
Десислава Бакърджиева

Идейният проект за неизградената част на 
АМ „Хемус” беше представен от министъра на 
регионалното развитие Десислава Терзиева и 
изп. директор на Национална компания „Страте-
гически инфраструктурни проекти” (НКСИП) Асен 
Антов пред местните власти и бизнеса в Плевен. 

На срещата присъстваха председателят на 
Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) инж. Сте-
фан Чайков, депутатите Васил Антонов, Петър 
Дулев и Димитър Кочков. Активно участие взеха 
представители на обществеността, бизнеса и 
всички кметове от област Плевен. КСБ бе пред-
ставена от инж. Розета Маринова, председател 
на ОП - Плевен.

„АМ „Хемус” е приоритет. Продължаваме да 
работим активно по доизграждането на магис-
тралата и по подготовката на строителството 
на недовършения участък. Автомагистралата 
има ключова роля за икономическото и социал-
ното сближаване на регионално ниво. Ще окаже 

позитивно влияние върху развитието на три от 
районите за планиране на България - Североза-
паден, Северен централен и Североизточен”. С 
тези думи Десислава Терзиева откри срещата в 
Плевен. „Прогнозните проучвания показват, че об-
щият брой на населението, което ще се възползва 
от новото трасе на АМ „Хемус”, е приблизително 
3 млн. души. Трафик прогнозата за 2020 г. е за 
близо 18 000 единици средно дневно”, допълни тя.

Проектът е за трасе с дължина 252 км, което 
ще свърже вече изградените участъци на АМ „Хе-
мус”. „След една година трябва да започнат тръж-
ните процедури за възлагане на строителството 
на първия етап от трасето, който е 60 км, за-
почва от Ябланица и свършва до разклона за Пле-
вен и Ловеч. До 2016 г. планираме да са под писани 
договори с изпълнителите“, съобщи Асен Антов. 
Той увери, че скоро ще бъде избран проектант за 
втората част – 85-те км до Велико Търново. Пред-
стои обявяване на поръчка за проектиране и на 
третия етап – до Белокопитово. 

ИНТЕРВЮ

Браншът 
трябва да 
има общ 
законодателен 
речник

Арх. Владимир Дамянов, 
председател на УС на КАБ: 
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ДА ЗАПАЗИШ ЖИВОТА

Огромната машина пристигна последна на трасето 
на ремонтиращата се трамвайна линия. И както подоба-
ва на един истински строител исполин, веднага се включи 
в работата. Хидравличните чукове вече бяха разбили бе-
тонната основа, но багерите товарачи се затрудняваха 
да загребват и товарят на самосвалите неравномерните 
късове бетон със стърчаща арматура. Тогава точно се 
появи скреперът. С могъщото си гребло той направи куп-
чини, като събра на едно място целия отпадък и багерите 
най-накрая можеха бързо да товарят. 

Големите камиони чакаха отвън, на правителствено-
то трасе, и затрудняваха движението. 

Багеристът, бивш военен от инженерните войски, 
бивш преподавател в Професионалната гимназия по по-
демна, строителна и транспортна техника, с лекота 
движеше лостовете на голямата машина. Личеше, че е 
първокласен майстор. „Всичко, което се движи по земята, 
съм карал. Само подводница и самолет не съм управлявал, 
но те се движат в други стихии…”, казваше на колегите 
си багеристът в редките минути, когато слизаха от ма-
шините на по цигара.

И точно в този миг той „закова” греблото на санти-
метри от края на трасето, там, където живият плет 
отделяше трамвая от автомобилите. На сантиметри от 
греблото един гълъб не мърдаше и сякаш не сваляше очи 
от багериста… Гнездо, най-обикновено гнездо на гълъби-
ца, спря работата. Майсторът излезе от кабината, вни-
мателно подпъхна един от изтърбушените пътни знаци и 
пренесе гнездото заедно с гълъбицата и пърхащите под 
нея току-що излюпени гълъбчета отсреща, в храстите на 
Мотостадиона. И отново се качи на скрепера.

Багеристът беше забравил малкото премеждие, до-
като след няколко дни на греблото му не кацна… гълъб. 
Същата онази птица, която той пренесе на отсрещната 
стена. Кацна, попогледа го за няколко мига и отлетя…

  
 От тухларната Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Свилена Гражданска 

„Кръстовището на 
бул. „Пейо Яворов” – бул. 
„Стоян Михайловски” се 
изпълнява в срок и очак-
вам в средата на юли да 
бъде пуснато в експло-
атация“, заяви кметът 
на Столичната община 
Йорданка Фандъкова. Тя 
заедно със заместника 
си с ресор „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура“ Любомир Христов 
инспектира работата на 

строителите. Столични-
ят кмет подчерта, че е 
поискала на обекта да се 
работи интензивно, вклю-

чително в почивните дни. 
Към момента е изпълнен 
южният локал заедно с 
всички подземни комуни-

кации. „Изградени са две 
допълнителни платна за 
движение по бул. „Стоян 
Михайловски”, което на 
практика е над 1 км нов 
булевард“, подчерта Фан-
дъкова.

Конструкцията на ес-
такадата е готова. Пора-
ди полагането на бетона 
движението при кръсто-
вището е зат ворено от 
четвъртък, 15 май, до 
неделя включително. „Ма-
териалът ще се излива 
непрекъснато в продъл-
жение на 4 денонощия на 
три смени с 4 бетонпомпи, 
като са осигурени и ре-

зервни“, увери инж. Георги 
Харизанов, представител 
на изпълнителя „ГБС-Инф-
раструктурно строител-
ство“ АД. 

Естакадата ще осъ-
ществява безконфликтно 
провеждане на движение-
то по бул. „Пейо Яворов” 
над бул. „Стоян Михайлов-
ски”. Общата й ширина е 
18,20 м. След пускането й 
преминаването през учас-
тъка ще става за две ми-
нути, а преди да започ не 
строителството, то е 
ставало за 10-15 минути. 
Вредните емисии пък ще 
намалеят с 40%.

Снимки авторът
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Четвъртият вариант на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) е готов и 
предстои изпращането му в Брюксел. Бюджетът 
на програмата е близо 1,6 млрд. евро. Те ще бъдат 
насочени главно към мерки за енергийна ефектив-
ност, пътна, социална и здравна инфраструктура. 
По-важното е, че за разлика от програмен период 
2007 – 2013 г. сега финансиране ще има за повече 
градове – 67. Или поне такива са намеренията на 
българската страна: у нас да не остават „бели 
петна“ – селища, които не могат да се възползват 
от подкрепата на някоя от оперативните програ-
ми. Това обаче остава спорна тема. 

Още миналата година ЕК настоя градовете, 
включени в ОПРР, да не бъдат повече от 10. Ако 
успеем да защитим позицията си и градовете, 
включени в ОПРР 2014 – 2020 г., останат 67, това 
означава не само нова визия за страната. Означава 
по-добри условия за живот за повече хора, работа 
за строителните фирми не само в големите гра-
дове, а и в по-малките, предпоставки за частни 
инвестиции и икономическо развитие. Означава 
България да се развива като модерна европейска 
страна. 

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
Невена Картулева

Емил Христов

На 21 май Оператив-
на програма „Региони в 
растеж“ 2014 – 2020 г. 
ще бъде внесена за раз-
глеждане в Министерския 
съвет. Това съобщи пред 
журналисти министърът 
на регионалното разви-
тие Десислава Терзиева. 
Тя даде пресконференция 
по темата, като в нея 
участва и председателят 
на Националното сдруже-
ние на общините в Репуб-

лика България (НСОРБ) То-
дор Попов.

Двамата представи-
ха последния, четвърти 
вариант на програмата. 
Общият индикативен бю-
джет на ОПРР е малко под 

1,6 млрд. евро, напомни 
министърът. Тя заяви, че 
държавата и общините 
отстояват позицията 
със средствата от про-
грамата да се финансира 
интегрираното градско 

Калоян Станчев

Строители от фирми-
те – членове на Област-
ното представителство 
на КСБ във Велико Търно-
во, отбелязаха започва-
нето на строителния се-
зон. Инициативата бе на 
областния председател 
инж. Любомир Шербетов. 
Пред събралите се над 60 
участници той заяви: „Ние, 
строителите, традицион-
но се събираме на Димит-
ровден, който в миналото 
е считан за край на стро-
ителните работи. В Тър-
ново решихме да сложим 
начало на една нова ини-
циатива – да се събираме 
фирмите – членове на КСБ, 
и заедно символично да 
откриваме строителния 
сезон, да обменим мисли, да 

поговорим за проблемите, 
да се порадваме на успехи-
те, да набележим теми за 
следващите ни срещи.“ 

Гости на тържеството 
на търновските строите-
ли бяха кметът на старо-
престолния град Даниел 
Панов, както и кметовете 

на Елена, Горна Оряховица 
и Златарица. „Добрата 
комуникация и взаимо-
действието с местните 
власти са много важни за 
нас. Трябва да работим в 
сътрудничество за разви-
тието на нашия регион”, 
каза още Шербетов. „В 
тази връзка новата рубри-

ка на в. „Строител” – „КСБ 
за региони в растеж”, има 
голяма роля”, отбеляза той. 
Поздрав към строителите 
отправи и изп. директор на 
КСБ инж. Иван Бойков, кой-
то взе участие в среща-
та. На нея присъства и гл. 
редактор на в. „Строител“ 
Ренета Николова. 

развитие на 67 града. 
Брюксел обаче препоръчва 
инвестициите да се кон-
центрират в 5 до 10 гра-
да. Въпреки това, според 
Тодор Попов, ако сме дос-
татъчно настоятелни, ще 
се поздравим с успех. „Ние 
заедно с министерството 
се обединихме около тази 
цифра, защото е крайно 
време освен на големите 
градове да се обърне вни-
мание и на малките“, каза 
още той. Попов подчерта, 
че се надява преговорите 
с ЕК да приключат скоро, 
за да може програмата да 
бъде отворена.

Повече по темата на 
стр. 14-15.

Мартин Славчев

Отчитайки, че един от 
най-важните въпроси, ка-
саещи всички строители, 
е законодателната рамка 
в тяхната работа, ОП на 
КСБ – Пазарджик, органи-
зира среща на фирмите от 
областта с цел обсъждане 
на предстоящите промени 
в Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), запи-
сани в предложенията на 
Камарата. Дискусията 
се провежда на 15 и 16 
май във Велинград. Вест-
ник „Строител” е медиен 
партньор на събитието. 

„Приветствам ви с 

пристигането в този ки-
тен град. За предстоящия 
семинар сме си поставили 
една доста амбициозна 
цел. Бихме искали заедно 
да обсъдим подготвените 
промени в ЗУТ и най-вече 
тези от тях, които пря-
ко касаят строителния 
процес. Надяваме се след 
срещата да излезем с кон-
кретни предложения.” Това 
заяви председателят на 
ОП на КСБ – Пазарджик, 
инж. Евтим Янев при от-
криването на семинара. 

На събитието при-
състват още зам.-пред-
седателят на УС на КСБ 
Пламен Иванов, предсе-

дателите на областните 
представителства на 
КСБ в Пловдив – Йордан-
ка Маркова, и в Смолян – 
инж. Весела Цолова, инж. 
Саркис Гарабедян – член 
на Комисията за водене-

то, поддържането и полз-
ването на ЦПРС, както и 
представители на строи-
телни фирми. 

Повече за семинара че-
тете в следващия брой на 
в. „Строител”. 

Мирослав Еленков

Строителството на 
морската и на сухопътна-
та част на „Южен поток” 
ще започне през лятото. 
Това заяви министърът 
на икономиката и енерге-
тиката Драгомир Стой-
нев по време на среща с 
представители на малкия 
и средния бизнес. 

Той съобщи, че е имал 
разговори с представител 
на ЕИБ за начина на финан-

сиране и евентуално жела-
ние на банката за участие 
в изграждането на интер-
конекторна връзка с Гър-
ция. Стойнев отбеляза, че 
за газовата връзка с Тур-
ция има подписан меморан-
дум, предстои да се напра-
ви технико-икономически 
анализ, а от турска стра-
на са започнали геоложки 
проучвания на трасето и 
вероятността този про-
ект да се реализира съв-
сем скоро е голяма.

Изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков, кметът Даниел Панов 
и гл. редактор на в. „Строител“ Ренета Николова

Инициативата бе на 
областния председател  
инж. Любомир Шербетов
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Агенцията по заетостта търси из-
пълнител за сключване на рамково спо-
разумение, чийто срок е три години, за 
архитектурно заснемане, проектиране и 
ремонтиране на сгради, стопанисвани от 
ведомството. Обектите се намират в 
Ловеч, Монтана, Бургас, Хасково и Плов-
див, а поръчката е с прогнозна стойност 
от 2,5 млн. лв. без ДДС. Търгът е разде-

лен на две обособени позиции - дейности 
за проектиране и за строителство, като 
всеки кандидат може да участва за една 
или за двете части на процедурата. Фи-
нансирането е по проект „Кариерно раз-
витие на заети лица" по ОП „Развитие на 
човешките ресурси". 

Ще бъде избрана компанията, предло-
жила най-ниска цена. 

Зам.-министър Петър Киров увери, че ще се  разгледат 
предложенията на бранша

Десислава 
Бакърджиева

Предстоят дебати с 
Европейската комисия във 
връзка с изграждането на 
лот 3 на АМ „Струма”. Раз-
говорите ще бъдат с ня-

колко генерални дирекции 
в Брюксел, сред които ще 
са „Регионална политика”, 
„Мобилност и транспорт” 
и „Околна среда”. Диалог 
ще се води и с експерти-
те, които в края на април 
поискаха алтернатива на 

тунела при Кресна. Това 
съобщи зам.-министърът 
на транспорта, информа-
ционните технологии и съ-
общенията Петър Киров 
пред журналисти в София.

„Предстои да видим 
подробната обосновка, 

която ще разработят 
професионалните кама-
ри. Ще проведем широк 
публичен диалог както с 
браншовите организации, 
така и с неправителстве-
ните от сектора на еко-
логията и с Брюксел, така 

че да сме убедени, че се 
взима най-правилното 
решение. Предложенията 
на строителния бранш са 
изключително интерес-
ни. Ще обърнем сериозно 
внимание на тези на Ка-
марата на строителите 
в България и останалите 
професионални организа-
ции. Предстоят разгово-
ри както с бранша, така 
и с Националната компа-
ния „Стратегически ин-
фраструктурни проекти“ 
(НКСИП) и ЕК. Проучваме 
процедурните въпроси за 
преразглеждането, защо-
то това е сложен процес. 
Подобно нещо до момента 
не е правено в България. 
Аз напълно разбирам ко-
легите от КСБ”, посочи 
Киров.

Според зам.-министъра 
дебатът е изключително 
важен и полезен поради 
факта, че има недостиг 
на публичен ресурс, който 
да се вложи за развитие-
то на инфраструктурата. 
„Нуждите са много по-го-
леми от възможностите. 
Така че цялото общество 
трябва да е убедено в це-
лесъобразността на един 
такъв огромен разход, 
преди да пристъпим към 
реализацията на проекта. 
Предстои да установим 

дали има възможност за 
преразглеждане. Трябва да 
бъдат обмислени различ-
ните технически възмож-
ности и доколко са осъ-
ществими”, допълни той.

По думите му проекти-
те за пътните отсечки за 
лот 3 не трябва да бъдат 
обвързвани директно с ре-
ализацията на тунелния 
участък на АМ „Струма”. 
Само по този начин ще се 
избегне забавяне на обек-
та. НКСИП има готовност 
да обяви търговете за 
строителство още тази 
година, а самото изграж-
дане може да започне още 
през следващата. Целта 
на Управляващия орган на 
ОПТТ ще е да убеди ЕК да 
одобри апликационните 
форми за пътните учас-
тъци още тази година, с 
което ще може да започне 
работата по тях.

Въпреки че управля-
ващите са отворени за 
диалог, Петър Киров по-
сочи, че няма да бъде до-
пуснато застрашаване 
на Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура”. Цялата 
ОП е изключително зави-
сима от този проект. По-
ради това решенията ще 
бъдат взети заедно с ЕК, 
без да се прибързва.

Фотоизложба представи резултатите от Опера-
тивна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. по случай 
Деня на Европа – 9 май. Експозицията беше открита на 
ларгото пред Министерския съвет от зам.-министъра 
на транспорта, информационните технологии и съобще-
нията Петър Киров. На церемонията присъстваха пред-
седателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” 
инж. Стефан Чайков и изп. директор на „Метрополитен” 
ЕАД инж. Стоян Братоев.

 „Решихме да покажем какво стои зад сухата ста-
тистика за изпълненото по оперативната програма. Не 
е достатъчно да се каже, че ОП „Транспорт” разполага с 
4 млрд. лв. за развитие на българската инфраструктура 
и че от тях сме разплатили над 2,3 млрд. лв. на бене-
фициентите. Важното е какво стои зад тези цифри. 
Инвестициите в инфраструктурата са инвестиции за 
поколенията”, каза Петър Киров.

Изложбата „Оперативна програма „Транспорт” 2007 
- 2013 г. в кадри” включва 37 снимки от изграждането 
на някои от най-големите обекти, финансирани по про-

грамата. В нея присъстват всички видове транспортни 
трасета. Сред тях са жп линията Пловдив – Бургас и 
Свиленград – турската граница, АМ „Тракия” и АМ „Стру-
ма”, изпълнението на проекти за подобряване на кора-
боплаването и за разширението на столичното метро.
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Елица Илчева

Само година дели Со-
фия от деня, в който ще 
бъде изцяло завършена 
системата за третиране 
на отпадъците, след като 
строителната площадка 
на завода за боклук най-
после е открита. Това е 
последният етап на про-
екта за изграждане на 
интегрираната система, 
който е на обща стойност 
345 997 368 лв. и е най-го-
лемият по ОП „Околна сре-
да“ 2007 – 2013 г. Раздел-
ното събиране, депото и 
инсталацията за зелени 
и биоотпадъци са факт, а 
строежът е започнал на 7 
май.

Кметът на София Йор-
данка Фандъкова, ръково-
дителят на ОП „Околна 
среда“ Спиридон Алексан-
дров и ръководителят на 
Представителството на 
ЕС за България Огнян Зла-
тев дойдоха на площадка 
„Садината” в с. Яна, за да 

участват в представя-
нето на проекта, строи-
телството на който бе 
поверено на гръцкия кон-
сорциум „Аткор АД – Хе-
лектор АД“. 

Около 410 хил. т отпа-
дъци ще преминават през 
този завод за една година, 
което представлява около 
1,3 т боклуци на ден. При 
третирането им ще се 
произвежда RDF гориво, 
което впоследствие ще 
се използва от „Топлофи-
кация – София”. Цената на 
завода е 213 млн. лв.

От цялата стойност 

на проекта 85%, или 291 
млн. лв., са от ОП „Околна 
среда“, а 54 млн. лв. е съ-
финансирането на общи-
ната, като средствата 
са осигурени от Европей-
ската банка за възстано-
вяване и развитие. 

В договора със стро-
ителите е предвидена 
санкция от 200 хил. лв. 
за всеки ден закъснение. 
Фандъкова съобщи, че е 
преведено едно авансово 
плащане, и изрази надежда 
спрените средства по ОП 
„Околна среда” да бъдат 
възстановени.
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Новите текстове влизат в сила от 1 юли

Страницата 
подготви
Свилена Гражданска

В Държавен вестник 
бяха обнародвани промени-
те в Закона за обществе-
ните поръчки. Те влизат в 
сила от 1 юли т.г. Тексто-
вете бяха приети оконча-
телно от народните пред-
ставители в последния ден 
на април. Измененията бяха 
изготвени след широка об-
ществена дискусия с бран-
шови организации и внесе-
ни в Народното събрание 
от Министерския съвет. 

По време на обсъжданията 
им между първо и второ че-
тене бяха предложени над 
250 промени в текстовете. 

С окончателните изме-
нения в нормативния акт 
се регламентира по-широк 
обхват на ин хаус поръчки-
те. Досега те можеха да се 
прилагат само в комунал-
ната дейност. Срещу тази 
промяна е Камарата на 
строителите в България и 
всички национално пред-
ставени работодателски 
организации. Министер-
ският съвет ще определи 
стойностите при различ-

ните дейности и услуги, 
възлагани чрез ин хаус. Съ-
щевременно с новите тек-
стове на ЗОП се постига 
по-голяма публичност на 
търговете. Възложители-
те ще бъдат задължени да 
публикуват протоколите 
на комисиите по избор, на 
договорите с изпълнители-
те и всички анекси към тях. 
Ако не го направят, ще се 
налага имуществена санк-
ция или глоба, регламенти-
рана в ЗОП. Те ще могат да 
определят дали в дадената 
процедура да има подиз-
пълнители, като обемът 

Вторник, 13 май 2014 г. София Цена 0,80 лв.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на
Закона за устройсу р твото на Черномор рр-
скотоскотоското крайбрекрайбрекрайбрежиежиежие 444
ЗаконЗаконЗакон заза измененизменениеие ии допълнедопълнениение нана
З кЗаконаЗаконаЗакона заза подпомаподпомаганегане нана земеделземеделземедел кскиски-ски
тете произвопроизвор дителидители д 77
З кЗаконЗакон зазазаза измененизмененизмененизменениеиеиеие ииии допълнедопълнедопълнедопълнениениениение нананана
ЗаконаЗакона заза обществобществщщ енитеенитеените поръчкипоръчкирр 1010

РРешение заза прекратпрекратяванеяване нана пълнопълно-

Указ № 83 за освобождаване на генерал-
лейтенант Стефан Стефанов Василев
от длъжността заместник-началник
нана отбранаотбранар тата ии отот ввоеннавоенна службаслужба,у ,
с осчитаносчитано оотот 30303030 ююниюни 2014201420142014 гг. 30303030

УказУказ № 84№ 84 заза в б жосвобожосвобожосвобож вдаванедаванедаване нана генегене-
рал майрал-майр орорр НейкоНейко НеновНенов НеновНенов отот длъждлъжд -
носттаносттаността ккомандикомандикомандид рррр нанана ССухопътСухопътСухопътнитенитените
в й квойскивойски ии назначаназначавванетоването муму нана ждлъждлъж-
носттаносттаос а заместнзаместник начаик-начаи а алниклники нанаа отото

„Наредбата, по която 
ще се прилагат приети-
те промени в Закона за 
обществените поръчки, 
ще бъде готова до дни. 
Тя се подготвя от Ми-
нистерския съвет, Ко-
мисията за защита на 
конкуренцията и Аген-
цията за обществени 
поръчки“,  заяви вицепре-
миерът по икономическо-
то развитие Даниела Бо-
бева по време на среща 
с бизнеса във Варна. На 
дискусията присъства и 
зам.-министърът на ико-
номиката и енергетиката Брани-
мир Ботев. 

