армейски ча-
совници, а през 1999 г. асор-
тиментът е разширен с 
изработването на чанти и 
куфари. През 2001 г. е стар-
тирано производството 
на всякакви видове ножове, 
включително домакински.

Но старата любов си 
остава и компанията днес 
е най-големият произво-
дител на ножове в Европа. 
Разработеният още през 
ХIХ в. модел става ета-
лон, който с право заема 
достойно място в Музея 

на съвременното изкуство 
в Ню Йорк като най-добър 
образец на съвременен про-
мишлен дизайн.

Компанията произвежда 
всяка година 6 млн. джобни 
ножа от всички модели. При-
близително 90% от продук-
цията се изнасят в повече 
от 100 страни.

През февруари 2009 г. 
Швейцарската армия снабди 
войниците си с новия модел 
швейцарски ножове. Дизай-
нът им е леко променен, за 
да могат ножовете да се 
отварят с една ръка. Те са 
двуцветни – в масленозеле-
но и черно, и могат да се из-
ползват за рязане на дърва 
и отваряне на консерви, но 
вече нямат тирбушон, кой-
то е заменен с отвертка 
„Филипс”.

Едно от последните из-
делия е свръхсигурна флашка 
Swiss Memory Laser. Джаджа-
та има механизъм за раз-
познаване на пръстови от-

печатъци. Допълнителните 
сензори за кислород и топли-
на установяват дали подне-
сеният към ножчето пръст 
е на жив човек, а не просто 
копие например. Криптиране 
на данните върху USB сти-
ка допълнително гарантира 
сигурност, а при неотори-
зиран опит да се проникне 
в масива паметта се само-
унищожава. Създателите 
му са толкова уверени в си-
гурността му, че предлагат 
100 000 лири на хакера, кой-
то успее за 2 часа да разбие 
защитата на флашката. 
Въпреки че компанията дава 
на продуктите си доживот-
на гаранция за качество, за 
електрониката по ножчето 
тя е 2 години.

Стандартно в мулти-
функционалното удобство 
има вградени LED фенерче, 
нож, ножичка, пиличка, хими-
калка, отвертка, даже ла-
зерна показалка. Разработ-
ката й се базира на някои 

компоненти от авиа-
ционната индустрия. 
Може да подчертава 
важни пасажи при 
презентация, като 
3,3-милиметровият 
лазерен диод генери-
ра червена светлина, 
която се вижда от 
100 м при пълна тъм-
нина. 

Любопитно

Н ай - д р е в н о т о 
ножче, подобно на 
Victorinox, идва от 
Римската империя. 

Древните римляни определе-
но са били в крак с иновации-
те. Още около 200 г. от н.е. 
те са притежавали нещо, 
което доста прилича на 
съвременното швейцарско 
изделие. Разбира се, на арха-
ичното приспособление му 
липсват тирбушон, трионче 
и пинсети, но древният му 
изобретател се е погрижил 
за максимално удобство при 
хранене. Собственикът на 
древноримската джаджа е 
притежавал лъжица, вилица, 
шило за вадене на охлювите 
от черупките им, шпатула 
и клечка за зъби, събрани на 
едно място. Дори нещо пове-
че – всички тези прибори за 
хигиенично и удобно похап-
ване могат да се съберат в 
дръжката на мултифункцио-
налния инструмент. Антич-
ният предмет е открит в 
района на Средиземно море. 
Любопитният артефакт 
може да бъде видян в музей 
в Кеймбридж, Англия.

Първообразът

Колко инструмента има тук?

Ножчето на поколения мъже

Ножчето е било на Хималаите и в Космоса

Victorinox 
в ерата на 
електрониката
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Един  рибар цял ден 
висял до един вир - 
хвърля въдицата, вади 
я след малко без червея; 
хвърля въдицата, вади я 
след малко без червея…

Вечерта хвърля въдицата, 
вади я и на кукичката  
има бележка:

- Сметката, моля.

Част от изводите 
могат да се 

дефилират така

***

50 проекта 
за сканиране 

на блоковете

Забавен кадър
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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
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Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването 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 цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. 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 цен-
трове. 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 отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Хотел „Интернационал” – Златни пясъци
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0  2,45 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0  3,56 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0  2,94 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