С новата наредба ще се въ-
ведат тавани на таксите за об-
жалване. Техният размер ще бъде 
според вида на търга за строител-
ство, услуги или предоставяне на 
стоки. Предвидено е съкращаване 
на сроковете за произнасяне по 
жалби. По думите на Бобева пред-
стои да се тества лотарийният 
избор на външни експерти при 
провеждане на процедурите. По 
този начин законодателите и ка-
бинетът се противопоставят на 
лобизма в полза на отделни фирми.

Тя изрази надежда, че с приема-

нето на промените в Закона за об-
ществените поръчки процесът ще 
стане по-прозрачен, ще се намали 
бюрокрацията и ще се улесни дос-
тъпът на малки и средни фирми. 
Вицепремиерът призова кметове-
те да прилагат новите текстове, 
които касаят повишаването на 
прозрачността, като публикуване 
на договорите и решенията на ко-
мисиите в интернет. Тя допълни, 
че новостите в ЗОП  ще бъдат 
разяснени на общинските власти 
по места с оглед по-бързото и по-
лесното им прилагане в практи-
ката.  

Бобева подчерта, че в парла-

мента предстои и гласува-
нето на изменения в Закона 
за туризма. Предвидени са 
над 20 мерки за облекчава-
не на административната 
тежест върху бранша. 

Вицепремиерът заяви 
още, че идеята летище 
Балчик да бъде отдадено 
на концесия заедно с това 
в София е ревизирана. В 
момента се прави концеси-
онен анализ за аеропорта в 
крайморския град, който ще 
реши бъдещето му. Сега 
летището приема само 
малки самолети, като при 

нужда се командироват митничес-
ки екипи от Варна.

Зам.-министърът на икономи-
ката, енергетиката и туризма 
Бранимир Ботев посочи, че за ми-
налата година ръстът в туризма в 
България надминава 2,5 пъти сред-
ния за Европа. 

По отношение на новата стра-
тегия на правителството в бран-
ша той посочи, че тя е заложена до 
2030 г. „За първи път България има 
секторна стратегия. Тя ще бъде 
внесена в Министерския съвет до 
седмици. Малко са областите, в 
които е изработен подобен доку-
мент”, допълни Ботев.

Вицепремиерът Даниела Бобева:
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на дейностите им ще е до 
30%, е записано в чл. 119ж. 
Агенцията по обществени-
те поръчки ще състави и 
поддържа списък на външни 
експерти, които да участ-
ват в комисиите. Имената 
им ще бъдат подавани от 
съответните браншови 

организации. 
При обжалване пред 

Комисията за защита на 
конкуренцията и Върхов-
ния административен съд 
ще се дължи пропорционал-
на такса в зависимост от 
стойността на поръчката. 
Тарифата ще бъде регла-

ментирана от Министер-
ския съвет.  

Контролните органи 
ще имат право да ползват 
електронна платформа 
„Електронен одит“ (Е-
одит). Тя ще разполага с 
комуникационна система, 
която позволява на физи-
чески лица и институции 
да предоставят в струк-
турирана форма сигнали 
за отклонение от законо-
съобразното провеждане 
на процедурите и на изпъл-
нението на договорите за 
обществените поръчки.

Процедурите, откри-
ти до влизането в сила на 
този закон, се довършват 
по досегашния ред. 

Обжалват в Комисията за защита на конкуренцията 
избрания метод за строежа на третия лъч от метрото. 
Жалбата е подадена от „Викс груп” ЕООД. Поръчката за 
7-километровата отсечка между бул. „Владимир Вазов” и 
ул. „Житница” в кв. „Красно село” беше обявена от „Ме-
трополитен” АД в края на март. Офертите трябва да 
се подадат до 29 май, но жалбата сега може да удължи 
срока. Според инж. Стоян Братоев – изпълнителен ди-
ректор на „Метрополитен“ ЕАД, промяната на метода 
от прокопаване на тунел с тунелопробивна машина на 
новоавстрийски метод е немислимо. „Обществената 
поръчка е обявена на базата на проект и той не може 
да бъде изменян“, подчерта той.

Опасните или незакон-
ни сгради и елементи от 
тях в София ще могат да 
се премахват по-лесно 
от Столичната община. 
Разходите по събаряне-
то или заздравяването на 
постройките ще бъде за 
сметка на собственици-
те. Това предвижда проект 
на наредба на местната 
власт, изготвен от направ-

ление „Архитектура и гра-
доустройство“. Общината 
няма да води дълги съдебни 
битки, а ще може незабав-
но да си извади изпълните-
лен лист. И ако собствени-
кът не си плати, съдебен 
изпълнител ще може да за-
порира сметките му или да 
продаде имуществото му, 
за да покрие дълга. 

Предстои текстът с 
новите правила да бъде об-
съден с гражданите и об-
щинските съветници. 
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Свилена Гражданска

Арх. Дамянов, днес се 
провежда Дванадесето 
общо събрание на Кама-
рата на архитектите в 
България. Какво успяхте 
да свършите през послед-
ната година?

През изминалата година 
между двете общи събрания 
най-важното за членовете 
на организацията е рефор-
мата в законодателство-
то. На миналото общо съ-
брание си поставихме някои 
задачи, с които искахме да 
предизвикаме изменение в 
нормативната база в сек-
тора с цел подобряване на 
условията за приложение на 
професията в интерес на 
обществото. Създаване-
то на Министерството на 
инвестиционното проекти-
ране беше голяма изненада 
за нас и ни даде надежда 
за по-скорошна промяна. В 
момента с колегите от Об-
ществения съвет на пред-
седателите на браншови-
те организации от отрасъл 
„Строителство” - Камара-
та на строителите в Бъл-
гария и Камарата на инже-
нерите в инвестиционното 
проектиране и други сродни 
формации - със съдействие-
то и водещата роля на МИП 
в лицето на министър проф. 
арх. Иван Данов подготвяме 
предложения за законода-
телни изменения. Избрана-
та посока цели опростяване 
на процедурите в сектора, 
синхронизиране на проме-
ните с цялостната норма-
тивна уредба в страната, 
както и приближаването й 
до добрите практики на ев-
ропейското и конкретно на 
немското строително зако-
нодателство. Сегашните 
многобрйни и често несъг-
ласувани помежду си норми 
пречат на развитието на 
отрасъл „Строителство“. 
От години - КАБ, Камарата 
на строителите в България, 
Камарата на инженерите в 
инвестиционното проек-
тиране, както и други учас-
тници в инвестиционния 
процес, поставяме въпро-
са за цялостна реформа в 
бранша с идеята за създава-
не на интегрирана рамка на 
дейностите в този толкова 
важен за икономическото 
развитие на страната сек-
тор. Нужно е облекчаване 
на регулаторните режими. 
Това ни мотивира заедно с 
председателите на КСБ и 
КИИП – инж. Светослав Гло-
сов и инж. Стефан Кинарев, 
да търсим общо решение 
на проблемите. Със съдей-
ствието на Камарата на 
строителите бе направен 
професионален превод на 
немското законодателство 
в областа на териториал-
ното устройство, градо-
устройството и строи-
телството. Създадена бе 

работна група по разделя-
нето на Закона за устрой-
ство на територията на 
закон за териториалното 
устройство и регионално-
то развитие (ЗТУРР), закон 
за градоустройството – 
(ЗГр), и по изработване на 
закон за инвестиционната 
дейност в строителство-
то (ЗИДС). Тези названия са 
все още работни, с елемент 
на условност и подлежат на 
прецизиране. Ръководител 
на работната група е доц. 
д-р арх. Борислав Борисов, 
който е и председател на 
комисията по външна нор-
мативна уредба към УС на 
КАБ. Философията и съ-
държанието на промените 
бяха внимателно обсъдени 
и приети като рамка на за-
седания на работните гру-
пи и Управителния съвет на 
КАБ, както и в УС на КСБ и 
КИИП. Получиха се предва-
рителни бележки от БАИИК. 
На специална пресконферен-
ция в сградата на КСБ бяха 
обявени аргументите ни за 
тази необходима промяна. 
На нея присъстваха и ми-
нистърът на инвестицион-
ното проектиране арх. Иван 
Данов, председателят на 
парламентарната Комисия 
по инвестиционно проекти-
ране инж. Емил Костадинов, 
както и ръководителите и 
представители на браншо-
вите организации в строи-
телния сектор.

Готови за обсъждане са 
работни текстове, които 
да послужат като прото-
тип за три отделни норма-
тивни акта. Това са Зако-
нопроект за териториално 
устройство и регионално 
развитие (ЗТУРР), който 
вече беше публикуван на 

страниците на в. „Стро-
ител“. Материята, която 
понастоящем е предмет 
на ЗУТ, се предлага да бъде 
нормативно уредена и тран-
сформирана в два отделни 
законопроекта, а именно в 
ЗГр и в ЗС/или Закон за ин-
вестиционната дейност в 
строителството (ЗИДС). 
Последният ще обхваща 
инвестиционното проек-
тиране, строителното из-
пълнение до въвеждането в 
експлоатация на строежи-
те. След предстоящите 
обществени обсъждания с 
професионалните общно-
сти и представителите на 
гражданите и заинтересо-
ваните страни се надявам 
да се стигне до приемливи 
за всички участници в ин-
вестиционния процес про-
екти на законодателните 
регламенти.

В момента с колегите 
от КАБ обсъждаме предло-
жените спешни и неотлож-
ни изменения в Закона за 
териториалното устрой-
ство и регионалното раз-
витие. Имаме някои препо-
ръки към работната група 
на МИП, които са внесени 
и в комисиите към НС, МРР 
и МИЕ.

Стремежът и на три-
те браншови организации 
- КАБ, КСБ и КИИП - е да се 
направи цялостна реформа 
на законодателството в 
областта на строител-
ството и да се постигне 

обобщен интегриран пакет 
от документи, регулиращи 
сектора. Целта безспорно 
остава - намаляване регула-
торната тежест на сегаш-
ната нормативна уредба. 

Бъдещият ЗГр е до-
пълнен с исканите от нас 
ясни дефиниции за ролята 
на главния проектант, на 
главните архитекти, за 
тяхното отношение към 
процеса, за начина, по който 
ще се обявяват проектите, 
за съгласуването им и т.н. 
Според мен всички важни за 
нас процедури са разписани 
внимателно и имат подкре-
па на значителна част от 
колегите и на другите бран-
шови структури. 

ЗС ще започва от мо-
мента на издаването на 
виза за проектиране и про-
учване през строително 
разрешение, процеса на кон-
тролиране на изграждането 
до приключване на обекта и 
приемането му. Ще е ясно 
кой носи отговорност за 
всяка една отделна стъпка 
на строителството. Това 
ще даде сигурност в инвес-
тиционния процес на проек-
тантите и строителите, 
но и на собствениците, 
които ще имат гаранции, 
че ще могат дълго време да 
ползват обекта с високото 
качество, с което е бил до-
говориран. Ще се облекчат 
процедурите за изработва-
не на градоустройствени 
планове и по издаване на 

разрешенията за строеж. 
Все още тези материали 
са работни. Разглеждат се 
всички бележки, които се 
получават от браншовите 
организации. 

Навсякъде ли намирате 
подкрепа за реформата? 

Разбира се, има и анти-
тези - защо е необходимо 
закон, който работи, да се 
разделя на по-дребни части. 
Трябва да е ясно, че нашата 
нормативна уредба се нуж-
дае от интегриране в бран-
ша, т.е. интегритет меж-
ду законите, които касаят 
строителството и негово-
то реализиране. Това включ-
ва безспорно не само ЗУТ и 
бъдещите три нормативни 
акта, но и вероятно наред-
бите, които ще бъдат към 
Закона за обществените 
поръчки, за провеждане на 
търгове при проектиране-
то и строителството. Това 
на практика ще подобри 
възможността за нормално 
участие на проектантите 
в конкурсите за обществе-
ни поръчки. В момента тя е 
изключително затруднена.

Необходимо е  да се 
стиковат законите, регла-
ментиращи строителния 
бранш. В момента имаме 
разнобой между тях и се 
стига до много голямо раз-
минаване, различни тълку-
вания на един и същи казуси 
и понятия. Стремежът ни 
е тези различия да бъдат 

овладени и преодолени. 
Другото важно нещо 

е, че с тези изменения ще 
вложим в нашето законода-
телство немския опит. КСБ 
съдейства да се преведат 
нормативните актове, ре-
гламентиращи дейността 
в сектора в Германия. Те 
станаха достъпни за ши-
рок кръг специалисти. В 
подготвяните законопро-
екти ще се интегрира ра-
ционалното и практически 
доказало се вече седемде-
сет години немско законо-
дателство в областа на 
строителството. То също 
се изменя във времето, но 
не така драстично както 
при нас. Печално известно 
е, че ЗУТ е претърпял повече 
от 60 промени от първото 
му приемане. 

Целта е да придвижим 
пакета от закони, от който 
зависи качеството на наша-
та работа. Сега същест-
вуват различни понятия за 
едни и същи в неща в зако-
ните. Например - няма опре-
деление за устойчивост на 
развитието в текстовете 
на ЗУТ. За едни и същи дей-
ности се употребяват раз-
лични названия в законите 
и наредбите, следвайки ме-
ханично модни или буквално 
преведени словосъчетания. 
Нормативните актове, 
които касаят един и същ 
бранш, трябва да имат общ 
речник. Надяваме се заед-
но да постигнем подобно 
уеднаквяване. Целта е да 
се разтовари публичната 
администрация от несвой-
ствени дейности, които 
реално могат да се поемат 
от съответните камари. 
Ако реформата се случи, ще 
се намали административ-
ната тежест върху инвес-
титорите и останалите 
участници в инвестицион-
ния процес. 

Инж. Емил Костадинов 
и проф. арх. Иван Данов за-
явиха на пресконференция-
та в КСБ, че коригираните 
текстове ще влязат скоро 
за разглеждане в пленарна 
зала на НС. 

Необходими ли са други 
нормативни изменения? 

КАБ изключително вни-
мателно следи възможност-
та за изменение на Закона 
за културното наследство 
(ЗКН). Има процедури, кои-
то трябва да се променят. 
Те са набелязани и от Ми-
нистерството на инвести-
ционно проектиране. Целта 
е чрез резултатен диалог с 
Министерството на култу-
рата да се изчистят някои 
рестриктивни текстове в 
нормативния акт. Според 
мен, а това се споделя и от 
немалка част на колегите 
от КАБ и КИИП, е необхо-
димо да се премахне лицен-
зионният режим за работа 
в областта на правомо-

Арх. Владимир Дамянов, председател на УС на КАБ: 

Заедно с КСБ и КИИП водим по-добър диалог с институциите 

Арх. Владимир Дамянов е завършил УАСГ през 1973 г. Притежава научна 
специализация в ЦИЕС (CIES) към френското Министерство на спорта 
и младежта на тема „Архитектура на детските комплекси, сгради и 
съоръжения за образование и атрактивен отдих“. Завършил е стаж по 
урбанизъм и устройство на територията към Министерството на 
външните работи на Франция. В годините между 1998 и 2012 е хоноруван 
асистент в УАСГ към катедра „Интериор и дизайн”, а от 2009 г. е редовен 
асистент към Архитектурния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“. 
В професионален план от 1992 г. до момента е архитект на свободна 
практика и управител на фирма за комплексно проектиране „Барх“ ЕООД.
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щията за изработване на 
проекти, касаещи рестав-
рация, реконструкция, преу-
стройства и обновяване на 
недвижимите паметници на 
културата. В момента спо-
ред наредба към ЗКН проек-
тантите архитекти тряб-
ва да получат лицензионен  
сертификат за правото да 
изработват проекти по гор-
ните дейности. Отделяне-
то им в обособена група с 
права поставя в едно изклю-
чително дискриминационно 
положение останалите ко-
леги. А всички са получили 
професионална квалифика-
ция магистър архитект, 
дипломирани са в областта 
на устройственото и ин-
вестиционно планиране, 
имат професионална пра-
воспособност по ЗКАИИП 
и т.н. и изведнъж се оказва, 
че се налага да придобиват 
проектантски права по ЗКН. 
Реакцията на колегите сре-
щу тези текстове на ЗКН 
е много остра. Тя се засили 
и вследствие на икономиче-
ската криза. Известно е, че 
обемите за проектиране и 
строителство силно нама-
ляха през последните годи-
ни. Тепърва обаче предстои 
много работа в областта 
на санирането и рекон-
струкцията на съществу-
ващи сгради, голям процент 
от които са недвижими па-
метници на културното на-
следство. Вярно е, че този 
процес е свързан с опреде-
лени знания и възможности, 
с изисквания към качест-
вото на материалите и на 
строителното изпълнение, 
тъй като не може един па-
метник на културното на-
следство да се изгражда 
по начин, по който се строи 
нова сграда. Това са обек-
ти по на няколко десетки и 
стотици години. Не трябва 
да забравяме, че България е 
държава с древна история 
и култура и е необходимо 
да я пазим и съхраним, тъй 
като това е безценен ка-
питал за поколенията и за 
развитие на туризма. Ние 
бихме искали да се разпише 
коректна наредба за рабо-
та с паметници на култур-
ното наследство. В нея да 
се отбележат всички изиск-
вания за вида и качеството 
на проучванията и съдър-
жанието на проектните и 
строителни работи и ма-
териали и т.н. и когато се 
работи по даден обект, про-
ектантите да знаят какво 
може или не да се прави по 
него. Фрагментирането на 
лицензирани и безправни е 
чист опит за монополизи-
ране на даден сектор.

Друг нормативен акт, 
който е от изключително 
значение за членовете на 
КАБ, е Законът за автор-
ското право и сродните 
му права (ЗАПСП). Имаме 
чести оплаквания от коле-
гите за неспазването му. 
Тези права много трудно 
се защитават. В Закона за 
камарите на архитектите 

и инженерите в инвести-
ционното проектиране има 
текст, който ни вменява из-
искване КАБ да съдейства 
за защита на авторските 
права на архитектите про-
ектанти. За съжаление след 
промяната на ЗАПСП от 
2011 г. все още разделът, 
регламентиращ авторски-
те права на архитектите и 
възможноста за защита от 
страна на КАБ, се нуждаят 
от сериозни уточнения и 
преработка. Това е важна 
задача, с която работна 
група към Комисията по 
професионална дейност на 
УС на КАБ следва да се ан-
гажира.

Споменахте Закона за 
обществени поръчки и на-
редбите, които очаквате 
към него. Какво трябва да 
се заложи в подзаконовата 
уредба? 

С приемането на окон-
чателните промени на ЗОП 
от народните предста-
вители бе направена нова 
стъпка в правилната по-
сока, тъй като се отваря 
вратата за одобряване на 
двете наредби за търго-
вете при проектирането и 
при строителството. По 
думите на проф. арх. Иван 
Данов последната е почти 
готова. Той заяви, че и по 
наредбата за търговете 
за обществени поръчки в 
проектирането също се ра-
боти. Идеята е при ясни па-
раметри да се ценообразува 
коректно. При обявяване на 
процедура за проектиране 
нашето виждане е да се об-
разува отделен лот, който 
да регламентира не търг, 
а конкурс по Наредбата за 
конкурсите в инвестицион-
ното проектиране и ус-
тройственото планиране. 
Надяваме се скоро, че ще 
получим покана за участие 
в работна група, в която да 
разгледаме и работим за 
окончателно редактиране 
на подготвените тексто-
ве. Проектантският процес 
не е обикновена услуга. Той 
е високоинтелектуална дей-
ност и тя не може да бъде 
сравнявана с доставките на 
обувки, на храна и т.н. ЗОП 
в сегашните си редакции 
не прави разлика. И вице-
премиерът по икономическо 
развитие Даниела Бобева, 
която беше на третата 
кръгла маса „Модернизация 
на обществените поръчки“, 
организирана от Камарата 
на строителите в Бълга-
рия, заяви, че в бъдещите 
стъпки по изработване на 
новия ЗОП ще се заложи ка-
тегорично параметриране 
на специфичните дейности 
и секторно определяне на 
спецификата им. Не е все 
едно дали правите търг за 
доставка на руда или за ле-
карска услуга, или за проект 
на болница. 

В момента експертите 
на КАБ работят по стано-
вище относно изменение и 
допълнение на наредби 7 и 

15, касаещи нормативните 
показатели за енергийната 
ефективност. Разглежда-
ме актуализацията им във 
връзка с изменение на ев-
ропейското законодател-
ство. Новите текстове 
трябва да се транспонират 
до 2015 г. Надявам се КАБ, 
КИИП и КСБ да намерят общ 
език със съставителите и 
бенефициента МИП. 

Кои са останалите при-
оритети на КАБ?

Нека ги назовем накрат-
ко: качествено образование 
и квалификация през целия 
живот, на законите и тях-
ното спазване, право и на-
личие на достойна работа 
и заплащане и отговорност 
пред обществото и колеги-
ята.

Една от важните теми, 
с която се ангажира УС на 
КАБ в периода между ХI и XII 
общо събрание, е необходи-
моста от актуализиране 
на Наредбата за единни-
те държавни изисквания 
за придобиване на висше 
образование по специал-
носта „Архитектура” на 
образователно-квалифика-
ционна степен „магистър” 
с професионална квалифи-
кация „архитект” и хармо-
низирането й с изисквани-
ята на Директива 2005/36/
ЕС и Директива 2013/55/
ЕС. Приетата европейска 
директива следва да бъде 
транспонирана у нас през 
следващите две години - до 
2016 г. Текстовете на този 
документ предполагат нови 
определения и съдържания 
на учебния процес, завишени 
изисквания към времетрае-
нето и качеството на про-
фесионалната практика на 
бъдещите архитекти. Ди-
намиката на технологиите, 
разнообразието на строи-
телни продукти и системи, 
инженерното оборудване на 
сградите във връзка с все 
по-настоятелните и стро-
ги изисквания за икономия 

на енергия и намаляване на 
въглеродни емисии налагат 
усвояване на различен обем 
и качество на информация-
та, която придобиващите 
професионална правоспо-
собност млади членове на 
КАБ - специалност „Архи-
тектура”, следва да при-
тежават. Категорично се 
налага и допълнителна и 
продължаваща през целия 
живот професионална ква-
лификация за гарантиране 
качеството на проектира-
нето на архитектурни обек-
ти. Предложените промени 
в наредбата бяха внима-
телно разработени от ра-
ботна група към Комисията 
по професионална дейност 
и приети от Управителния 
съвет на КАБ, с решение да 
бъдат предложени за обсъж-
дане на Министерството 
на образованието и наука-
та.

Позволихме си да пред-
ложим изпреварващо този 
материал, защото не ни е 
безразлично с какви уме-
ния студентите напускат 
висшите учебни заведения. 
Станат ли членове на Ка-
марата, след няколко години 
те започват сами да проек-
тират сгради, което е голя-
ма отговорност, свързана с 
влагане и управление на го-
леми инвестиции. Те проек-
тират, подписват и ръково-
дят обекти, които е нужно 
да се реализират и да имат 
качества, гарантиращи 
дълговечност, функционал-
ност и красота. Животът 
и здравето на обитателите 
на тези сгради зависят до 
голяма степен от реали-
зираните качества, което 
повишава отговорноста на 
регулираната професия ар-
хитект.

Младите архитекти 
са в доста деликатно със-
тояние предвид кризата в 
бранша. Според ЗКАИИП две 
години след завършване на 
висшите учебни заведения 
и ефективна професионал-

на практика тези млади 
хора имат право да канди-
датстват за пълноправни 
членове на КАБ и да получат 
лиценз за правоспособност. 
Например във Франция и 
Германия вратата за при-
ем във ВУЗ е отворена за 
всеки, който желае да влезе 
в даден институт. Крите-
рии са езиковите познания 
и общата култура. Веднъж 
обаче влязъл, студентът 
започва да се обучава на 
нещо, което почти не поз-
нава. Там постепенно се 
вдига бариерата на изиск-
ванията и сложността на 
изпитите, като в трети 
курс тя е толкова висока, 
че само най-добрите могат 
да я прескочат. При нас все 
още съществува разбира-
нето, че който е влязъл във 
ВУЗ, той трябва и да завър-
ши. Всеки, независимо как 
усвоява учебния материал и 
се справя по време на след-
ването си, се дипломира. 
Заслужава си да опитаме 
да ограничим броя на ди-
пломиралите се млади спе-
циалисти до най-добрите, 
достойни да получат проек-
тантска правоспособност 
с членството си в Камара-
та, която гарантира на об-
ществото качеството на 
своите членове. Това до мо-
мента не е правено, а тряб-
ва, защото голяма част от 
тях излизат от универси-
тетите и попадат в бюра-
та за безработни. Липсата 
на работа поставя младите 
в още по-незавидно поло-
жение. Остава им само да 
надграждат с второ висше, 
да сменят професия или да 
тръгнат по света.

Как протича взаимо-
действието ви с Камара-
та на строителите в Бъл-
гария? 

През последните годи-
ни контактът и сътрудни-
чеството между нашите 
браншови организации се 
засилиха. Периодът и труд-

ните условия за работа по 
време на икономическа кри-
за диктуват сплотяване на 
усилията на участниците 
в строителния процес. С 
инициативата на ръковод-
ствата на двете камари - 
КАБ и КСБ, тръгнахме към 
обединение в сектора с 
цел преодоляване различи-
ята, съвместно решаване 
на професионални спорове 
и внасяне и одобряване на 
законодателните проме-
ни, с които се реализира 
качественото строител-
ство. Възстановихме тяс-
ната връзка с КСБ и КИИП. 
Привлякохме и други сродни 
организации, Камарата на 
инженерите по геодезия, 
БАИИК и други. Ние сме от-
делни компоненти от един 
бранш. Продуктът, който 
излиза от нашите ръце, 
започва от белия лист и 
завършва до сградата. 
Обединихме участниците в 
процеса строителство - от 
проектанта през строите-
ля до търговеца и потре-
бителя - затворен цикъл с 
надежда за устойчиво ка-
чество.

До този момент имаме 
изключително колегиални 
отношения. Имаме разби-
рането, че е необходимо да 
извървим общия път на про-
мяна на законодателство-
то. Надеждата е, че добро-
то ни взаимодействие ще 
продължи и за в бъдеще, 
защото така разбирам 
мисията на нашите орга-
низации. Партньори сме и 
трябва да останем таки-
ва с възможно най-добри и 
почтени взаимоотношения 
помежду ни.

На нарочна пресконференция 
КСБ, КАБ и КИИП заедно 

с министър арх. Иван 
Данов и председателя на 

парламентарната Комисия по 
инвестиционно проектиране 

инж. Емил Костадинов 
представиха необходимите 

законодателни промени в 
бранша 

Снимки в. „Строител“
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Министър Терзиева  
припомни, че по проекта 
се работи повече от 20 
години. За да започне съ-
щинската реализация, се 
е наложило през 2013 г. да 
бъде извършена актуали-
зация на предпроектните 
проучвания. Анализирани 
са 4 алтернативи за тра-
сета, от които са изслед-
вани задълбочено два реа-
листични варианта – „син“ 
и „зелен“. Най-старият е 
т. нар. „син вариант“, кой-
то е одобрен през 1993 г. 
Той минава на равно раз-
стояние между Плевен и 
Ловеч. Другият определен 
като реалистичен за из-
пълнение е разработен 
през 2001 г. „Зеленият” 
участък преминава по тра-
сето на съществуващия 
път I-4 към Велико Търново. 
Другите разглеждани идеи 
са известни като „черния” 
и „кафявия” вариант. Пър-
вият се базира на „синия”, 
но изследва възможности-
те за преминаване с мак-
симална близост до голе-

мите населени места в 
Северна България – Плевен 
и Велико Търново. „Кафяви-
ят” е най-северен и изслед-
ва обема на потенциалния 
трафик по направлението 
София – Русе. След напра-
вен технически, финансов, 
социално-икономически и 
екологичен анализи „сини-
ят” вариант е избран като 
най-добър. Основно преи-
мущество на трасето е 

едновременното обслуж-
ване на максимален брой 
населени места и съкрате-
ното време за пътуване.

След като е избран 
„синият” вариант, са на-
правени известни подо-
брения. Обектът е зао-
биколил всички защитени 
зони в района, през които 
преминава, с идеята да 
бъдат предотвратени 
възможните забавяния и 

оскъпяването на проекта. 
Според министър Терзиева 
това е от изключителна 
важност, за да се избег-
не казусът, в който влезе 
проектът за обходен път 
на Габрово. При него дълго 
време се обжалваше до-
кладът за оценка на въз-
действието върху околна-
та среда (ОВОС).

Индикативният бюд-
жет на „синия” подобрен 

вариант е 1,47 млрд. лв. 
без ДДС. Той е с дължина 
252 км, които ще свържат 
вече изградените участъ-
ци на АМ „Хемус”. Пътят 
е симетрично отдалечен 
от двете големи населени 
места по направлението – 
Плевен и Велико Търново, 
както и между Плевен и Ло-
веч. Незавършеното трасе 
е разделено на 8 участъка, 
строителството на които 
е групирано в три етапа. 
Първият е с дължина 60 км. 
Той започва от Ябланица 
и свършва до разклона за 
Плевен и Ловеч. Обектът 
преминава на 15 км от цен-
търа на Плевен и след реа-
лизацията на първия етап 
пътуването между София 
и Плевен ще е с около 15 
минути по-кратко. Втори-
ят етап обхваща 85 км от 
разклона Плевен – Ловеч до 
Велико Търново, а третият 
е до п.в. „Белокопитово” – 
110 км.

Министър Терзиева съ-
общи, че до края на 2014 г. 
ще бъде направено публич-
но представяне на идейния 
проект - точното трасе и 

вариантите за пътни въ-
зли за участъка от Ябла-
ница до разклона Плевен 
– Ловеч. Тя подчерта, че 
обсъжданията ще се про-
ведат при пълна прозрач-
ност и се ангажира лично 
да участва в тях.

Десислава Терзиева 
посочи още, че строител-
ството по АМ „Хемус” не 
е замразено. Тя припомни, 
че през юли миналата го-
дина са завършени 8 км от 
магистралата в участъка 
Шумен - Панайот Воло-
во. През август 2014 г. е 
въведено в експлоатация 
трасето София - п.в. „Яна”, 
което е с дължина 8,5 км. 
През 2013 г. е започнало и 
строителството на нова-
та отсечка Белокопитово 
– Панайот Волово – 5 км, 
която осъществява връз-
ката с пътя Русе – Варна 
и п.в. „Белокопитово”. Дей-
ностите по този обект се 
движат по план и трябва 
да приключат догодина. До 
края на 2015 г. трябва да 
завърши и рехабилитаци-
ята на виадукта „Бебреш” 
на АМ „Хемус”.

Инж. Маринова, какво е мнението 
ви за „синия” вариант на новия участък 
от АМ „Хемус”?

На срещата в Плевен министърът на 
регионалното развитие Десислава Терзи-
ева ни запозна с избрания идеен проект 
на новото трасе на АМ „Хемус”. Добре е, 
че се говори за вариант, който се приема 
за окончателен. Въпреки че след първона-
чалния проект от 1993 г. са разработени 
няколко алтернативни трасета, отново 
се е стъпило на най-стария. Това показ-
ва, че има традиция в професионализма. 
Разбира се, проектът е претърпял из-
вестни промени и е подобрен. Това, което 
може да се отчете като положително, е, 
че вече се предвижда възлагане на проек-
тиране, което ще бъде изпълнено за срок 
от една година. Такова категорично ста-
новище се чува за пръв път. Успоредно 
с това беше поет ангажимент от пред-
ставителите на МРР, НКСИП и АПИ да се 
движат и становищата по ОВОС. Тоест 
беше дадена гаранция, че след една годи-
на ще имаме работен проект с ОВОС, по 
който ще стартират тръжни процедури 
и избор на изпълнител. 

Какви са вашите очаквания?
Да се стигне до тръжна процедура за 

строител и да започне работа по първия 
етап от Ябланица до Плевен. Очакваме 
проектът на този участък от магис-
тралата да бъде приет и изпълнен в 
новия програмен период. Има разчетени 
средства за АМ „Хемус” и финансиране-
то на първия етап ще е възможно. Надя-
вам се това наистина да стане, защото 
магистралата е важна не само за Севе-
розападния регион, но и за Централния и 
Североизточния. Новото пътно трасе 
от 252 км ще облекчи значително ко-
муникацията в тази част на България. 
Северозападният регион трябва да бъде 
сред приоритетите на европейските 
програми, защото за всички е ясно, че 
той икономически е доста зле.

Имат ли шанс местните компании 
да участват в изграждането на АМ 
„Хемус”?

Шансовете на строителните фирми 
от района на Плевен не се различават от 
тези на колегите, които досега изпълня-
ваха трасетата от автомагистралите 
„Тракия”, „Струма” и другите по-големи 
пътни участъци. Надяваме се да участ-
ваме като под изпълнители  при изграж-
дането на магистралата. Не е тайна за 
никого, че главните изпълнители търсят 

и прибягват до местни фирми при нужда 
от работна ръка, услуги със строителна 
техника или кариери за материали.

Очакваме също така да се включим 
по-активно като главни изпълнители в 
допълващата инфраструктура, която не 
е без значение, защото по цялото трасе 
ще се строят много съоръжения. 

По време на проектирането об-
ществените обсъждания ще продъл-
жат и ще има възможност трасето 
да бъде прецизирано. Ще бъде ли ОП 
на КСБ – Плевен, активно с експертни 
мнения?

КСБ като национална структура е 
предпочитана и търсена. На регионално 
ниво ОП на КСБ - Плевен, не прави изклю-
чение. Естествено, че ще следим разви-
тието на проекта и ще се включим във 
всички следващи дейности. Необходимо е 
Камарата да участва в обсъжданията и 
със сигурност ще бъдем много активни.

В процеса на проектирането ще има 
възможност да се проявят не само пле-
венските строители, но и проектанти-
те. На срещата с министър Терзиева 
председателят на Областното пред-
ставителство на Камарата на архите-
ктите в България арх. Красимир Попов 
изказа негативно мнение по отношение 
на включването на новия участък от АМ 
„Хемус” в инфраструктурата на Плевен, 
тъй като това е свързано с много нере-
шени проблеми.

Прие ли се „синият” вариант поло-
жително от всички участници на сре-
щата?

Проектът за АМ „Хемус” се движи от 
десетилетия. Желанието на плевенския 
бизнес и обществеността е магис-
тралата да се продължи. В този сми-
съл всички присъстващи се обединиха 
и приеха положително идейния проект. 

Нямаше коментари дали „синият” вари-
ант е най-добър, а и такова менение не 
ни беше поискано от институциите. На-
дявам се това да е най-доброто трасе и 
да се върви напред.

Вицепремиерът по икономическото 
развитие Даниела Бобева също посе-
ти Плевен, за да се срещне с бизнеса. 
Коментирахте ли промените в ЗОП?

Положително е, че голяма част от 
предложенията на Закона за обществе-
ните поръчки (ЗОП) на КСБ са приети. 
Промените в ЗОП вече са факт, но КСБ 
трябва отново да се активизира, защо-
то ще продължи процесът на доизясня-
ване на раздела за ин хаус поръчките и 
типизирането на процедурите и догово-
рите за строителство. За последните 
предстои разработване на типови доку-
менти във  всички сектори на строител-
ството. Трябва да сме много активни в 
този последващ период, за да поставим 
ясно условията си. В някои сектори на 
строителството ще трябва да положим 
повече усилия, защото до момента кон-
кретни предложения не са обсъждани. 
Имали сме предложения за типизирани 
тръжни процедури предимно за пътна 
инфраструктура.

В отговор на изразеното от мен 
становище, че от  КСБ се противопос-
тавяме и имаме възражения по реализа-
цията на ин хаус поръчките, вицепре-
миерът Бобева беше категорична, че 
към тези поръчки трябва да се подходи 
много внимателно. Тя посочи, че това е 
бил един от най-оспорваните текстове 
в ЗОП, но те се въвеждат вследствие 
на евродиректива и трябва да са част 
от закона. Мнението й по отношение на 
типизираните договори беше, че такива 
ще бъдат разработени по сектори съв-
местно с Министерството на инвести-
ционното проектиране.

Снимки Десислава Бакърджиева

Инж. Розета Маринова, председател на ОП на КСБ - Плевен:

 от стр. 1
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Стартира рехабилита-
цията на ул. „Иван Вазов” 
в село Милковица, област 
Плевен. Обектът е част от 
път IV – 11048 за Муселиево. 
Началото на строителните 
дейности на четвъртоклас-
ния път в община Гулянци 
даде министърът на регио-
налното развитие Десисла-
ва Терзиева. На официална-
та церемония присъстваха 
кметът на Гулянци Лъчезар 
Яков и председателят на 
Агенция „Пътна инфра-
структура” инж. Стефан 
Чайков.

Проектът на община 
Гулянци „Реконструкция и 
рехабилитация на ул. „Иван 
Вазов” в село Милковица” се 
финансира по Публичната 
инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво разви-
тие на регионите”. За обек-
та са отделени 994 183 лв. 
Улица „Иван Вазов”, която 
е известна в района още 
като „Германския път”, е с 
дължина 1040 м. От много 
време тя е почти неизполз-
ваема. Не само настилката, 
но и самата конструкция 
на обекта са сериозно ув-
редени от атмосферните 
влияния. „Германския път” в 
Милковица има не само ин-
фраструктурно значение, 
но и историческо. Според 
проучвания този участък е 
част от Светия път, по кой-
то са пренесени мощите на 

Свети Иван Рилски от Тър-
ново през Никопол, София 
към Рилския манастир.

Строително-монтажни-
те работи са възложени на 
ПТС Плевен ЕООД за 100 ка-
лендарни дни. Стойността 
на договора е 737 777 лв. без 
ДДС. Изпълнителят ще на-
прави пълно възстановяване 
на настилката и на наруше-
ната пътна конструкция, 
ще положи нови бордюри и 
ще изгради отводнителна 
система. Преди да започне 
строителството, по обек-
та ще бъде извършен цялос-

тен ремонт и на водопро-
водната система в района 
от „ВиК ЕООД”, Плевен.

Министър Терзиева по-
сочи, че до края на година-
та по публичната инвести-
ционна програма ще бъдат 
инвестирани над 69 млн. лв. 
в областите Видин, Враца, 
Ловеч, Габрово и Плевен. От 
тези средства за Плевенска 
област са осигурени над 16 
млн. лв. за 17 проекта.

„Работи се по знаков пъ-
тен проект за региона. Със 
150 хил. лв. от бюджета на 
АПИ в Кнежа се изгражда 

кръгово кръстовище. Но-
вото съоръжение е ключо-
во както за жителите на 
града, така и за транзит-
ния трафик, защото ще 
осигури връзка на основни 
пътни артерии към Бяла 
Слатина и областния град 
Враца, както и към Оряхо-
во и фериботния комплекс 
„Оряхово”. Дейностите по 
обекта трябва да приклю-
чат в края на май”, заяви 
министърът.

Страниците подготви 
Десислава Бакърджиева

Нашата амбиция е след една година да стартира-
ме тръжните процедури за възлагане на строител-
ство. Би трябвало в края на 2015 г. или в началото 
на 2016 г. да бъдат подписани договорите с изпъл-
нителите и да започне работата по отсечките от 
първия етап. 

Проектът има дълга история. Затова бяхме длъж-
ни да прегледаме какво е направено до момента, да го 
актуализираме и допълним. В крайна сметка нашите 
заключения не се различават от проучванията, пра-
вени през годините. Най-важното е, че в момента се 
извършва проектирането. Имаме под писани договори 
за първите 60 км и за извършване на ОВОС за всички 
252 км от обекта. В момента тече тръжна проце-
дура и за проектирането на втория участък. Скоро 
ще има проектант и за следващите 85 км до Велико 
Търново. Предстои обявяване на процедура за проек-
тиране и на третия етап до Белокопитово. Така че 
подготовката на проекта върви с пълна сила. За да 
спестим време, се опитахме още на етап предпро-
ектни проучвания да вземем под внимание максима-
лен брой фактори, включително и околната среда. 
Това ни позволи да стартираме и проектирането и 
оценката на въздействието върху околната среда 
едновременно с надеждата, че няма да се наложи да 
извършваме големи промени. Дори и да са необходими 
корекции, ще има време да ги отразим в рамките на 
проектирането.

Асен Антов, изп. директор 
на НК „Стратегически 
инфраструктурни проекти”:
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Десислава Бакърджиева

Първият пътнически 
влак по моста „Нова Евро-
па” премина близо година 
след откриването на съ-
оръжението, свързващо 
България и Румъния. Желе-
зопътният трафик между 
Видин и Калафат вече е 
факт. Той не само увеличи 
потенциала на дългоочак-
вания Дунав мост 2, но и 
отвори още един път на 
България към Европа.

Началото на въвежда-
нето в експлоатация на ре-
довната жп линия по „Нова 
Европа” беше поставено с 
официална церемония във 
Видин, която съвпадна с 
празника на Калафат. Де-
нят прерасна в истинско 
тържество и за видинчани, 
които очакваха с трепет 
и вълнение пристигането 
на дизеловата мотриса от 
съседния румънски град. 
Съби тието беше изпълне-
но и със символизъм. Пър-
вата композиция, която 
мина по моста „Нова Ев-
ропа”, бе управлявана от 
първата жена машинист в 
Румъния - Дана Тършугою. 
Почетният пътник, който 
слезе от влака на гарата 
във Видин, беше държавни-
ят секретар на Министер-
ството на транспорта 
Юлиан Матаке. Той беше 
посрещнат от зам.-минис-
търа на транспорта, ин-
формационните техноло-
гии и съобщенията Петър 
Киров. Двамата държавни-
ци си стиснаха ръцете на 
българска земя в присъст-
вието на ген. директор на 
Национална компания „Же-
лезопътна инфраструкту-
ра” инж. Милчо Ламбрев, 
кмета на община Видин 
Герго Гергов и областния 
управител на Видин инж. 
Кръстьо Спасов.

„Това е първият път, 
в който идвам в България 
с влак. Мога да споделя, 
че пътувах с особено удо-
волствие. Мостът е със 
стратегическо значение. 
Той ще укрепи връзките 
и ще подобри сътрудни-
чеството между България 
и Румъния. „Нова Европа” 
ще развива търговските 
взаимоотношения не само 
на двустранно равнище, но 
и с останалите членки на 
ЕС”, заяви Юлиан Матаке 
веднага след като слезе 
от влака.

„Започваме пълноценна-
та експлоатация на моста. 
Всички знаем, че железо-
пътният транспорт е от 
огромно значение за ба-
лансираното развитие на 
пътната система на вся-
ка страна. Дунав мост 2 
е изключително важен не 
само за България, но и за 
региона. Осигуряването на 

по-добра свързаност ще  
даде повече възможности 
за развитие на бизнес от-
ношенията между Видин и 
Калафат. Изграждането 
на този мост и на жп лини-

ята са доказателство, че 
можем да постигнем мно-
го, когато си партнираме. 
Не бива да забравяме, че 
„Нова Европа” е резултат 
от съвместните усилия 
на Румъния и България и че 
той нямаше да бъде възмо-
жен без европейската соли-
дарност. Надявам се скоро 
да станем свидетели и на 
преминаването на първия 
товарен влак през моста. 
Това ще е добър знак за 
развитието на икономи-
ката от двете страни на 
река Дунав”, каза Петър 
Киров.

След откриването на 
железопътния трафик на 
българска земя официал-
ната делегация заедно 
с журналисти от двете 
страни поеха с румънска-
та дизелова мотриса към 
Калафат, за да изпробват 
трасето. Приятно, ком-
фортно и интересно. Така 
може да се опише пътува-
нето с влака, преминаващ 
през Дунав мост 2.  Мотри-
сата е модерна и осигурява 
пълно удобство. Веднага 
след като влакът напусна 
гарата във Видин, човек 
потъва в пейзажа наоколо и 
неусетно пристига на кит-

ната малка гара в Голенци. 
След кратък престой пъту-
ването продължи. Влакът 
се отправи за Калафат...

Там българската и ру-
мънската делегация бяха 

топло посрещнати 
от кмета Мирча 
Гуца. Последва офи-
циална церемония 
и в румънския град. 
Думата веднага 
взе Юлиан Матаке, 
който изрази на-
дежда пред своите 
съграждани и гос-
тите от България, 
че положените усилия ще 
бъдат продължени с мо-
дернизация на пътната 
и железопътната инфра-
структура, която обслуж-
ва моста „Нова Европа”. 
От думите му стана ясно, 
че румънското транспорт-
но министерство смята 

да кандидатства за ев-
ропейско финансиране за 
рехабилитация на жп ли-
нията Крайова – Калафат. 
За модернизацията ще са 
необходими около 400 млн. 

евро, посочи Матаке. Той 
допълни, че румънската 
страна прави първи стъп-
ки и по отношение на то-
варните превози.

Зам.-министър Киров 
също се включи в тър-
жественото откриване 
на железопътния трафик 

в Калафат. Пред румънски-
те граждани той изрази 
радостта си, че начало-
то на въвеждането в екс-
плоатация на редовната 
пътническа линия съвпа-
да с празника на града, и 
благодари на машиниста 
на влака Дана Тършугою. 
„Това, което предстои, е 
да модернизираме подходи-
те към моста. Само така 
ще можем да използваме 
пълния потенциал, което 
това великолепно съоръже-

ние ни дава. Железопът-
ните връзки през Дунав 
мост 2 са изключител-
но рентабилни и затова 

трябва да пренасочим то-
варопотоците към него”, 
каза Петър Киров.

За да бъде облекчено 
движението към Дунав 
мост 2, през настоящия 
програмен период ще бъде 
осъществен проектът за 
модернизация на жп линия-
та от Видин до с. Медковец 
на стойност над 300 млн. 
евро, като средствата ще 
дойдат по новия финансов 
инструмент за свързаност 
на Европа.

Петър Киров съобщи 
още, че следващия месец 
по Дунав мост 2 ще мине 
и първият товарен влак. 
„Сигурен съм, че както 
прогнозите за трафик на 
тежкотоварни автомоби-
ли бяха надхвърлени много-
кратно, така и първоначал-
ните прогнози за трафика 
за железопътни товарни 
композиции ще бъдат над-
хвърлени. От пускането 
на моста в експлоатация 
преди - 10 месеца по него 
са минали 418 хил. превозни 
средства”, допълни българ-
ският зам.-министър на 
транспорта.

Пътническите влакове 
по дестинацията Крайова 
– Голенци – Видин се дви-

жат по два пъти на ден в 
двете посоки. От Видин 
до Голенци в Румъния се 
стига за 20 минути, а до 
Крайова - за около 3 часа. 
Засега трасето ще се об-
служва само от румънски 
опeратор. България има 
желание да пусне пътниче-
ски влак, но засега това е 
невъзможно. Проблемът е, 
че железопътната линия 
на румънска територия не 
е електрифицирана и тряб-
ва да се пътува с дизелова 
мотриса.

Началото бе поставено с официална церемония във Видин

Снимки авторът

Румънската 
дизелова 
мотриса 
пристигна 
точно по 
разписание

Зам.-министър Петър Киров откри 
железопътния трафик във Видин

Първите български пътници 
отпътуваха към румънския град

До Голенци 
се стига само 
за 20 минути 

Крайна спирка 
жп гара Калафат

Зам.-министър 
Киров се включи и в 
официалната церемония 
в Калафат

Мостът „Нова Европа” 
има единична 
електрифицирана линия



11СТРОИТЕЛСТРОИТЕЛпетък, 16 май 2014

Десислава 
Бакърджиева

Тежките метеороло-
гични условия не могат да 
попречат на каквито и да е 
пътни ремонти, ако се из-
ползва подходящата сту-
дена асфалтова смес. Това 
доказа „Райкомерс Кон-
струкшън” ЕАД по време на 
специализирана техниче-
ска демонстрация, която 
се проведе в студен и дъж-
довен ден. Лошото време и 
обилните валежи не спряха 
компанията да реализира 
заплануваното полагане 
на студен асфалт, с което 
да представи иновацион-
ния материал Ratec. Дори 
напротив. Оказа се, че за 
експертите от „Райкомерс 
Конструкшън” няма нищо 

по-хубаво от лошото вре-
ме. Причината е, че усло-
вията помогнаха за доказ-
ването на качествата на 
материала от ново поколе-
ние. Студената асфалто-
ва смес Ratec може да се 
използва без проблем през 
всички сезони, без това да 
нарушава високия й експло-
атационен потенциал.

Материалът Ratec 
беше вложен за първи път 
в столичния квартал „Лю-
лин” пред сградата на „Рай-
комерс Конструкшън” АД, 
която се намира на бул. 
„Д-р Петър Дертлиев“. Ес-
тествено, място не е из-
брано случайно. Идеята на 
компанията е всеки, който 
желае, да може да проверя-

ва периодично изградена-
та с продукта настилка. 
Демонстрацията беше на-
правена пред различни спе-
циалисти от областта на 
инфраструктурното стро-
ителство. Сред присъст-
ващите бяха инж. Николай 
Станков – зам.-председа-
тел на КСБ и председател 
на ОП на КСБ – София, инж. 
Любомир Качамаков – член 
на УС на КСБ, инж. Илиян 
Терзиев – член на УС на КСБ 
и председател на секция  
„Високо строителство“, 
инж. Егмонт Якимов – член 
на Комисията по професио-
нална етика, и, разбира се, 
инж. Благой Козарев – ген. 
директор на „Райкомерс 
Конструкшън” АД и пред-
седател на секция „Хидро-
техническо строителство“ 

към Камарата.
Въпреки че материа-

лът Ratec е по-различен 
от всички известни сту-
дени асфалтови смеси на 
българския пазар, техно-
логията на полагане не 
се различава от масово 
използваната. Професио-
налистите от компанията 
показаха, че продуктът е 
изключително удобен за 
работа. Дейностите за-
почнаха с лека повърхност-
на обработка на настилка-
та. Последва изсипване на 
достатъчно количество 
смес и равномерно разпре-
деляне на студения асфалт. 
След което дойде ред и на 
финалната стъпка – уп-
лътняването, което беше 

осъществено с малък виб-
роваляк. Цялата процедура 
отне кратко време и до-
каза на присъстващите, 
че новата смес е изключи-
телно лесна за употреба, 
както и че след нанасянето 
на асфалта повърхността 
може да бъде използвана 
веднага.

След като гостите на 
събитието се докоснаха до 
технологията на полага-
нето, те получиха по-под-
робна информация за харак-
теристиките на студения 
асфалт с марка Ratec. Спе-
циалистите от „Райкомерс 
Конструкшън” споделиха, 
че иновационният продукт 
е разработен съвмест-
но с канадската фирма 

McAsphalt Industries. Използ-
вана е канадската техно-
логия за производството 
на полимер, който се влага 
в асфалта Ratec. Именно 
той позволява със сместа 
да се работи при всякак-
ви климатични условия и 
едновременно с това да е 
трайна алтернатива, без 
да има нужда да се заменя 
след няколко месеца с го-
рещ асфалт – нещо, което 
често се случва при почти 
всички познати студени ас-
фалтови смеси. Обикновено 
те се произвеждат на осно-
вата на битумна емулсия, 
която е разредена до 40% 
с вода. Когато вложената 
асфалтова смес съдържа 
вода, тя кристализира при 

ниски температури и съот-
ветно настилката се раз-
рушава. Студената асфал-
това смес на „Райкомерс 
Конструкшън” е различна, 
защото е произведена на 
базата на модифициран 
битум с дизел. Това прави 
материала изключително 
подходящ както за ниски, 
така и за високи темпера-
тури. Може да се прилага 
от –29° С до +49° С, без 
това да доведе до негово-
то разрушаване впослед-
ствие. Или най-голямото 
предимство на студения 
асфалт Ratec се крие във 
факта, че той има съща-
та гаранция като на тра-
диционно употребяваната 
гореща асфалтова смес. 

Това прави материала под-
ходящ не само за аварийни 
ремонти през зимата, но и 
за трайна алтернатива при 
строителство или рехаби-
литация на всякакъв вид 
настилки. Експертите са 
категорични, че той е при-
ложим при пътни настилки, 
паркинги, летища и дори 
магистрали. Благоприятен 
е за дълготрайни решения – 
както запълване на дупки и 
пукнатини по пътната мре-
жа, така и за цялостно по-
лагане на пътна настилка.

Ratec съдържа и всички 
останали предимства на 
студения асфалт. Време-
то за ремонт е късо и тра-
фикът може да се отвори 
веднага след изпълнението. 
Студената смес е готова 
за употреба и продуктът 
се използва директно от 
опаковката. Може да се 
транспортира и в големи, и 
в малки количества. Разфа-
совките варират от 25 кг 
до 1 т. Ремонтът изисква 
минимална подготовка и 
оборудване. Условията на 
труд са по-безопасни за 
работниците, тъй като уп-
лътняването се извършва 
лесно. Могат да се използ-
ват всички традиционно 
познати методи – ръчно 
или с валяк. Разбира се, за 
големи площи е необходимо 
използването на асфалто-
полагаща машина.

Друго важно преиму-
щество на продукта е, че 
той може да се складира 
дълго време – до 2 години. 
За периода качествата му 
не се променят по никакъв 
начин. Единственото ус-
ловие, ако материалът се 
съхранява на открито, е да 
се осигури покрив, който 
да го предпазва от дъжд. 
Неизползваният продукт 
също може да бъде прибран 
за бъдещи приложения. Това 
го прави икономичен и ща-
дящ околната среда, тъй 
като не генерира отпадък. 
Материалът е екологичен 
и поради липсата на прах и 
горещи изпарения при пола-
гането.

Материалът беше вложен за първи път в столичния квартал „Люлин“

Дейностите започнаха с повърхностна обработка

Продуктът Ratec е изключително удобен за работа

Важно е сместа да бъде равномерно разпределена

Уплътняването е финалната стъпка от процеса

Снимки Емил Христов

Сред гостите на инж. Благой Козарев – ген. директор на „Райкомерс Конструкшън” АД, бяха инж. Николай Станков – зам.-
председател на КСБ и председател на ОП на КСБ – София, инж. Любомир Качамаков – член на УС на КСБ, инж. Илиян Терзиев – член 
на УС на КСБ и председател на секция  „Високо строителство“, инж. Егмонт Якимов – член на Комисията по професионална етика
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Чрез публично-частно парт-
ньорство ще се изгражда затвор 
край София. Това заяви замест-
ник-министърът на правосъдие-
то Илия Ангелов на брифинг, на 
който бяха обявени междинните 
резултати от проверките в мес-
тата за лишаване от свобода. 
„Ще подновим диалога за строи-
телство на затвор. Изисквания-
та за сигурност не предполагат 
той да се намира в центъра на 
града. Такова местоположение 
създава страх у населението, 
както е в момента с Централ-
ния софийски“, обясни Ангелов. По 
думите му строителството ще 
е между 70 млн. евро и 120 млн. 
евро. „Сумата, която ще е необ-
ходима, ще се изплати за трий-
сет години“, добави той.  

Заместник-министър Ангелов 
подчерта, че работата по евро-
пейските проекти, които целят 
подобряване  на условията в мес-
тата за лишаване от свобода, 
ще бъде ускорена. Със средства 
от ЕС предстои да бъдат изгра-
дени общежития към затворите 
във Варна и Бургас. Същевремен-
но там, където може, арестите 
ще бъдат преместени в корпуси-
те на затворите. 

„Ще бъдат предприети реди-

ца организационни мерки в мес-
тата за лишаване от свобода”, 
заяви още по време на пресконфе-
ренцията заместник-министър 
Ангелов. Сред тях са закриване 
на неефективни арести, като 
охранителният състав ще бъде 
пренасочен към по-натоварени 
звена в системата. Оптимизи-
ране на личния състав на ГДИН 
е друга стъпка, която ще бъде 
предприета от ведомството. 
Предстои атестация на всич-
ки служители в Главна дирекция 
„Изпълнение на наказанията”, и 
завишаване на изискванията към 
надзорно-охранителния състав 
както при първоначалната  под-
готовка, така и при последавщи 
обучения. 24-часовият режим на 
работа на състава ще бъде за-
менен с 12-часов, каквито са и 
европейските изисквания. 

Срещу 13 служители на Главна 
дирекция „Изпълнение на наказа-
нията“ се водят дисциплинарни 
производства във връзка с бяг-
ствата на трима лишени от 
свобода от затвора в София и 
от затворническото общежитие 
към затвора в Бургас на 30 април 
2014 г. и на 4 май 2014 г. С пори-
цание ще бъде наказан директо-
рът на затвора в София.

Страницата подготви 
Свилена Гражданска

„От  февруари т.г. средно с 
22% бяха намалени таксите, кои-
то се събират от Агенцията по 
вписванията. Понижението при 
Имотния регистър е 50%. Вслед-
ствие на това само за периода 
14 февруари – 28 април на бизне-
са и на гражданите са спестени 
близо 1 млн. лв. от налози”, заяви 
вицепремиерът и министър на 
правосъдието Зинаида Злата-
нова при откриването на конфе-
ренцията „С лице към бизнеса и 
добрите европейски практики“. 
Събитието бе организирано от 
ведомството в партньорство с 
Агенцията по вписванията (АВ). 

Златанова припомни, че 24% 
е намалението на таксата по 
 БУЛСТАТ за вписване на нов су-
бект, от което е постигнат 
ефект от близо 34 хил. лв. „Се-
риозно понижение има и при 
Търговския регистър, от кое-
то реалната полза за бизнеса 
възлиза на над половин милион 
лева. Анализите на АВ показват, 
че реалният ефект от намаля-

ването на таксите до края на 
годината ще възлезе на над 7 
млн. лв. Това са средства, които 
остават в българския бизнес и 
в гражданите”, заяви Златанова. 
Тя изтъкна още, че в момент, в 
който страната ни започва, ма-
кар и с леки темпове, да излиза 
от дългогодишната стагнация 
и период на ограничения, това е 
финансов ресурс, който държава-
та на практика отстъпва в пол-
за на всеки, който би се захванал 
или развива бизнес, както и на 
гражданите.  „Струва ми се, че е 
важно да се отбележи и наличи-
ето, макар и на минимален ръст 
на новорегистрираните фирми в 
периода между юни 2013 г. и края 
на април 2014 г. Надявам се тази 
положителна тенденция да се 
запази и занапред”, каза минис-
търът и подчерта, че един от 
приоритетите на ведомството 
остава развитието и въвежда-
нето на електронното правосъ-
дие, което несъмнено ще подо-
бри работата на гражданите 
и магистратите и ще увеличи 
доверието на инвеститорите. 

Вицепремиерът заяви, че все 

още се прави анализ на европей-
ските практики по отношение 
на подготвяния закон за частния 
фалит. „Искам да чуя мнението и 
на академичните среди, трябва 
да имаме едно балансирано пред-
ложение, за да не се налага да го 
променяме после”, допълни тя.

„Приемането на промените 
в системата на кадастъра и 
Имот ния регистър имат за цел 
максимално да облекчат бизнеса 
и в същото време да гарантират 
сигурността на всички сделки“, 
каза Сабрие Сапунджиева, за-
местник-министър на правосъ-
дието. „Чакаме на второ четене 
да мине Законът за кадастъра и 
Имотния регистър. Приети са 
предложенията, а представите-
лите на бизнеса могат да ги ви-
дят на сайта на НС”, допълни тя 
и обясни, че ще се ускори рабо-
тата по Имотния регистър и ще 
започне въвеждането на имотни 
партиди. „Досега тази дейност 
е блокирана, защото изработе-
ните кадастрални карти не об-
хващаха целите съдебни райони, 
а само отделни територии и об-
щини в районите, както изисква 

законът”, добави Сапунджиева.
„При покупка на имот ин-

формация ще се подава само в 
Имот ния регистър към Агенция-
та, след като сделката е минала 
през нотариус“, заяви изпълни-
телният директор на Агенци-
ята Венцислав Спирдонов. АВ 
ще извлича по служебен път не-
обходимите скици от кадастъ-
ра и ще праща информация към 
общинските служби за местни 
данъци и такси. Това ще се слу-
чи обаче след една година, след 
като се изпълни проект по ОП 
„Административен капацитет“. 
Изпълнителният директор при-
помни, че се работи и за въвеж-
дането на система, чрез която 
по електронен път ще се изда-
ва удостоверение за тежести 
на имоти. „В момента, за да се 

вземе подобен документ, напри-
мер за имот в Балчик, трябва да 
отидете на място в общината и 
да загубите време за пътуване. 
След като приключи проектът, 
удостоверението ще се получа-
ва по е-път“, обясни Спирдонов.

Освен това ще бъдат подоб-
рени и системите на регистри-
те БУЛСТАТ и Търговския регис-
тър, който ще има англоезична 
версия на основната информация 
за фирмите. Спиридонов посочи 
още, че 70% от фирмите пода-
ват онлайн финансовите си от-
чети, затова ги няма опашките 
пред агенцията от предишни 
години. На конференцията бе на-
правена и презентация на мобил-
ното приложение на Търговския 
регистър. Чрез него гражданите 
могат да правят справки в АВ. 

Снимка Емил Христов

Министерството на правосъдието обяви 
за обществено обсъждане новите правила, по 
които ще изпитват кандидатите за нотариуси. 
През последните години не са правени конкурси 
за членове на гилдията. Колко нови места ще 
бъдат обявени, още не е ясно. По закон на всеки 
10 хил. души трябва да има по един нотариус, а 
у нас действат 615 от тях. Министерството 
на правосъдието засега отказва да се ангажи-
ра със срок, в който ще обяви конкурса. Според 
правилата бъдещите нотариуси вече ще трябва 

да са подготвени по 50 правни теми. До устен 
изпит ще се допускат кандидатите, издържали 
писмения изпит с оценка не по-малка от „добър” 
(4), като имената на допуснатите ще се обявя-
ват и на сайта на Министерството на право-
съдието, предвижда още проектът.

Документът е съгласуван със Съвета на но-
тариусите. След изтичане на срока за обсъжда-
нето му и отчитане на получените становища 
предстои да бъде приет от министъра на пра-
восъдието Зинаида Златанова.

„Разрешението на новата сграда на Софийския 
районен съд е издадено при спазване на всички из-
исквания на нормативната уредба по устройство 
на територията.” Това е записано в становище на 
Дирекцията за национален строителен контрол. Ко-
мисията е установила изпълнението на обектите и 
тяхната функционална пригодност съобразно изда-
дените разрешения за строеж, одобрените проекти 
и действащата нормативна уредба. Въз основа на 
това без заявени особени мнения е съставен Про-
токол обр. 16 и е издадено разрешение за ползване.

От ДНСК припомнят, че минималните гаран-
ционни срокове на изпълнени строителни и мон-
тажни работи за нови сгради е 10 години, за въз-
становени конструкции на постройки – 8 години. 
Те започват да текат от деня на въвеждането на 
обекта в експлоатация. В рамките на посочените 
минимални гаранционни срокове строителят носи 
отговорност за отстраняване на скрити дефекти. 
Договорът за преустройство на сградата на бул. 
„Цар Борис III“ № 54 е сключен на 14.08.2012 г. между 
ръководството на Министерството на правосъди-
ето и „Ф-Строй груп“ след проведена обществена 
поръчка на стойност 5 310 000 лв. 

През последните 10 месеца по искане на вицепре-
миера и министър на правосъдието Зинаида Злата-
нова и с решение на Министерския съвет са отпус-
кани на 3 пъти допълнителни средства за ремонта. 
На 10 юли 2013 г. за мероприятия по отводняване 
на постройката са дадени 315 611 лв. През септем-
ври м.г. 3 млн. лв. са предоставени на администра-
тивния ръководител на СРС за мебели и обзавеждане 
на помещенията, за което ръководството на съда 
вече е провело обществена поръчка. На 25 февруари 
2014 г. от бюджета на Министерството на право-
съдието с извършена корекция на списъка за капита-

лови разходи са осигурени 982 800 лв. за изграждане 
на козирка, ограда на сградата и паркинг. 

По искане на ведомството и след одобрение от 
министъра на финансите Петър Чобанов се очаква 
в кратки срокове Министерският съвет да разреши 
отпускането на 1 825 000 лв. за компютърна и звуко-
записна техника, автоматизирани точки за достъп 
и комуникационно оборудване. В момента се работи 
по фактическото предаване на сградата на админи-
стративния ръководител на СРС. 

Таксите са намалени с 22% от февруари

Преди и след ремонта
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Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ):

Ренета Николова

Г-н Георгиев, бихте ли 
обяснили накратко какви 
са европейската и българ-
ската практика в сфера-
та на конфискацията 
на незаконно придобито 
имущество?

Първоначално в Европа 
са установили, че има се-
риозни трудности в опре-
делени случаи да се отнеме 
имущество, придобито по 
престъпен начин. Например 
когато извършителят по-
чине или пък здравословно-
то му състояние се влоши 
и не позволява срещу него 
да се води дело. Това са 
ситуации, в които не може 
да се стигне до присъда и 
няма как имуществото да 
се отнеме чрез конфиска-
ция по наказателноправен 
ред. 

Тогава се заражда иде-
ята за гражданската кон-
фискация. Тя е отнемане 
на имуществото на лица 
не само и единствено ко-
гато имат влязла в сила 
присъда и доказано извър-
шено престъпление. Тази 
конфискация е възможна 
дори без присъда, само с 
данни за криминална ак-
тивност. Това се отнася 
за лица, които не могат 
да докажат произхода на 
огромните суми, които са 
реализирали и изхарчили за 
имущество – движимо и не-
движимо. 

По темата има раз-
лични международни ак-
тове, както и европейска 
директива, която беше 
приета съвсем скоро. Тя 
задължава държавите да 
транспонират в законо-
дателството си тексто-
вете за отнемане на иму-
ществото. Разбира се, 
първата стъпка е все още 
плаха. Само в някои случаи, 
в които има невлязла в 
сила присъда, държавите 
се задължават да въве-
дат гражданската конфис-
кация. Но в обяснителния 
протокол към директива-
та изрично се казва, че 
постепенно ще се върви 
към това, което България 
вече прилага - гражданска-
та конфискация. Ще може 
да се отнема имущество 
при така нареченото „не-
обяснимо богатство“.

Имах възможността 
да видя как работят ин-
ституциите в Испания  в 
тази сфера. Там използ-
ват косвени доказател-
ства при доказване на 
наркотрафик, пране на 
пари. Прилагаме ли ги и в 
България?

Ние дори сме по-на-
пред. Испания тепърва 
тази година започва да 
въвежда закон, подобен на 
този,  който влезе в сила 
у нас. И естествено и те 
срещат големи труднос-
ти като нас. Знаете, в 
България нормативният 
акт беше отхвърлян два 
пъти. Мога да дам най-до-
бър пример с Великобри-
тания. От там всъщност 
са тръгнали актовете за 
отнемане на незаконно 
придобито имущество. 
Техните механизми са 
три. Първият е, когато 
има висящо наказателно 
производство. Но тогава 
се изисква висока сте-
пен на доказаност, т.е. 
би трябвало 99,99% да е 
сигурно, че въпросното 
имущество е придобито 
вследствие от извърше-
ното престъпление. Вто-
рият е прилаганият у нас 
баланс на вероятностите 
- щом с вероятност пове-
че от 50%, поне 51 на сто 
доказваме, че имущество-
то няма законен произход, 
то подлежи на отнемане. 
Третият механизъм, кой-
то все още не е въведен в 
България, но може би един 
ден и той ще намери поле 
за приложение, е облагане-
то с данъци. То се прави, 
когато не може да се дока-

же, че имуществото е при-
добито от престъпление. 
Затова не се отнема, а се 
облага с допълнителни да-
нъци. Колегите споделиха, 
че това е ефективен ме-
тод. Всъщност чрез так-
сите може да се стигне 
до 80% конфискация на 
имуществото заради на-
числяването на глоби за 
забавяне на плащането.

У нас сме до втората 
стъпка, може би един ден 
ще стигнем и до трета-
та. Но ние сме една от 
първите държави с конти-
нентална правна система, 
които въведоха граждан-
ската конфискация. Раз-
бира се, не сме единстве-
ните. Такива са Словакия, 
Испания, в която процесът 
все още тече, Сърбия, 
която не е член на ЕС, но 
също има гражданска кон-
фискация. 

Да разбирам ли от 
това, което казвате, че 
нашият закон е добър, 
или има и неща, които 
трябва да се усъвършен-
стват в него?

Категорично нашият 
закон е много добър. Но 
сме констатирали и про-
пуски. Във връзка с тях 
изпратихме предложения 
до Министерството на 
правосъдието. Според мен 
по-правилният подход е да 
изчакаме малко, защото 
по новия закон има пет 
производства, но още ни-
кое не се е развило в съда. 
Там вероятно ще се кон-
статират и други пропус-
ки. Когато минат няколко 
дела, може да се мисли за 
промени, за да се напра-
вят наведнъж, а не норма-
тивният акт да се изменя 
постоянно и на парче.

Значи все още няма 
съдебна практика по за-
кона?

Засега е внесено едно 
производство срещу Юзе-
ир Юзеиров, общо пет 
трябва да влязат в съда 
в рамките на три месеца. 
Има и други, които са док-
ладвани в комисията, но 
все още няма обезпечено 
имущество по тях. 

Така или иначе това 
е обнадеждаващо. Трябва 
да призная - бях притес-
нен дали изобщо ще се 
стигне до производство 
по новия закон заради ми-
нималната граница за за-
почване на процедура от 

250 хил. лв. Сумата е ви-
сока, но въпреки това се 
очертават доста произ-
водства, които комисия-
та трябва да заведе.

Ако лицето не може 
да докаже произхода на 
богатството и доходи-
те си, но ги е разпреде-
лило на всичките си род-
нини, какво би могла да 
направи комисията?

Току-що посочихте 
един от големите недос-
татъци в наказателното 
правосъдие, който е изчис-
тен при нас. Ако мога да 
обобщя - наказателното 
производство е срещу оп-
ределено лице. Ние рабо-
тим срещу имуществото, 
за нас не е толкова важно 
лицето. Това е голяма-
та разлика. Нещо повече 
– дори сме задължени да 
проверим всички съпрузи, 
роднини, близки, дори юри-
дически лица. Според зако-
на имаме пълните право-
мощия за проучване, както 
и за отнемане на такова 
имущество.

Посочете някои от 
недостатъците, които 
сте открили в закона.

Както казах, първият 
е високият праг от 250 
хил. лв. за завеждане на 
производство, но се оказа, 
че може би това не е чак 
такъв недостатък. Уму-
вахме върху тримесечния 
срок, в който трябва да 
внесем иск в съда, след 
като обезпечим едно 

имущество, като го зам-
разим. Едно от предложе-
нията, които направихме, 
е срокът да се удължи до 
6 месеца в случаите, ко-
гато лицето представи 
допълнителни доказател-
ства. Ако установим, че 
има законни доходи, може 
въобще да не се стига до 
съд. Предлагаме и нещо, 
което взаимстваме от 
англосаксонската систе-
ма. Когато лицето има 
имущество за по-малко от 
10 хил. лв. и не могат да 
се намерят 250-те хил. лв. 
от несъответствието 
- тогава да не се стига 
до дела. Защото иначе се 
получава така, че водим 
безсмислени процедури, 
печелим ги, но няма какво 
да вземем. 

А какво предвижда 
законодателят за иму-
ществото,  което се 
конфискува? В Италия и 
Испания част от него се 
предоставя на съответ-
ните служби, които са го  
установили.

У нас беше създаден 
междуведомствен съвет 
към Министерството на 
финансите, който дава 
предложения на Минис-
терския съвет. Дори мина 
първото решение на пра-
вителството и част от 
имотите бяха разпреде-
лени по общини, по техни 
искания. Ако няма искане 
за конкретни имоти, те 
се дават на НАП за пуб-
лична продан.

Председателят на Комисията за отнемане на незакон-
но придобито имущество (КОНПИ) Пламен Георгиев изне-

се в Университета за национално и световно стопанство 
(УНСС) в София публична лекция на тема „Отнемане на 

незаконно имущество – българският опит“.  
В интервю за в. „Строител“ той разказа повече за евро-

пейските практики и приложението на закона у нас. 

Снимки в. „Строител“
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Населените места, които попадат в обхвата на програмата,      
Невена Картулева

Четвъртият вариант 
на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 
- 2020 г. (ОПРР) беше пуб-
ликуван за обществено 
обсъждане в портала към 
Министерския съвет www.
strategy.bg на 9 май. Всички 
заинтересовани страни 
могат да дават станови-
ща по него до 22 май. По-
следният проект на ОПРР 
е актуализиран на база 
коментарите на Европей-
ската комисия по предход-
ните варианти. 

Общият бюджет на 
програмата остава бли-
зо 1,6 млрд. евро, което 
включва и националното 
съфинансиране в размер 
на 15%. В четвъртия ва-
риант разпределението 
на средствата по приори-
тети е по-детайлно. Посо-
чени са сферите, в които 
ще бъдат инвестирани 
1,35 млрд. евро – подкре-
пата от еврофондовете 
за страната ни без 15-те 
процента национално учас-
тие. Те ще са насочени към 
инвестиции в устойчиво и 
интегрирано градско раз-
витие, образователна, 
здравна и социална инфра-
структура, регионален ту-

ризъм, пътища 1-ви, 2-ри и 
3-ти клас и превенция на 
риска от свлачища.

Запазва се фокусът 
върху 67 града от 1-во до 
4-то йерархично ниво. От 
самото начало на подго-
товката на ОПРР страна-
та ни настояваше населе-
ните места в обхвата на 
програмата да са два пъти 
повече, отколкото бяха 
през 2007 - 2013 г. Целта 
е да се покрият „белите 
петна“ и в България да не 
остават зони, които не 
попадат в териториите 
за финансиране, предвиде-
ни в някоя оперативна про-
грама. От Европейската 
комисия обаче смятат, че 
градовете в ОПРР трябва 
да са не повече от 7, за да 
бъдат инвестициите кон-
центрирани и по-ефектив-
ни. Миналата седмица по 
време на изслушването й в 
Народното събрание вице-
премиерът и министър на 
правосъдието Зинаида Зла-
танова потвърди, че стра-
ната ни ще продължи да 
защитава тезата за необ-
ходимостта от включване 
на всички 67 града. 

От тях в първо йерар-
хично ниво попада само 
столицата; второ включ-
ва Пловдив, Варна, Бургас, 

Русе, Стара Загора, Пле-
вен, Велико Търново, Бла-
гоевград, Видин; трето йе-
рархично ниво – Монтана, 
Враца, Ловеч, Габрово, Тър-
говище, Разград, Шумен, 
Силистра, Добрич, Сливен, 
Ямбол, Хасково, Кърджали, 
Смолян, Пазарджик, Перник, 
Кюстендил, Свищов, Горна 

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

Оряховица, Казанлък, Ди-
митровград, Асеновград, 
Карлово, Дупница, Петрич, 
Лом, Гоце Делчев, Панагю-
рище, Велинград; четвър-
то – Сандански, Свилен-
град, Самоков, Ботевград, 
Троян, Севлиево, Карнобат, 
Нова Загора, Попово, Пеще-
ра, Поморие, Разлог, Девин, 
Нови пазар, Мездра, Про-
вадия, Червен бряг, Козло-
дуй, Берковица, Тутракан, 
Елхово, Белоградчик, Зла-
тоград, Никопол, Генерал 
Тошево, Крумовград, Ивай-
ловград и Малко Търново.

От проекта на про-
грамата става ясно, че 
най-голяма част от сред-
ствата по нея е насочена 
към устойчиво и интег-
рирано градско развитие. 
788 914 739,90 евро, или 
58,40% от ресурса й, ще 
бъдат инвестирани в 
енергийна ефективност и 
транспорт. 112 933 685,23 
евро, или 8,36% от бюдже-
та на ОПРР, са за образо-
вателна инфраструктура и 
модернизация на учебните 
заведения. 71 056 362,76 
евро, или 5,26% от парите - 
за здравна инфраструкту-
ра. 43 228 204,87, или 3,2% 
- за социална инфраструк-
тура и най-вече за деин-
ституционализация. Това 
ще стане чрез изграждане 
или ремонтиране на сгра-
ди, които да функционират 
като центрове от семеен 
тип. Такива заведения ще 
се откриват не само за 
деца без родители, но и за 
възрастни. 108 070 512,18 
евро, или 8% от бюджета 
на ОПРР, ще се вложат в 
туризъм. 165 347 884,63 
евро, или 12,24%, са за 
пътища. Те ще са пър-
ви, втори и трети клас 
и ще свързват населени-
те места с европейска-
та транспортна мрежа. 
16 750 929,39 евро, или 
1,24%, са за превенция на 
риска от свлачища и дру-
ги бедствия. 44 579 086,27 
евро, или 3,3%, са отделе-
ни за техническа помощ. 

Това включва дейности 
за повишаване на админи-
стративния капацитет 
на Управляващия орган и 
бенефициентите на про-
грамата. 

В документа, който ще 
бъде изпратен до Брюк-
сел след приключване на 
общественото му обсъж-
дане и приемането му от 
Министерския съвет, е 
посочена и управленската 
структура на програмата 
у нас. Управляващият ор-
ган на ОПРР остава звено 
към Министерството на 
регионалното развитие. 
Това е ГД „Програмиране на 
регионалното развитие” с 
и.д. гл. директор Снежина 
Славчева. Сертифицира-
нето на разходите ще се 
извършва от Дирекция 
„Национален фонд” към Ми-
нистерството на финан-
сите с директор Карина 
Караиванова. Проверките 
остават в компетенциите 
на Изпълнителна агенция 
„Одит на средствата от 
ЕС” с изп. директор До-
бринка Михайлова. Сред-
ствата от Брюксел ще се 
превеждат към Дирекция 
„Национален фонд” на фи-
нансовото ведомство.

Една от основните за-
дачи през новия програмен 
период е намаляването 
на административната 
тежест за бенефициен-
тите. Това е отразено и в 
ОП „Региони в растеж“. В 
нейния четвърти вариант 
са посочени факторите, 
създаващи трудности в 
изпълнението на проекти-
те. Мерките, които ще се 
прилагат за тяхното прео-
доляване, включват използ-
ване на външна експертиза 
за инвеститорски контрол 
при проверки на място, как-
то и за юридически услуги. 
Последното ще доведе до 
по-бързо обработване на 
сигналите за нередности. 
Планират се промени в 
структурата на Управля-
ващия орган със създава-
нето на нов сектор „Не-

редности”, както и на друг  
за предварителен/послед-
ващ контрол. Проектите 
ще могат да се подават и 
отчитат електронно.

Бенефициентите ще 
бъдат улеснени при кан-
дидатстване, като се 
обединят етапите на ад-
министративна оценка и 
оценка на допустимостта 
и се удължи срокът за на-
биране на предложения за 
инфраструктурни проекти. 
Ще се въведе задължител-
но предварително публично 
обсъждане на насоките за 
кандидатстване. Предвиж-
да се по-широко застъпва-
не на форми на подкрепа, 
допълващи безвъзмезд-
ната финансова помощ. 
Значителна част от сред-
ствата по програмата 
ще се предоставят чрез 
финансови инструменти, 
процедурите за които са 
по-облекчени. Повече ще се 
използват и възможности-
те за прилагане на единни 
ставки за непреките раз-
ходи. В рамките на проце-
дурите по предоставяне и 
отчитане на финансовата 
помощ няма да се изискват 
документи, които вече са 
налични и са валидни. Въ-
вежда се нов ред за реша-
ване на спорове между УО 
и бенефициентите чрез 
административно обжал-
ване на актовете, което 
ще намали обжалването 
по съдебен път. 

При ОПРР 2014 - 2020 
се прилага подходът на 
предварително определяне 
на конкретни бенефициен-
ти, както и финансиране 
на предварително дефини-
рани проекти в рамките на 
Интегрираните планове за 
градско възстановяване и 
развитие. Така ще се об-
лекчи тежестта по от-
ношение на разработване 
на проекти и ще се предо-
тврати разпиляването на 
административен ресурс 
за подготовка на множе-
ство предложения, част 
от които остават нефи-

Снимка Денис Бучел
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      остават 67 въпреки препоръките на Брюксел
нансирани поради липса на 
ресурс по съответната 
схема. 

„Ако доскоро държави-
те планираха развитие-
то при допускането, че 
стратегическите инвес-
тиции създават работни 
места, които привличат 
хора и така генерират 
растеж, сега логиката се 
обръща – създаването на 
качествена и предоста-
вяща разнообразни въз-
можности за образование, 
забавление, спорт, работа 
и отдих градска среда за-
държа високообразовани-
те и квалифицирани мла-
ди хора, което привлича 
стратегическите инвес-
титори.“ Това е записано 
в стратегията, по която 
е разработена програма-
та. Това е и причината 
първата приоритетна ос 
да включва  устойчивото 
и интегрирано градско 
развитие. Инвестициите 
по нея ще са в подкрепа на 
Интегрираните планове за 
градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР). Те са 
съвкупност от простран-
ствено и времеви взаимос-
вързани проекти, действия 
и инвестиционни намере-
ния, прилагани в конкрет-
ни зони на въздействие. 
На практика ИПГВР са 
липсващото звено между 
общинските планове за 
развитие и устройстве-
ните планове, тъй като 
те се концентрират вър-
ху един град и дори част 
от него и в същото време 

включват ясно планиране 
на инвестициите с време-
ви график и източници на 
финансиране. 

Градската среда

е част от Приоритет-
на ос 1. Средствата по нея 
са над половината от об-
щия ресурс на програмата.  
Дейностите, които ще се 
финансират, са изграж-
дане и възстановяване на 
зони за отдих - паркове, 
зелени площи, детски пло-
щадки, зоопаркове, градски 
площади, междублокови 
пространства, спортни 
площадки за свободен дос-
тъп и др., включително по-
ставяне на пейки, беседки, 
възстановяване на чешми, 
фонтани, водни площи, 
статуи и паметници. В 
обхвата на инвестициите 
попадат и изграждането, 
реконструкцията и реха-
билитацията на пешеход-
ни алеи и тротоари, вело-
сипедни пътеки, подлези, 
надлези и мостове за пе-
шеходци и велосипедисти, 
улични мрежи и обществе-
ни паркинги. 

Енергийната  
ефективност 

е сред водещите при-
оритети в програмата. 
В проекта на ОПРР е 
записано, че най-големи 
проблеми се очертават в 
сградите, строени по ед-
ропанелна технология. Те 
са 18 900 и са разположени 

в 120 комплекса в страна-
та. В тях има 707 441 жи-
лища, обитавани от пове-
че от 1,77 млн. души. 83 на 
сто от сградите са в об-
ластните центрове, като 
в редица големи градове 
те представляват около 
50% от целия жилищен 
фонд. Тоест, почти всички 
от проблемните сгради се 
намират в 67-те града за 
подкрепа по Приоритетна 
ос 1. Около 10% от панел-
ните блокове се нуждаят 
от неотложен ремонт на 
вътрешните инсталации 
и на хидроизолацията на 
покрива, а голяма част и 
от конструктивно укреп-
ване, се посочва в доку-
мента. 

Основната част от 
жилищата са частна соб-
ственост на физически 
лица – 96,5 на сто. 3% са 
държавна или общинска, а 
останалите 0,5 на сто са 
собственост на търгов-
ски дружества, общест-
вени или кооперативни 
организации или са били 
необитаеми към момента 
на отчитането. Посоч-
ва се, че изключително 
влошени са енергийните 
характеристики не само 
на жилищния фонд, но и 
на административните 
сгради на държавната и 
местната власт. Въпреки 
това България е заложила 
амбициозната задача за 
достигане на 25% по-ви-
сока енергийна ефектив-
ност към 2020 г.

Проектите, които ще 

се финансират в изпълне-
ние на тази цел, са обно-
вяване на общите части 
на многофамилни жилищ-
ни сгради и студентски 
общежития, като напри-
мер: ремонт на покрив, 
фасада, дограма по фаса-
дата, стълбищна клет-
ка, външни и вътрешни 
коридори, входни врати 
и площадки, асансьори, 
вертикални технически 
инсталации - водоснаб-
дителна, канализационна, 
електрическа, отоплител-
на, телекомуникационна, 
пожарни кранове на сгра-
дата. Мерките, в които 
ще се инвестира за адми-
нистративните сгради, 
са същите. 

Допустими са и кон-
структивно укрепване, 
топлоизолация, подмяна 
на дограма, локални ин-
сталации и/или връзки към 
системите за топлоснаб-
дяване, газоснабдяване. 
Подкрепа ще се оказва за 
въвеждане в експлоата-
ция на инсталации за про-
изводство на енергия от 
възобновяеми източници 
за задоволяване на собст-
вените нужди от енергия. 
Ще се финансират и об-
следванията за енергийна 
ефективност и конструк-
тивните проучвания на 
сградите. Бенефициенти 
по това направление са 
Дирекция „Обновяване на 
жилищните сгради”, МРР, 
67-те града, включени в 
ОПРР, колежи, универси-
тети и юридически лица, 

Ясно са разграничени дейностите, които ще се 
финансират по ОПРР, от тези по останалите опера-
тивни програми. Други пък ще се изпълняват интег-
рирано. Така проекти по ОП „Региони в растеж“ и ОП 
„Околна среда“ могат да се допълват взаимно. 

Например ремонтът и изграждането на ВиК мре-
жи по ОПОС ще бъде координиран с дейностите по 
уличната мрежа, финансирани по ОПРР. Така ще се 
избегнат работата на парче и парадоксите от про-
грамния период 2007 - 2013 г., когато в не един слу-
чай се налагаше новоасфалтирани отсечки да бъдат 
разкопавани, за да се рехабилитират ВиК системите. 

ОПРР е насочена и към подобряване на свърза-
ността до TEN-T мрежата. Финансира първи, втори 
и трети клас пътища. Проектите няма да се припо-
криват с дейности по ОП „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“, защото по нея ще се финансират 
само обекти от TEN-T мрежата. 

ОПРР подкрепя развитието на зони с потенциал 
за икономическо развитие в рамките ИПГВР и ре-
гионален туристически маркетинг. По Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ пък ще 
се финансират технологични паркове. Координация 
между двете оперативни програми ще бъде търсена 
в зоните с потенциал за икономическо развитие. 

Допълняемост ще бъде постигната в областта 
на енергийната ефективност, като ОПРР подкре-
пя мерки за жилищни и административни сгради, а 
ОПИК - за малки и средни предприятия. 

Чрез ОПРР ще се инвестира в републикански пъ-
тища първи, втори и трети клас, извън TEN-T мре-
жата, а със средства от Програмата за развитие 
на селските райони ще се ремонтират и изграждат 
общински пътища. ОПРР подкрепя инфраструктур-
ни мерки за опазване, популяризиране и развитие на 
културното наследство от национално и световно 
значение, а ПРСР подкрепя селския туризъм. ОПРР 
финансира инфраструктурни мерки за деинститу-
ционализация на деца и възрастни хора, здравна ин-
фраструктура и образователна инфраструктура от 
регионално значение на цялата територия на Бъл-
гария, а ПРСР не предвижда финансиране за такива 
дейности.

Приоритетна ос Тематична цел Подкрепа от 
ЕС (евро)

Национално 
участие

Обща стой-
ност на фи-
нансирането

Приоритетна ос 1. 
Устойчиво и ин-
тегрирано градско 
развитие

Преминаване към нисковъглеродна 
икономика/инвестиции в енергийна 
ефективност

344 474 757,57 60 789 663,10 405 264 420,67

Съхраняване и опазване на околната 
среда

229 649 838,38 40 526 442,07 270 176 280,45

Насърчаване на социалното приобща-
ване/инвестиции в здравна и социал-
на инфраструктура

138 870 608,15 24 506 577,91 163 377 186,06

Инвестиции в образованието и про-
фесионалното обучение /инвестиции 
в образователна инфраструктура

75 919 534,81 13 397 564,97 89 317 099,77

Общо 788 914 738,90 139 220 248,04 928 134 986,94

Приоритетна ос 2. 
Регионална обра-
зователна инфра-
структура

Инвестиции в образованието и про-
фесионалното обучение /инвестиции 
в образователна инфраструктура

112 933 685,23 19 929 473,86 132 863 159,09

Приоритетна ос 3. 
Регионална здравна 
инфраструктура

Насърчаване на социалното приобща-
ване/инвестиции в здравна и социал-
на инфраструктура

71 056 361,76 12 539 357,96 83 595 719,71

Приоритетна ос 4.
Регионална социална 
инфраструктура

Насърчаване на социалното приобща-
ване/инвестиции в здравна и социал-
на инфраструктура

43 228 204,87 7 628 506,74 50 856 711,61

Приоритетна ос 5.
Регионален туризъм

Съхраняване и опазване на околната 
среда

108 070 512,18 19 071 266,86 127 141 779,03

Приоритетна ос 6.
Регионална пътна 
инфраструктура

Насърчаване на устойчивия транс-
порт

165 347 883,63 29 179 038,29 194 526 921,92

Приоритетна ос 7.
Превенция на риска

Насърчаване на адаптацията към 
изменението на климата и превенци-
ята и управлението на риска

16 750 929,39 2 956 046,36 19 706 975,75

Общо 1 350 881 402 238 390 836 1 589 272 238

които управляват сту-
дентски общежития.

Образователната и здрав-
ната инфраструктура 

са  втори  и  трети 
приоритет по програма-
та. По тях ще се финан-
сират строителство, 
реконструкция и ремонт 
на общински образова-
телни институции, като 
например детски ясли и 
градини, основни и средни 
училища, доставка и мон-
таж на оборудване. Мер-
ките за енергийна ефек-
тивност и въвеждане в 
експлоатация на инста-
лации за производство 
на енергия от възобновя-
еми източници не могат 
да се изпълняват самос-
тоятелно, а единствено 
като част от останали-
те строително-монтаж-
ни дейности по съответ-
ните обекти. Здравната 
инфраструктура включва 
подобряване на достъпа 
до обществени, културни 
и развлекателни услуги и 
преминаването от служ-
би на институционално 
равнище към служби на 
местно равнище. Бенефи-
циенти са 67-те общини.

Социалната  
инфраструктура 

ще бъде фокусирана 
върху деинституционали-
зацията на услугите. Ще 

се финансират проекти за 
осигуряване на съвремен-
ни жилища за настаняване 
на уязвими, малцинствени 
и социално слаби групи 
от населението. Това 
ще става чрез строи-
телство, реконструкция, 
ремонт и разширение на 
социалните жилища. Ще 
се финансират изгражда-
нето и ремонтът на днев-
ни центрове, приюти, кри-
зисни центрове, социални 
общежития.

По тази ос ще се кан-
дидатства и с проекти, 
свързани със спортната 
и културна инфраструк-
тура. Средства ще се 
предоставят за строи-
телство, реконструкция, 
ремонт, оборудване и 
обзавеждане на спорт-
ни зали, плувни басейни, 
футболни игрища, стади-
они, комбинирани игрища 
за волейбол и баскетбол, 
тенис кортове, културни 
центрове, театри, чита-
лища, библиотеки, опери, 
галерии и изложбени зали.

Пътната  
инфраструктура 

ще включва проекти, 
свързани с подобряване на 
мобилността на регионал-
но равнище чрез свързва-
нето на второстепенни 
и третостепенни възли 
с TEN-T мрежата. Ще се 
финансират пътища пър-
ви, втори и трети клас. 

Разпределение на финансирането по приоритетни оси и тематични цели
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

В. „Строител“ е носител  
на годишната награда  

на Националното 
сдружение на общините 

в Република България 
(НСОРБ)  

в категория 
„Печатни медии“

Георги Сотиров

Община Средец е разположена по севе-
розападните склонове на Странджа планина, 
покрай западните брегове на Бургаския залив. 
Уникални са географските дадености на реги-
она със специфичните климатични характе-
ристики, с флората и фауната му. Природата 

е дарила това място с вековни гори, красиви 
пейзажи, живописни скални образувания и пе-
щери. Хилядолетната човешка цивилизация е 
оставила тук стотици културни паметници 
– долмени, тракийски светилища, могили. Об-
щината има 32 населени места и територия 
от 1000 кв. км, което я прави една от най-го-
лемите в страната.

За първи път селището е споменато в пъ-
тепис през 1595 г. под името Карабунар, което 
се превежда като Черен кладенец. Шведският 
крал Карл XII през 1713 г. нощува тук на път за 
Цариград. След Руско-турската война от 1828 
– 1829 г. съгласно подписания Одрински мирен 
договор над 70 карабунарски семейства се из-
селват в Бесарабия. През 1858 г. е построена 

Кметът инж. Иван Жабов:

Г-н Жабов, общината 
ви е входната врата към 
красивата Странджа пла-
нина и същевременно от 
Черноморието ви делят 
само няколко километра. 
С толкова благоприятни 
природни условия какво 
още може да се направи 
за подобряване на живо-
та на хората в Средец?

Наистина е привиле-
гия да живееш в такова 
екологично чисто място. 
Близостта до областния 
център и Черноморското 
крайбрежие носи своите 
предимства за осигуря-
ване на сезонна заетост 
за голяма част от населе-
нието. Това е от сериозно 
значение за решаване на 
проблемите с продължи-
телната безработица. Но 
трябва да се опитаме да 
прекратим лошата прак-
тика хората да пътуват 
до Бургас, за да търсят 
препитание. Средец е бли-
зо до областния център и 
можем да се превърнем в 
място, където по-големи-
те фирми да изнесат цехо-
вете си. Така ще създадат 
нови работни места за хо-
рата, и то на територия-
та на общината.

 
Предвид тежката ин-

дустрия как стои въпро-
сът с опазването на окол-
ната среда? В наши дни 
водата става все по-важ-
на – как я пречиствате? 
Какво е състоянието на 
ВиК инфраструктурата? 

През последните го-
дини населените места в 
община Средец нямат ре-
жим на водоснабдяването. 
Където е възможно, напри-
мер в с. Момина църква и 
Вълчаново, са изградени 
допълнителни водоснаб-
дявания. Седем от насе-
лените места са без во-
допроводна мрежа. Това са 
Тракийци, Граничар, Белев-
рен, Гранитец, Горно Ябъл-
ково, Пънчево и Варовник. 

Продължава строител-
ството на канализация в 
Средец. До юни 2014 г. тя 

ще бъде завършена 
и ще осигури от-
веждане на 100% 
от битовите от-
падни води. 

Средствата 
за доизграждане-
то на подземните 
трасета и частич-
ната реконструк-
ция на ВиК мрежата са от 
ОП „Околна среда” (ОПОС). 
Голямо предимство е, че в 
нашия град има изградена 
ПСОВ, която беше въве-
дена в експлоатация през 
2008 г. Това осигурява пре-
чистване на заустените 
количества отпадни води 

и незамърсяване на р. Сре-
децка. 

Засега заради незавър-
шената канализационната 
мрежа и малкото присъе-
динени домакинства към 
ПСОВ постъпващото вод-
но количество и типа за-
мърсяване не осигуряват 
достатъчно натоварване 
за станцията. Очакваме 
след завършване на обек-
тите тя да функционира 
според капацитета си. 

Посредством еколого-
съобразното заустване 
на всички битови отпадни 
води се очаква подобряване 

на екологично състояние 
на р. Средецка. Тя попада 
във водосбора на чувстви-
телната зона на Черномор-
ското крайбрежие.

Вие сте една от де-
ветте общини, които 
участват в сдружение 

„Управление на отпадъци-
те – регион Бургас”. Как 
се справяте с битовите 
отпадъци и рециклиране-
то им?

Да, така е. Сдруже-
нието изпълнява проект, 
финансиран от ОПОС, за 
изграждане на регионална 
система за управление на 
отпадъците, която включ-
ва строителство на реги-
онално депо за отпадъци 
„Братово-запад” и на две 
претоварни станции. За 
общината не е предвиде-
на станция, а директно 
извозване до депото. Това 

поставя пред администра-
цията сериозната задача 
да намали количеството 
на отпадъците, които ще 
се транспортират.

Отворени сме за ин-
вестиционни идеи, свър-
зани с рециклиране на от-
падъците, с изграждане на 
системи за разделното им 
събиране или за предвари-
телно третиране. Целта 
е да се намали техният 
поток, като се увеличи 
делът на екологосъобраз-
ното им третиране. Това 
всъщност е изискване и на 
нормативната уредба. Об-
щината ще положи усилия 
за изпълнение на набеляза-
ните цели за рециклиране. 

Друга отговорност е 
такса „Битови отпадъци” 
да остане социално поно-

сима. Именно въвеждане-
то на мерки или системи 
за разделяне и оползотво-
ряване на вторичните 
суровини ще се отрази 
положително, т.е. няма да 
се стигне до драстично 
увеличение на таксата. 

Какво правите за ре-
новирането на сгради-
те – общинска собстве-
ност, училища и детски 
градини? Коментирайте 
енергийната ефектив-
ност (ЕЕ).

Община Средец има из-
готвен план за енергийна 
ефективност и програма 
за насърчаване използ-
ването на възобновяеми 
енергийни източници и 
биогорива за периода до 
2015 г. Благодарение на 

Инж. Иван Жабов е роден на 1 януари 
1967 г. в Средец. Завършва Техническия 
университет в София със специалност 
„Транспорт и енергетика”. От 2005 до 
2011 г. е директор на Професионалната 
гимназия по механизация на селското 
стопанство и електроника в Средец. През 
2011 г. е избран за кмет на общината. 
Семеен, с едно дете.
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И НСОРБ

църквата „Всех Святих” на мястото на 
стар Божи храм. През 1868 г. Васил Лев-
ски се отбива тук по комитетски дела. 
След Освобождението Карабунар става 
околийски център. От 1934 г. приема име-
то Средец, като по-късно то е сменено 
на Грудово. С президентски указ от 1993 г. 
старото име на града е върнато. Тук в с. 

Росеново е роден Продан Гарджев – състе-
зател по борба свободен стил, шампион 
от Летните олимпийски игри в Токио през 
1964 г. и бронзов медалист от игрите в 
Мексико през 1968 г. 

Това е историята. А за днешния ден 
на общината ще ни разкаже кметът инж. 
Иван Жабов.

това ще бъдем по-конку-
рентоспособни, особено 
като се имат предвид по-
вишаващите се цени на 
електроенергията. Полза-
та е за всички, тъй като 
спестяването на енергия 
е равно на спестяване на 
пари. Предизвикателство-
то е да се сложи край на 
прекомерно увеличаващо-
то се енергийно потреб-
ление, без да се влошава 
качеството на живот. От 
една страна, това може да 
бъде постигнато чрез по-
добряване на енергийната 
ефективност, а от друга 
– чрез промяна в поведе-
нието на консуматорите.

Във връзка с тази те-
матика сме изпълнили 
проекти за осигуряване на 
енергийна ефективност 
в ОДЗ № 2 „Бърборино“ в 
Средец и на ЦДГ „Дъга“ – 
с. Дебелт, направили сме 
и ремонт и частично пре-
устройство на същест-
вуващата сграда на ОДЗ 
„Снежанка“ и физкултурен 
салон в общинския център. 
Бяха въведени енергоспес-
тяващи мерки за осветле-

нието и котелната инста-
лация, а на покривите бяха 
монтирани слънчеви колек-
тори за производство на 
топла вода.

Извършихме и обслед-
ване за ЕЕ на СОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ в града и 
на Народно читалище „Про-
света – 1886“ в с. Дюлево, 
като ще бъдат изготвени 
проекти за финансиране 
по оперативните програ-
ми на ЕС. 

Предстои да се напра-
ви обследване и сертифи-
циране на всички сгради 
– общинска собственост, 

и въвеждане на мерки за 
повишаване на енергийна-
та им ефективност.

Ще се опитаме да по-
стигнем промяна в поведе-
нието на потребителите 
чрез изграждане на инфор-
мационен център за перио-
дични кампании относно 
възможностите за нама-
ляване на енергопотреб-
лението, за консултации 
по въпросите на ЕЕ и ВЕИ.

Основните труднос-
ти за развитие на енер-
гийната ефективност в 
общината са свързани с 
липсата на достатъчен и 
добре подготвен кадрови 
потенциал в администра-
цията, както и на стимули 
за ограничаване на енерго-
потреблението. 

Работите ли по нови 
европейски проекти? 
Какви са идеите ви за 
програмния период 2014 
– 2020 г.?

Според мен един от 
най-важните проекти 
за нашата община е из-
граждането на канализа-
ционната мрежа в града, 

която е с дължина 17 км. 
Строителството се из-
вършва по ОПОС и възлиза 
на над 9 млн. лв. Другият 
проект е „Трансграничен 
културен център за деца” 
и е за 1 563 450 лв. По съ-
щата програма предстои 
облагородяването на при-
лежащия терен. 

През новия програмен 
период сме предвидили ня-
колко дейности. Единият 
проект е за благоустро-
яване на градския парк, 
другият е за строител-
ството на два стадиона 
– в Средец и в с. Дебелт. 

Имаме спечелен проект за 
подмяна на уличното ос-
ветление в цялата общи-
на. Ще се съсредоточим и 
по други две основни на-
правления – подобряване-
то на четвъртокласната 
пътна мрежа и водоснаб-
дяването на малките на-
селени места.

Общината е известна 
и с многобройните църк-
ви и паметници на култу-

рата. Разкажете за тях.
На нашата територия 

наистина има множество 
манастири, параклиси и 

църкви. По-известни са 
манастирите „Свети Жи-
воприемний източник” – 
близо до с. Голямо Буково, 
и „Успение Богородично” в 
местността Божура. По-
сещават се параклисите 
в селата Светлина, Росе-
ново, Пънчево и Белеврен. 
Красиви са църквите „Всех 
Святих” в Средец, „Света 
Параскева” в с. Момина 
църква, която е известна 
с богатите си стенопи-
си, храмовете в селата 
Факия, Драчево, Зорница, 
Суходол, Сливово, Дюлево, 
Богданово и др. 

Миналата година рес-
таврирахме войнишките 
паметници в селата Ма-
лина и Факия.

Какви са възможнос-
тите за развитие на ту-

ризма? Тук имате доста 
защитени територии.

В режим на защита 
са 8 зони в Богданово, в 
Долно и Горно Ябълково. 
Популярна е защитената 
местност Находище на 
див божур в Средец, както 
и местността Невестин 
град в с. Факия.

Териториите в югоиз-
точната част на община-
та попадат в буферната 
зона на Природен парк 
„Странджа“. Имаме и за-
щитени зони по Натура 
2000. 

Важен фактор за раз-
витието на туризма в 
общината е близостта 
ни до Българското Черно-
морие и благоприятното 
комуникационно положе-
ние. Налице са природни 
и антропогенни ресурси, 
които представляват ту-
ристически интерес. Кра-
сивите местности, ред-
ките птици, наличието на 
дивеч и възможностите за 
практикуване на риболов 
са преимущества, които в 
съчетание с културно-ис-
торическите паметници и 
обекти, музеи и културни 
събития създават подхо-
дящи условия за развитие 
на екотуризма. 

Тук се намира един-
ственият на Балканите 
средновековен митничес-

ки комплекс, за което сви-
детелстват и множес-
твото намерени оловни 
печати. Предполага се, че 
в църквата на този ком-
плекс княз Борис I приема 
християнството. В райо-
на са налице също и ис-
торически забележител-
ности. 

Радвам се, че туриз-
мът в общината се разви-
ва успешно. 

Привличате ли инвес-
титори?

Начертали сме път, 
който следваме от нача-
лото на мандата и така 
ще продължаваме. Поети-
те ангажименти към мои-
те съграждани се реализи-
рат. Една от най-важните 
цели беше общинските 
гори да се експлоатират 
от местната власт. Дру-
гата беше да се намерят 
инвеститори. Засега има-
ме само двама нови, но се 
надявам да се появят и 
други, които искат да ин-
вестират при нас. Това е 
пътят, който ще следваме 
до края на мандата. 

Какви са останали-
те приоритети на об-
щината?

Ясно искам да деклари-
рам, че основните ни при-
оритети за тази година 
ще бъдат образование-
то и инфраструктурата. 
Образованието ще бъде 
постоянен приоритет, 
защото всеки един лев, 
който се инвестира в 
него, се връща и усилие-
то си струва. Направихме 
ремонт на детски гради-
ни, на ясли и на училища. 
Подобряваме базите, в 
които децата се образо-
ват, защото искаме те да 
имат бъдеще. 

Тази година отново 
ще инвестираме в ин-
фраструктура, в транс-
портната схема, за по-
добряване на улиците и 
тротоарите и в отделе-
нията в МБАЛ. 

Длъжни сме да отго-
ворим на очакванията на 
гражданите.

Долно Ябълково, 
Марков камък

Храмът „Всех Святих“

Центърът на града

След основния ремонт и санирането
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Министърът на земе-
делието и храните проф. 
Димитър Греков и кметът 
на Сухиндол Пламен Чернев 
дадоха старт на проект 
за изграждане на игрище 
за пейнтбол и екопътека.
Той се изпълнява по Про-
грамата за развитие на 
селските райони (ПРСР) и 
е на стойност 387 494,91 

лв. Освен игрището ще се 
направят и въжени атрак-
ционни съоръжения на раз-
гъната застроена площ 
от 414 кв. м, обособени в 
шест зони. 

По същия проект е 
предвидено и изграждане-
то на екопътека с дължина 
2,5 км. Тя ще бъде разделе-
на на 3 участъка, ще има 

места за почивка, пикник 
и игри.

„Тези проекти се пра-
вят с цел в по-малките 
населени места да имат 
равни условия с хората в 
големите градове. Затова 
строим спортни игрища и 
дори концертни зали”, каза 
министър Греков. Той под-
черта, че реализирането 

на проектите е важно и 
защото осигурява възмож-
ност на младите хора да 
спортуват и да се забавля-
ват.

Инвестицията е сред 
приоритетите в общин-
ския план за развитие на 
община Сухиндол. Изпъл-
нител на обекта е фирма 
„Калистратов груп" ООД.

Община Созопол обяви за втори път обществена 
поръчка за строителство на модерно рибарско прис-
танище и рибна борса в Черноморец. Първата, за над 
9 млн. лева с ДДС, бе прекратена миналия месец по 
инициатива на общината заради проблеми с тръж-
ната комисия и опасения за жалби от участниците. 

Сумата за изпълнение и сега е 9,25 млн. лева, а 
срокът за изграждането - 18 месеца. Комплексът ще 
е върху 40 хил. кв. м, а финансирането е от европей-
ската програма за развитие на сектор „Рибарство". 
Предвижда се строителство на вълнолом, плаващи 
понтони, пирс за рибарски кораби и пристани за лодки. 
Проектът включва и изграждането на рибна борса с 
хладилна база. 

Според условията в търга могат да участват бъл-
гарски и чуждестранни кандидати, физически и юри-
дически лица, както и техни обединения. Оборотът 
на участниците трябва да е не по-малко от 25 млн. 
лева и да имат извършени строителни дейности за 
поне 9 млн. лева през последните три години, както и 
поне един договор, сходен с предмета на поръчката. 

Комисията ще избере икономически най-изгодното 
предложение, като най-важна е технологичната част, 
в която със 70% процента тежест са включени и мер-
ки за опазване на околната среда. Строителството 
е на инженеринг. 

Бургас търси 
строителна ком-
пания за рекон-
струкция на съ-
ществуващото 
кръгово кръсто-
вище „Трапезица" 
с нова организа-
ция на движение 
и изграждане на 
четири пешеходни надлеза. Индикативната стой-
ност на обектите е 3,7 млн. лв. и трябва да бъдат 
завършени до 11 месеца след сключването на дого-
вора. Средствата са от ОП „Регионално развитие". 

Кандидатите трябва да докажат общ оборот 
през последните три години за минимум 4 млн. лв. 
без ДДС и да внесат банкова гаранция в размер на 35 
хил. лв. Ще бъде избрана икономически най-изгодната 
оферта, а документи за участие се приемат до 3 юли. 

За по-малко от година ДЗЗД „Обединение Нови 
Искър – инженеринг“ построи втората зелена дет-
ска градина на територията на Столичната община. 
Тя се намира в кв. „Кумарица” на район Нови Искър, 
на мястото на пострадалите от земетресението 
през май 2012 г. стари сгради, които са строени през  
70-те години на миналия век. 

Стойността на проекта е 1 812 105,85 лева, като 
в цената е включено и оборудването. Застроената 
площ е 1010,10 кв. м. Детската градина разполага с 
6 площадки за игра, термопомпа, комбинирана със 
соларна система от най-ново поколение. Изграден 
е модерен кухненски блок, здравен кабинет, физкул-
турен и музикален салон. „Изпълнението на проекта 
отговаря на всички нови тенденции за енергийна 
ефективност. Очакваме разходите за отопление да 
бъдат намалени наполовина“, заяви кметът на София 
Йорданка Фандъкова, която преряза лентата. Тя при-
помни, че в началото на 2013 г. държавата отпусна 
14 млн. лв. за 7 нови детски градини. Новото ОДЗ е 
за 6 групи - две яслени и четири градински, и решава 
изцяло проблема с недостига на места в района.

Страницата подготви 
Елица Илчева

Поръчка за 5,5 млн. лева за реконструкция на общин-
ски път обяви Дългопол. Строителните дейности пред-
виждат рехабилитацията на участъци в града и селата 
Сава, Красимир и Аспарухово. Според инвестиционния 
проект ще се изгради нова пътна връзка с дължина 
11,2 км между селата, която трябва да е готова до 9 
месеца след избора на изпълнител. 

Прогнозната стойност на строителството е 5,5 
млн. лв., финансирани с европейски средства по Програ-
мата за развитие на селските райони (ПРСР). В търга 
могат да кандидатстват участници с доказан мини-
мален общ оборот през последните три години от 10 
млн. лв. без ДДС и изпълнени договори, сходни с търга, 
за поне 5 млн. лв. При оценяването на офертите пред-
ложената цена и техническата оферта са с еднаква 
тежест - по 50%. Крайният срок за подаване на доку-
менти е до 16 юни. 

Община Девин обяви обществена 
поръчка, разделена на две обособени 
позиции - за рехабилитация на водо-
снабдителната и канализационната 
мрежа и пътната инфраструктура в 
село Гьоврен. Проектът е с прогноз-
на стойност от 3,4 млн. лв. без ДДС, 

финансиран с държавни средства от 
програмата за развитие на региони-
те. Въпреки че търгът е разделен на 
обособени позиции, всеки кандидат 
може да подава документи за една 
или за двете части от поръчката. 
Условията към участниците са ре-

ализиран общ оборот от строи-
телство за трите последни години 
в размер на минимум 1,5 млн. лв. за 
една позиция. Цената и техническо-
то предложение са с еднаква те-
жест - по 50%. Документи за учас-
тие могат да се подават до 9 юни.

С проект, финансиран от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, община Калояново 
иска да изгради пречиствателна станция на терито-
рията на две села - Житница и Ръжево Конаре. По време 
на строителните дейности трябва да бъде изградена и 
довеждаща водопроводна и пътна инфраструктура, как-
то и да се доставят и монтират машини и съоръжения, 
необходими за обекта. 

Тъй като търгът е финансиран от европрограма от 
период 2007 - 2013, обектът трябва да бъде готов не по-
късно от 15 юли догодина. В процедурата с индикативна 
стойност от 2,4 млн. лв. без ДДС могат да подават 
документи компании с реализиран оборот от строител-
ство 6 млн. лв. Те трябва да представят и доказател-
ство, че разполагат с не по-малко от 1,1 млн. лв. Срокът 
за подаване на оферти е до 11 юни, а при оценяването 
най-висока тежест има цената с 60%. 

По време на визитата 
си в България ръководите-
лят на „Россотрудничест-
во” Константин Косачев 
проведе в Бургас среща с 
представители на българ-
ски строителни фирми.

От руска страна при-
състваха още Сергей Кру-
по – началник на админис-
тративното управление 
на „Россотрудничество”, и 
Сергей Смитюшенко - за-
местник на представителя 
на „Россотрудничество” в 
нашата страна. Българ-
ските делови среди бяха 
представени от:  инж. Све-
тослав Глосов – председа-
тел на КСБ и изп. директор 
на „Болкан кънстракшън“ 
АД,  Татяна Дворишина - 
председател на съвета на 
директорите на „Болкан 
кънстракшън“ АД,  Атанас 
Зафиров, съветник по меж-
дународните въпроси, Нико-
лай Станков, изп. директор 
на „Главболгарстрой“ АД, 
Николай Николов – председа-
тел на ОП на КСБ – Бургас, 
и управител на „Билдникс“ 
ЕООД, Илиян Терзиев – член 
на УС на КСБ и изп. дирек-
тор на „АТ инженеринг“, 
Димитър Янакиев – член на 
КС на КСБ и председател на 
съвета на директорите на 
„Мидия холдинг“ АД, Милко 

Милков -  председател на 
съвета на директорите 
на „Понсстройинженеринг“ 
ЕАД, Добромир Симидчи-
ев – изп. директор на „Пон-
сстройинженеринг“ ЕАД. 
Тема на разговорите бе пуб-
лично-частното партньор-
ство с участието на бъл-
гарски и руски предприемачи 
и административните вла-
сти както от гледна точка 
на неговото активизиране, 
така и взимайки под вни-
мание украинската криза. 
Участниците  обърнаха вни-
мание, че според различни 
оценки 400 хил. руски граж-
дани са станали собствени-
ци на недвижими имоти по 
Българското Черноморие. 
Тяхното ежегодно присъст-
вие в страната носи съ-
ществена част от приходи-
те на общините, повишава 
търсенето на местната 
селскостопанска продукция, 
стимулира сектора на услу-
гите. Също така поддържа 
комплексното развитие на 
строителството, запазва 
много работни места. Ру-
ските граждани в България 
са предимно от средната 
класа, страната ги привли-
ча с благоприятния климат, 
достъпните цени и географ-
ската близост. За тях е 
изгодно да пътуват със се-

мействата си със собствен 
транспорт, минавайки през 
територията на Украйна. 
С оглед на последните съ-
бития в страната обаче 
съществува риск автомо-
билният и железопътният 
трафик между Балканите 
и Русия да бъде затруднен, 
бе отчетено на срещата. 
Това е проблем не само за 
обикновените граждани от 
Русия, Беларус и Украйна, но 
и за средния и едрия бизнес 
от България, Румъния и Тур-
ция, защото се блокират 
товарните превози през 
Украйна. Обходният марш-
рут през Полша значително 
увеличава разстоянието, ус-
ложнява граничните и мит-
ническите процедури, води 
до повишаване на разходите 
и като следствие оскъпя-
ва превозваните стоки. В 
тези условия българските 
участници в срещата пред-
ложиха руските власти да 
обмислят въпроса за създа-
ване на редовна фериботна 
връзка между Бургас и едно 

от черноморските приста-
нища на Краснодарски край. 
Реализацията на това пред-
ложение ще донесе дълго-
срочна икономическа полза 
и ще осигурява безопасна 
транспортна връзка между 
страните от Балканския 
регион с Русия, Казахстан, 
Абхазия, Грузия и др.

Другата тема на раз-
говорите също бе свър-
зана с Крим. Българските 
представители изразиха 
готовност да вземат учас-
тие в модернизацията на 
инфраструктурата на по-
луострова в курортната 
и санаториалната сфера. 
Те подчертаха, че родните 
компании са натрупали го-
лям опит по българското 
крайбрежие и са създали 
инфраструктура, привле-
кателна за хора от целия 
свят. Природните условия 
са аналогични на тези в 
Крим и опитът на нашите 
проектанти, инженери, те-
хнолози и строители може 
да бъде много полезен. 
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Те са финансирани по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C046 
от 12.09.2012 г., сключен между общината и Министерството на околната среда и 

водите, в рамките на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“

Оперативна програма „Околна среда“ 2007 - 2013 г.

По проекта се предвижда 
реконструкция на 34,47 км 
канализационна, 15,60 км во-
доснабдителна мрежа, как-
то и изграждане нови 7,88 
км канализационна мрежа 
и модернизация на пречис-
твателна станция за от-
падни води (посредством 
строителство на комплекс-
на инсталация за дефосфа-
тизация) за обслужване на 
39 841 броя реални жители 
(59 498 еж).

Общата стойност с 
включен ДДС възлиза на 
54 544 237,52 лв. (в т.ч. 
строително -монтажни 
дейности, строителен и 
авторски надзор, органи-
зация и управление, публич-
ност и одит на проекта). 
От тях 50 398 875,47 лв. 
(92,40%) са осигурени от 
ОП „Околна среда 2007 - 
2013 г.” в съотношение 80% 
от Кохезионния фонд и 20% 
от държавния бюджет, а 4 

145 362,05 лв. (7,60%) - от 
бюджета на общината. 

Понастоящем са успеш-
но реализирани следните 
дейности по доизграждане, 
реконструкция и рехабили-
тация на ВиК мрежата на 
Монтана:

 В кварталите „Пъс-
трина” и „Изгрев“ е изпълне-
на канализационна мрежа с 
обща дължина 3,9 км.

 В Централна градска 
част е доизградена, рекон-
струирана и рехабилитира-
на канализационна мрежа 
- 14 км.

 В квартал „Мала Кут-
ловица“ е изпълнена канали-
зационна мрежа с обща дъл-
жина 4,9 км.

 В квартал „Младост“ 
е изпълнена канализационна 
мрежа с обща дължина 3 км.

 Изпълнени са водопро-
водни клонове по трасета 
на главни и нови колектори 
и канализационни клонове с 

обща дължина 6 км.
Общата дължина на из-

пълнената канализационна 
мрежа е приблизително 25 
км, или 60% от предвидена-
та. 

Общата дължина на из-
пълнената водопроводна 
мрежа е 6 км, или 40% от за-
ложената по проекта. 

Финансовият напредък 
при изпълнението на стро-
ително-монтажните дей-
ности за ВиК мрежата съ-
гласно реалната финансова 
стойност на изпълнението 
по сертифицирани разходи 
представлява приблизител-
но 33% от стойността на 
СМР.

Напредъкът по доизграж-
дане и рехабилитация на ВиК 
мрежата на града е в пълно 
съответствие с графика за 
реализация на проекта. 

Предвижда се строител-
ството на ВиК мрежата 
да приключи през октомври 

2014 г., а въвеждането й в 
експлоатация да се реализи-
ра до края на настоящата 
година.

Успешно се изпълняват 
и всички съпътстващи дей-
ности в рамките на про-
екта, включително стро-
ителен и авторски надзор, 
техническа помощ за орга-
низация и управление на про-
ект, публичност и одит. 

Предстои сключване на 
договор за инженеринг на 
комплексна инсталация за 
дефосфатизация на отпад-
ните води от ПСОВ – Мон-
тана.

С реализацията на този 
мащабен инвестиционен 
проект ще бъде постигнато 
екологосъобразно отвежда-
не, пречистване и послед-
ващо заустване на битови-
те отпадни води за цялото 
население на Монтана. Ще 
бъде подобрена жизнената 
среда и ще бъдат редуци-

рани рисковете за здраве-
то на жителите. Ще бъдат 
изпълнени изискванията по 
отношение на  „чувствител-
ни зони” за съдържанието на 
„общ фосфор” в пречистени-
те отпадни води. Ще бъдат 
осигурени нови работни 
места по време на изпълне-
нието на дейностите.

По този начин проектът 
ще спомогне за подобрява-
не и развитие на ВиК инфра-
структурата в Монтана и 
привеждането й в съот-
ветствие със законода-
телството на Европейския 
съюз за устойчива околна 
среда. 

Реализирането на дей-
ностите ще допринесе за 
повишаване качеството на 
живот на населението, при-
вличане на нови инвестиции 
и създаване на възможности 
за повишаване на регионал-
ната конкурентоспособ-
ност на общината.

Решения за 
     по-добър животЕвропейски съюз

Кохезионен фонд

Започва основният ремонт на пътя 
между петричките села Първомай и Кав-
ракирово. За 23 дни ще бъдат обновени 
близо 3 км. Средствата са 500 000 лв. от 
Агенция „Пътна инфраструктура“. Зам. 
областният управител Димитър Капи-
танов в присъствието на кмета на Пет-

рич Вельо Илиев даде старт на ремон-
та и заяви: „Това е само първият етап. 
Проектът за основен ремонт на тази 
12-километрова отсечка е на стойност 
5,5 млн. лв. С разбиране и общи усилия 
всичко се постига. Надявам се ремонтът 
да продължи в бъдеще по цялото трасе“.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Обявен е търгът за 
избор на строителна ком-
пания за изграждане на 
пазар „Връбница“ в София. 
Обектът ще израсне меж-
ду бул. „Ломско шосе“ и ул. 
„Бели Дунав“, след като 
в началото на годината 
Столичният общински съ-
вет даде разрешение на 
дружество „Пазари Север“ 
да осъществи проекта. 
По думите на изп. дирек-
тор Райна Александрова, в 
най-добрия случай провеж-
дането на поръчката ще 
отнеме около 3 месеца, а 
строителните дейности 
ще се изпълняват поло-
вин година. Това означава, 

че новият пазар може да 
отвори врати в началото 
на 2015 г. Както в. „Стро-
ител“ писа, проектът за 
тържището е един от 
първите в столицата, 
които ще се изпълняват 
с финансова подкрепа от 
европейската инициатива 
JESSICA. Компанията полу-
чи одобрение за финанси-
ране чрез Фонда за град-
ско развитие на София, 
като по програмата ще 
бъдат осигурени 80% от 
средствата, а останали-
те 20% ще са собствено 
участие на общинското 
дружество. Заложена-
та прогнозна стойност 
за строителство е 1,7 
млн. лв. 

Срокът за кандидат-
стване изтича на 21 юни. 

Право на участие имат 
фирми и обединения с мини-
мален оборот за последни-
те 3 години 2,5 млн. лв. без 
ДДС. Освен това участни-
ците трябва да предста-
вят документи за оборот 
от строителство, сходно 
с предмета на поръчката. 
Изборът на изпълнител ще 
бъде по критерий „най-нис-
ка цена”. 

Финансирането ще 
осигури обновяването 
на площ от 1,5 дка, като 
основната цел на разра-
ботената визия от архи-
тектурно-дизайнерската 
агенция А.Д.А. е мястото 
да придобие нов изглед, но 
същевременно да запази 
своите стари функции. 
Най-скъпата част от про-
екта е подмяната на инже-

нерната инфраструктура 
и масивният навес с фото-
волтаични панели, които 
при бъдещо развитие на 
пазара ще му осигурят са-
мостоятелно захранване с 
електричество. Търговски-
те обекти ще бъдат 22 на 
брой. Предвидени са също 
кафе, ресторант, амфите-
атър и публична сцена за 
обществени мероприятия. 
Ще бъдат изградени и еле-

менти от градския дизайн 
– осветителни тела, маси, 
пейки, тоалетно помеще-
ние, кошчета за боклук и 
места за отдих. 

Цветната борса в жк 
„Надежда 4“ и „Зоопазар 
Оборище“ в квартал „Поду-
яне“ са другите два проек-
та, които „Пазари Север“ 
има амбицията да изгради 
през 2015 г. По думите на 
Райна Александрова, сто-

личното дружество има 
намерение да кандидат-
ства за европейско финан-
сиране и за двата, като за 
борсата за цветя отново 
ще се търсят средства 
по JESSICA, а за живо-
тинския пазар – по други 
европейски програми. По 
предварителни оценки ин-
дикативната стойност на 
проектите ще бъде общо 
около 6 млн. лв.

Община Дупница даде ход на процеду-
ра за избор на фирмата, която ще построи 
нова спортна зала в града, стъпвайки на 
съществуващата сграда. Прогнозната 
стойност е 3 750 000 лв. (без ДДС) за 
проектиране, реконструкция, разширение, 
оборудване и обзавеждане.

Финансирането е от държавния бю-
джет, предоставено по Публичната ин-
вестиционна програма „Растеж и устой-

чиво развитие на регионите“. Предметът 
на конкурса се отнася до изработване на 
технически проект за реконструкция и 
разширение на обекта, извършване на 
необходимите строително-монтажни 
работи за изпълнение на одобрения ин-
вестиционен проект, както и обзавеж-
дане и оборудване на сградата. Оферти 
ще се приемат до края на работния ден 
на 2 юни.

Проектът за пазар „Връбница“

Приемат оферти до 21 юни, прогнозната 
стойност е 1,7 млн. лв.
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Елица Илчева

Парковете в София 
минаха на зелено, след 
като през тази годи-
на в ремонти ще бъдат 
инвестирани 12 млн. лв. 
Това е с три пъти пове-
че от сумата, отделена 
през 2013 г. По-добра от 
тази е само новината, с 
която кметът на София 
Йорданка Фандъкова се 
похвали преди дни пред 
повече от 100 предста-
вители на Американска-
та търговска камара в 
България. По време на ра-
ботната закуска на тема  
„София - по-добър град за 
живеене, по-добър град 
за бизнес“, тя съобщи, че 
започва реконструкцията 
на най-големия - Борисо-
вата градина.

„Столицата става 
все по-привлекателен 
град и една от основни-
те причини за това е, че 
сериозно работим по про-
грамата за обновяване на 
паркове. Ако искаме да се 
чувстваме уютно в се-
лището, в което живеем, 
трябва да се грижим за 
тези територии“, заяви 
Фандъкова.

Всъщност в амбици-
озната „зелена“ програма 
през строителния сезон 
2014 освен преустрой-
ството на Борисовата 
градина трябва да започ-
не и отдавна очакваното 
обновяване на простран-

ството пред Национал-
ния дворец на културата. 

НДК е най-мащабният 
проект

Той е на стойност 
14,3 млн. лв., от които 
близо 5 млн.  лв.  са по 
Оперативна програма 
„Регионално развитие", 
а останалите 9,3 млн. 
лв. - от бюджета на Со-
фия. Преустройството 
обхваща 144 дка паркова 
територия. Предвижда 
се изцяло да бъдат рено-
вирани 24 дка тротоари 
по булевардите и улици-
те от всички страни на 
НДК. Ще се изградят и 
велотрасета с дължина 
1200 м. Ще бъде обновено 

осветлението по улици-
те и булевардите около 
пространството. Това 
включва подмяна на ка-
белната мрежа,  на 154 
стълба и монтиране на 
21 нови. 

Алейното осветление 
ще е с 356 светодиодни 
тела, които са енергос-
пестяващи.

217 декоративни лам-
пи ще има към различни-
те растителни групи. 
Ще бъде направено и ос-
ветление на парапета на 
пешеходния мост над бул. 
„България". 

Проектът предвижда 
и изграждане на подзем-
на инфраструктура - ка-
нализация и водопроводна 
мрежа. Ще бъде изпълнен 
и цялостен ремонт на 
фонтана и  каскадите 
(каскади 1, 2 и 3 и 4 - вод-
ни огледала).

Разбира се,  всичко 
това включва и рекон-
струкция на зелените 
площи, възстановяване 
и обновяване на терито-
рия с обща площ 77 дка. 
Ще бъдат засадени 1855  
дървета, 15 647  храста, 
17 800 многогодишни рас-
тения.

Ще се поставят 120 
нови метални кошчета, 
ще бъдат ремонтирани 
247 пейки. Ще се въз-
становят и трите съ-
ществуващи чешми на 

територията на парка, 
а в южната част ще има 
нова.

Автоматизираната 
подземна поливна сис-
тема ще струва над 390 
хил. лв. Предвижда се и 
реконструкция на водна-
та каскада в детския 
сектор, както и монти-
ране на 29 камери, които 
ще са свързани към цен-
тър за видеонаблюдение.

Рампи ще направят 
парка достъпен за хора 
в неравностойно поло-
жение и майки с колички. 
Включено е и изграждане-
то на две тоалетни.

С амата сграда  на 
НДК не е в заданието, 
тъй като нейната ре-
конструкция е заложена 
в Интегрирания план за 
градско възстановяване и 
развитие на София, обек-
тите от който се очак-
ва да бъдат реализирани 
между 2014 и 2020 г. Не 
е включен и паметникът 
„1300 години България", за 
който все още се подгот-
вя конкурсна програма.

Въпреки че от Сто-
личната община не се 
ангажираха с конкретна 
дата за класирането на 
участниците в търга за 
строителство, е важно 
процедурите да приклю-
чат в най-кратки сроко-
ве и буквално до дни, тъй 
като местната власт ще 

получи еврофинансиране, 
ако завърши целия про-
ект до май 2015 г. В края 
на март - близо половин 
година след обявяване-
то на поръчката и след 
отварянето на ценови-
те оферти, стана ясно, 
че по-голямата част от 
проекта ще струва около 
8 млн. лв. Водещите ком-
пании в надпреварата за 
четирите части от тър-
га са  „СК-13 Пътстрой”, 
„Про-плантс”, „Полид” и 
обединение „Лирекс БГ - 

2014 е и годината на голямото ремонтиране на 
подлези. Както е известно, вече върви изпълнението 
на общинската програма, която предвижда преобра-
зяването на нови 20 подземни съоръжения. София 
има 82, а през тях всеки ден преминават средно 
до сто хиляди души, или колкото е един областен 
град. 31 бяха основно обновени от общината през 
последните 3 години. Още 15 са добре почистени и 
се поддържат и охраняват от „Метрополитен“, ОП 
„Стара София” и частни дружества. Останалите 
36 доскоро бяха занемарени, миришещи лошо и не-
ремонтирани от години подземни тунели, потъна-
ли във всевъзможни боклуци и тъмнина. Сметките 
показват, че в края на 2014 г. само 16 остават за 
поредната вълна на обновления. 

Основният ремонт на първите 31 по думите 
на зам.-кмета Любомир Христов струва над 3,5 
млн. лв., като 2 млн. лв. са дадени само за цялост-
ната мащабна реконструкция при гара Подуяне и на 
бул. „България“ при комплекс „Бокар“.

Тази година най-скъпият е при Орлов мост - око-
ло 160 000 лв. Той е част от цялостния проект за 
рехабилитация на бул. „Цариградско шосе” заедно с 
още два подлеза и с големите мостови съоръжения 
на 4-ти километър и на разклона за аерогара София.

Успоредно с цялостната реконструкция на трам-
вайната линия по бул. „България” ще бъдат обновени 
и всички подлези по булеварда. Предстои ремонт и 
на тези по бул. „Ботевградско шосе”. Така общият 
им брой става 20.

Наред с ремонтните дейности ще се поставят 
и камери за видеонаблюдение. Предстои изгражда-
нето на втори център за видеонаблюдение на бул. 
„България”.

Програмата за подлезите стартира през 2009 и 
2010 г. Тогава е извършето обследване. Направени 
са паспорти на всички подлези, след което е разра-
ботена програма за тяхното поетапно възстано-
вяване. Изготвени са и инвестиционни проекти на 
55 съоръжения. Най-лошото в случая е, че община-
та влага много сили и средства за ремонтирането 
(около 50 000 лв. средно за един) и стопанисването 
им, а вандалите ги унищожават след това за броени 
седмици.

Ремонтът на съоръжението на Орлов мест трябва да 
приключи да края на май

Амбициозна общинска програма осигурява 12 млн. лв.          

Докторската градина 
се ремонтира усилено, 
а Борисовата градина е 
в очакване да започнат 
строителните дейности и 
там

Снимки в. „Строител“
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Сектрон”  между „Сек-
трон” и „Лирекс БГ”. 

От 2001 г. парковото 
пространство около НДК 
е обявено за публична 
общинска собственост. 
Досега  местната власт 
е извършвала единствено 
частични ремонти на от-
делни елементи от гра-
дината. В момента лесно 
се забелязва влошеното 
състояние на парка. 

Личният ангажимент 
на кмета е Докторска-
та градина 

И  ако  в с е  о щ е  с е 
очак ва обявяването на 
строителите, които ще 
реконструират прос -
транството около НДК, 
за Борисовата градина 
вече има избран изпъл-
нител и работата ще 
започне всеки момент. 
„Калистратов груп” ООД 
спечели поръчката сред 
13 конкуренти с най-ни-
ска предложена цена - 
близо 715 000 лв. без ДДС. 

Дейностите обхващат 
ремонт и възстановява-
не на пешеходните площи 
около езерото „Ариана”. 
Проектното решение по 
части паркоустройство, 
пътна и вертикална пла-
нировка включва декора-
тивната настилка око-
ло езерото с площ около 
5200 кв. м и прилежащите 
тротоари – 2400 кв. м. 
Настилката ще бъде из-
граждана в растер с гра-
нитни плочи и паваж.

Плановете за ремонт 
на т.нар. Докторска гра-
дина бяха обявени от 
столичния кмет Йордан-
ка Фандъкова още мина-
лата година. „Трябва да 
върнем блясъка на това 
знаково място.  Лично 
съм поела ангажимент 
за цялостната му рекон-
струкция”, каза Фандъко-
ва неотдавна. Ремонтът 
е втори етап от цялост-
ното възстановяване на 
градината след осветле-
нието през 2012 г. 

Обновяването сега е 

за 840 000 лв. и включва 
нови настилки, осветле-
ние, водна площ, бесед-
ки, 2 детски площадки 
и тротоари. Освен въз-
становяване на живия 
плет около градината ще 
бъдат засадени и над 60 
дървета. Работата за-
почна в края на 2013 г. и е 
на финал. 

Цветен паваж за „Мир 
и дружба“

И най-голямата зеле-
на площ в студентския 
квартал е подложена на 
мащабна реновация за 
пръв път от годините, 
в които носела звучното 
име „Мир и дружба“. Тук 
се възстановява основ-
ната алейна мрежа, като 
настилката е от цветен 
паваж в охра и антрацит. 
По обекта се работи от 
миналата година, а вто-
рата част на работите 
включва и изграждането 
на детска площадка. Тя 
е с кръгла форма, разпо-

ложена в централна-
та част, в близост до 
главната алея. Съоръ-
женията за малчовците 
се монтират върху само-
разливна каучукова цвет-
на настилка. 

С възстановяването 
на парка студентите ще 
се сдобият с амфитеа-
тър. Ще има и тоалет-
ни с размерите на малка 
стая. Също така се оч-
аква да се обособят нови 
паркоместа, за да бъде 
облекчено движението в 
квартала.

Обявиха новите  
поръчки  
за Северния парк 

След като още преди 
началото на пролетта 
приключи първият етап 
от възстановяването 
на големия Северен парк, 
който е на територията 
на два района, сега е обя-
вен нов търг. Документи 
се приемат до 28 май, а 
прогнозната стойност е 

3 238 970 лв. Поръчката е 
разделена на 6 обособени 
позиции: 

1. „Ремонт и възста-
новяване на Главен вход 
„Северен парк” – част 
ВиК: присъединяване и 
оборудване на сонд. кла-
денец, водна площ, пло-
щадкови мрежи, изграж-
дане на автоматизирана 
напоителна система”.

2. „Ремонт и възста-
новяване на Главен вход 
„Северен парк” – част 
конструктивна – водна 
площ и детски площадки”. 

3. „Ремонт и възста-
новяване на Главен вход 
„Северен парк” от ул. „Ген. 
Никола Жеков” -  стро-
ителство на 1 детска 
площадка за деца до 18 г. 
(скейтборд площадка със 
защитна мрежа)”. 

4. „Ремонт и възста-
новяване на Главен вход 
„Северен парк”  от ул . 
„Ген. Никола Жеков” - из-

вече писа, с участие-
то си в инициативата 
Столичната община 
очаква създаването 
на модел за устойчиво 
развитие на северните 
територии на града. 
Представените наско-
ро конкретни предло-
жения от ръководителя 
на проекта арх. Бойка 
Къдрева и арх. Слаев от Варненския универси-
тет насочват към интересни изводи. Според 
учените за превръщането на северната част 
на София в територия за живеене от нов тип 
е нужно и развитие на инфраструктурата. 
Конкретната идея е за изготвяне на списък 
с инфраструктурни обекти за изграждане с 
европейско или централно финансиране. Това 
обаче не означава строителство или ремонт 
на съществуващите пътища.

Експертите предлагат развитието на 
тези територии да бъде стимулирано със 
строителството на нов релсов транспорт. 
Категоричният извод е, че трябва да се сти-
мулира частната инициатива по изграждане 

на обекти от обслужващата инфраструкту-
ра и използване на железопътния транспорт 
в системата на градския, включително и на 
линия на скоростен трамвай или влак. 

Сред предложените мерки широко са за-
стъпени правила и норми, свързани със защи-
тата на зелените зони, конкретните предло-
жения са направени на основата на проучване 
на сегашното им състояние и сравнителен 
анализ спрямо развитието на южните райони 
на София с това на периферията на европей-
ските столици.

Направените до момента препоръки ще бъ-
дат обсъдени с гражданите по места, за да се 
изработят нормативни промени. 

         за преустройство на паркове през 2014 г. 

граждане на 1 бр. детска 
площадка за деца до 3 г. 
и една за малчугани от 3 
до 12 г. 

5. „Ремонт и възста-
новяване на Главен вход 
„Северен парк” от ул. „Ген. 
Никола Жеков” - част ге-
одезия – земни работи и 
настилки и част архите-
ктурна – паркова мебел.

6. „Реконструкция на 
Северен парк – част пар-
коустройство“

Усилено върви в мо-
мента и довършването 
на работата в парк „Ге-
рена“, където предстои 
ремонт на настилките 
в парка като първи етап 
от цялостното му въз-
становяване.

Програмата  
в движение

През последните го-
дини Столичната община 
последователно реализи-
ра своята програма за 
обновяване на парковете 
и зелените площи, като 
в редица обекти дей-
ностите са завършени и 
резултатите са налице. 
Такива са централни зони 
от „Южен парк III част“, 
градинката „Баня Лозе-
нец“, тази до Народната 
библиотека, простран-
ството около Паметни-
ка на Патриарх Евтимий, 
пешеходната зона на бул. 
„Цар Освободител”, парк 
„Лебеда“ и много други.

З а  „ Б ан я  Ло з е нец " 
това беше първи ремонт, 
хвалят се от кметство-
то .  Пространството 
между бул. „Черни връх”, 
бул. „Евлоги и Христо Ге-
оргиеви”, ул. „Калиакра” 
и ул. „Ралица” почти не е 
променяно през годините, 
с изключение на появата 
и изчезването на различ-
ни заведения. 

Проектът за обновле-
нието бе изготвен от 
общинското предприя-
тие „Софпроект". Малко 
повече от половин милион 
лева излезе ремонтът.

В стратегията за развитие на транспорт-
ната инфраструктура на Република България 
до 2015 г. е записано, че секторът е призван 
да съдейства за икономическото и социалното 
развитие на страната. За строителството на 
модерна инфраструктура са необходими време, 
дългосрочен подход и осигуряване на стабилни 
финансови потоци, както и решителност и ан-
гажираност на всички институции и организа-
ции, имащи отношение към този процес.

Най-малко строителите трябва да бъдат 
убеждавани, че изграждането на пътища гене-
рира устойчив растеж на обществото. 

Още през 2013 г. стана ясно, че София 
изпълнява стратегията и ще налее над 2 
млрд. лв. в транспортни обекти през след-
ващите четири години. Две трети от сред-
ствата са за изграждането на третия лъч на 
метрото и неговото разширение. Останалите 
- за нови улици и кръстовища на две нива, как-
то и за ремонт на уличната мрежа. 

В последните дни обаче работата на Сто-
личната община по един международен про-
ект дава нова насока за това, накъде трябва 
да се насочи погледът в недалечно бъдеще. 
Проектът е TURAS (Преход към гъвкавост и 
устойчивост на градовете) и целта му е да 
разработи всестранни мерки за постигане 
устойчивост на градската среда чрез осигу-
ряване на висока гъвкавост в непрекъснато 
променящите се условия. Както в. „Строител“ 

Ремонтът 
на Северния парк 

ще бъде 
осъществен 

на няколко етапа

Алеята 
между университета 
и Орлов мост 
грее обновена



Отличията от меж-
д у н а р о д н и я  ко н к у р с 
Wienerberger Brick Award 
2014 бяха представени в 
Архитектурния център на 
Виена. Те се състоят от 
една голяма награда, пет 
по категории, както и две 
специални. Международни 
архитектурни критици и 

журналисти предложиха 
повече от 300 проекта 
от 26 страни, от които 
50 бяха номинирани да се 
състезават на финала в 
конкурса Wienerberger Brick 
Award. Престижните на-
гради се връчват на всеки 
две години от 2004 г. на-
сам. 

„В този проект кера-
миката изпълнява не само 
декоративна функция, а е 
определяща за цялостна-
та конструкция на сгра-
дата – факт, който аз 
считам за изключително 
важен“, така Ванг Шу – 
член на журито и носител 
на отличието Pritzker Prize 

за 2012 г., описва носите-
ля на голямата награда на 
Wienerberger Brick Award 
2014. „Той е много семпъл, 
но и много красив – това 
беше първият проект, 
който ме накара веднага 
да си помисля: великоле-
пен е“, продължава той да 
описва впечатленията си 

от Институ-
та по кине-
матография 
и  анимация 
„Кантана” в 
Након Патом, 
Тайланд. На 
н е г о  б е ш е 
присъден  и 
призът в ка-
тегори ята 
„Специални решения“. Обу-
чителният център, проек-
тиран от архитектурно 
студио „Банкок Проджект”, 
е построен с над 600 000 
ръчно изработени тухли, 
осигурени от единстве-
ното село в Тайланд, кое-
то все още ги произвеж-

да. Благодарение на този 
проект много безработни 
хора са получили професио-
нална квалификация като 
строители, което му при-
дава и социално значение.

Къща, която позволява 
възможно най-самостоя-
телния стил на живот, е 

победител в категорията 
„Жилищно строителство“. 
В китайската провинция 
Шанси архитектът Джон 
Лин е конструирал „Къща 
за всички сезони“, изгра-
дена от традиционни ма-
териали като керамични 

тухли. Вътрешен двор 
свързва кухнята, банята, 
всекидневната и спал-
ните, докато покривът 
се използва за сушене на 
месо и събиране на дъж-
довна вода.

Първа награда в ка-

тегорията „Нежилищно 
строителство“ получи 
Музеят на изкуствата в 
Равенсбург, проектиран 
от архитектурно студио 
„Ледерер Рагнарсдотир 
Ой”. Прозорците на сгра-
дата, съхраняваща колек-
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Институтът по кинематография в Тайланд е носителят на голямата награда

Институтът по кинематография и анимация „Кантана” в Након Патом, Тайланд, спечели 
голямата награда и приза в категория „Специални решения“. Построен е с над 600 хил. ръчно 
изработени тухли

Първата награда за нежилищно строителство бе присъдена на Музея на изкуствата  
в Равенсбург, Германия

Кулинарно училище, разположено в антична сграда на някогашна кланица, впечатли журито  
в категорията „Градски решения“

Артцентърът „Буда” 
в Кортрайк, Белгия, 
стана победител в 
категория „Реновация 
на обществени сгради“



цията от произведения на 
Петер и Гудрун Селинка, 
пресичат фасадата само 
на няколко определени мес-
та. Тухлите, използвани за 
изграждането й, са били 
част от разрушен наблизо 
манастир.

Артцентърът „Буда” в 
Кортрайк, Белгия, стана 
победител в категорията 
„Реновация на обществе-
ни сгради“. Архитектурно 
студио 51N4E превърна 
бивша текстилна фа-
брика за боядисване на 
платове, разположена на 
остров Буда, в просторен 
център за културни дей-
ности. Съществуващите 
керамични стени са по-
чистени и обновени, като 
дървените елементи и 
бетонните колони са въз-
становени. Особено забе-
лежителни са жълтите 
тухли със своята почти 
кадифена повърхност.

Кулинарно училище, 
разположено в антична 
сграда на някогашна кла-
ница, впечатли журито 
в категорията „Градски 
решения“. Архитектурно 
студио „Сол89” са проек-
тирали училището близо 
до Кадис, Испания. Свет-
лите варосани стени са 
в синхрон с местните 
строителни традиции, а 
специалните керамични 
плочки осигуряват хиги-

енни условия и едновре-
менно с това предотвра-
тяват опасността от 
подхлъзване в кухнята.

И тази година „Винер-
бергер“ връчи две специал-
ни награди, които отидоха 
при обекти, изградени с 
продуктите на компа-
нията. Това са „Къщата 
на светлината“ в Пула, 
Хърватия, на архитекта 
Андрия Русан, както и хо-
телският и конферентен 
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„Червената ябълка“ също беше сред номинираните сгради в категория „Жи-
лищно строителство“ на международния конкурс Wienerberger Brick Award 2014. 
Сградата, чието име напомня за Ню Йорк, неслучайно е кръстена така. Тя обаче 
краси не мегаполиса, а българската столица София. Намира се до Южния парк, в 
кв. „Иван Вазов”, на кръстовището на ул. „Бяла черква“ и бул. „П. Ю. Тодоров“. Дело 
е на архитектурното „Аедес студио“, а изпълнител е фирма „Софбилд“. 

Инспирирана от града, който никога не спи, и от единствения по рода си квар-
тал „Сохо”, „Червената ябълка“ има жилищен характер от третата четвърт на 
XX в. Блоковете са големи, на достатъчно разстояние един от друг, зеленината е 
в изобилие. За да пресъздадат сложната и комплексна атмосфера на цял квартал 
в едно-единствено здание, архитектите избират най-логичния и вечен градивен 
материал – тухлата. Тя придава на сградата достолепност и романтика. В. „Стро-
ител“ разказа за „Червената ябълка“ още миналата година, преди да бъде официално 
открита. Тогава арх. Пламен Братков от „Аедес студио“ описа пред нашия екип 
началото на проекта така: „Представихме си като изходен пункт изоставена 
фабрика, която след реновиране се превръща в луксозно и желано място за обита-
ване. Така се получи нашата „жилищна фабрика“, изградена от множество проти-
воположни представи, свързани с понятията „старо“ и „ново“. В процеса на работа 
открихме няколко интересни феномена, свързани с „Червената ябълка“. Един от 
тях е вътрешният двор, който създава възможност за добро климатизиране на 
сградата. През зимата се запазва топлият въздух, а през лятото е прохладно.“

Сградата прави впечатление отдалече. Пластичността на фасадата й е под-
силена от два вида фламандска зидария. Първият е традиционен и придава силен 
ретро оттенък. Вторият, визуално напомнящ карираната плетка, която тази 
година стана хит в модните тенденции, е целенасочен опит на архитектите 
да преведат традицията на нов, актуален език. Иновативният подход обединява 
и минимализира броя на материалите, така че тухлата е използвана както за 
фасадата на сградата, така и по тротоара, стените, пода и тавана. Гигантски-
те сюрреалистични тухлени саксии, които „растат“ на партера и на покрива на 
„Червената ябълка“, гъделичкат сетивата и въображението. Сградата следва 
неправилните очертания на парцела. Острите ъгли, които се образуват, напом-
нят за динамиката на експресионистичната Chile house в Хамбург. Всеки един от 
дванайсетте етажа се различава от останалите. Малките балкончета от сто-
мана, накацали пред издължените френски прозорци, са символична препратка към 
металните стълби, които са характерни за фасадите в Ню Йорк. Апартаментите 
в „Червената ябълка“ също са проектирани със замах. Те моментално ви потапят 
в атмосферата на нюйоркските лофтове. 

център „Паситорни” в Хел-
зинки на студио „К2С Архи-
текти“. Специално произ-
ведените за тях фасадни 
тухли с цвят на слонова 
кост оставят трайно впе-
чатление.

„Аз съм възхитен от 
креативните стандарти 
и най-вече от архитек-
турата на наградените 

обекти, която е съобра-
зена с предназначението 
на сградите. Според мен 
сградите, изградени от 
рециклирани тухли, са 
особено впечатляващи, 
защото са пряко дока-
зателство за дълговеч-
ността и устойчивост-
та на този строителен 
материал“, каза Хаймо 

Шойх, изп. директор на 
„Винербергер АГ”. 

Съпровождащият це-
ремонията „Архитектурен 
алманах BRICK 14” отново 
представя всички награ-
дени проекти в детайли. 
Луксозната книга съдържа 
богат снимков материал 
и чертежи на номинирани-
те проекти.

„Къща за всички сезони“ в китайската 
провинция Шанси е победител в 
категория „Жилищно строителство“ 

„Къщата на светлината“ в Пула, Хърватия, и хотелският и конферентен център „Паситорни”  
в Хелзинки бяха отличени с двете специални награди
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Специалистите имат какво още да дадат на обществото

Георги Сотиров

Отчетното годишно събрание на Националния 
професионален клуб „Строител” (НПКС) събра „под 
знамената” хората, които организираха, ръководе-
ха и изграждаха България през втората половина на 
XX в. Срещнаха се строители ветерани, започнали 
професионалната си кариера преди половин сто-
летие и оставили след себе си пътища, язовири и 
каскади, заводи и ТЕЦ-ове, хиляди жилищни блокове.

В началото на събранието, приветствайки 
колегите си, председателят на клуба ст.н.с. инж. 
Богомил Николов се обърна към екипа на в. „Стро-
ител“: „Вашите публикации са много важни за по-
пуляризиране на работата на нашите експерти, с 
които се гордеем.”

През отчетния период клубът участваше ак-
тивно в работата на КСБ, на Министерството на 
регионалното развитие и на Министерството на 
инвестиционното проектиране. Специалисти от 
клуба бяха гости на Международната конференция 
„Енергийна ефективност на сгради” за приложение 
на германския опит и възможности за партньор-
ство с нашата страна.

„В подготвяния кодекс на строителя предло-
женията на клуба ще намерят приложение в реша-
ването на проблемите на сградния фонд, на земе-
тръсните опасения от нарушенията в носещата 
конструкция на панелните сгради”, подчерта инж. 
Николов. Той се спря и на работата по преиздава-
нето на книгата за изтъкнатия строител Павел 
Боянов. 

Инж. Иван Стоянов – зам.-председател на клу-
ба, направи отчет на финансовото състояние на 
клуба. 

Инж. Стефан Нинов – бивш кмет на София, 
обърна внимание, че експертите от клуба са в пра-
вото си да работят за новата визия на столица-
та. „Ние имаме какво да кажем на кмета Йорданка 
Фандъкова. Длъжни сме на обществото. Нашият 
капацитет трябва да бъде впрегнат за благото на 
хората. Защото сред нас има специалисти, които 
са ръководили министерства, отрасли, цели систе-
ми на икономиката”, допълни той.

НПКС обединява изтъкнати строители от 
близкото минало, които изградиха България. Го-
лемият проблем за страната е, че няма стро-
ителство на промишлени обекти. А те водят 
след себе си новите работни места и повишават 
стандарта на хората.

Като бивш директор на ДСО „Промишлено 
строителство”, където се трудеха над 25 хил. 
работници, мога с гордост да заявя, че ние изгра-

Инж. Иван Кръстев, бивш министър на строителството:

Инж. Стефан Нинов, бивш кмет на София:

Като първи зам. ген. ди-
ректор на ДСО „Промишлено 
строителство” – най-голямо-
то строително обединение в 
онези години, съм участвал в 
създаването на първите пи-
воварни заводи, на „Девня”, в 
проблемния с безработицата 
регион на Хасково, Атомната 
централа в Козлодуй и мно-
го други промишлени обекти, 
които решиха генералните въ-
проси на икономиката на Бъл-
гария. Под мое ръководство в 
столицата са построени 108 
хил. жилища. Вярно е, че това 

основно са панелни сгради, но с 
тях държавата реши най-теж-
кия си проблем – за жилищата 
на хората в големите градове. 
По това време започнаха да се 
осъществяват идеите и за ме-
трополитена и основните път-
ни комуникации в София. Защо-
то един голям град се изгражда 
на базата на комуникациите, 
на инженерната инфраструк-
тура. Оттогава е обходът по 
бул. „Владимир Вазов”, удвое-
ният мост „Чавдар”, мостът 
в кв. „Орландовци”. При всяка 
среща в клуба се връщаме към 

нашето минало, към времето 
на активна професионална ре-
ализация на всеки един от нас. 
Едновременно с това мислим 
и за днешния, а и за утрешния 
ден. И това е така, защото 
добре осъзнаваме, че страна-
та се нуждае от развитие, от 
строителство.

Д нешни ят ден  за  клуб 
„Строител” е важен – отчита-
ме свършена работа и доб ро 
взаимодействие с КСБ. Камара-
та функционира добре, защита-
ва интересите на българските 
строителни фирми.

Инж. Богомил Николов и инж. Любен Петров

Инж. Любен Петров, бивш зам.-министър на строителството:

Моите 50 години трудов 
стаж са свързани само и един-
ствено със строителството. 
Работил съм на обектите в 
„Марица-изток”, на Ремонтна-
та база в Раднево, на Брикетна-
та фабрика. От това време е и 
моят „Златен орден на труда”. 
Бил съм гл. инженер на строи-
телството на Завода за поли-
естерни влакна в Ямбол. Като 

началник на строежа на ТЕЦ 
„Бобов дол” за 5 години през 
мен минаха изграждането на 
корпусите на централата, на 
охладителните кули, на комина. 
Това беше истинска строител-
на школа за над 1000 души. 15 
години от биографията ми пре-
минаха в строителна работа по 
обектите в страната. Когато 
по различни поводи се срещаме 

с колегите от клуб „Строител”, 
имаме своите спомени за вре-
мето, когато се полагаха осно-
вите на икономическото раз-
витие на България, но имаме 
и своята визия за нейното ус-
пешно развитие напред в годи-
ните. Това беше и най-важното 
от годишното отчетно събра-
ние – желанието да се използва 
нашият експертен потенциал.

Снимка авторът

дихме едни от най-големите промишлени обекти 
в България – „Девня”, „Нефтохима” край Бургас, 
АЕЦ „Козлодуй”, „Марица-изток”, заводите за 
тежко машиностроене край Радомир, Русе и т.н. 
Разбира се, сега такова строителство не е на 
дневен ред. Времената, условията, икономиката 
са други, но малки промишлени обекти могат да 
се изграждат – нещо, което се забелязва край 
Пловдив например. Развитието на промишленос-
тта е възможното решение на проблема с безра-
ботицата и излизането от кризата.

Професионалната гимназия по строителство и архитектура 
(ПГСА) –Пазарджик, отбеляза своята 55-а годишнина. На тържес-
твото присъстваха гости от РИО – Пазарджик, ПГСАГ – Пловдив, 
Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инжене-
рите в инвестиционното проектиране (КИИП) и от други уважавани 
организации и фирми, бивши преподаватели, ученици. Директорът 
на училището инж. Петя Иванова изказа искрени благодарности към 
всички, свързали професионалния си път с гимназията. Председате-
лят на ОП на КСБ – Пазарджик, инж. Евтим Янев й връчи престижния 
приз „Строител на годината“. 

Своите приветствия отправиха инж. Тодор Енев – председа-
тел на КИИП, Пазарджик, Лъчезар Минев – оглавяващ училищното 
настоятелство на ПГСА, Александра Полищук – старши експерт 
по ОСО към РИО, Пазарджик, и директорът на ПГСАГ – Пловдив, 
Мариана Спасова. Любопитство предизвика и благотворителният 
базар, подготвен от ученици и учители, работещи по проект „Успех“. 
Събраните средства ще бъдат предоставени на изявени деца от 
гимназията. 

14 – 17 май 2014 г.

Тринадесето издание на международната изложба EXPOKOS 
2014 в сферата на строителството, енергетиката и минното 
дело, технологии, мебелно производство и недвижими имоти – 
Прищина, Косово.

17 – 31 май 2014 г.

Атлантическият клуб в България организира обучителен 
семинар в САЩ – „Взаимодействието на бизнеса, държавата 
и местната администрация с военни бази в процес на конвер-
сия, инженерно-технически, икономически, екологични и правни 
аспекти“.

28 май 2014 г.

Камарата на строителите в България и „ТехноЛогика“ ЕАД 
организират еднодневно специализирано обучение на тема 
„Софтуерни средства за управление на строителни проекти“.

28 – 30 май 2014 г.

В Москва ще се проведе международна конференция Arena 
Forum, посветена на изграждането и ефективното управление 
на спортни обекти.

11 – 12 юни 2014 г.

В Белград ще се проведе строителното изложение 
„RENEXPO® Западни Балкани за ВЕИ“.

26 – 27 юни 2014 г.

Обучение по устойчиво строителство DGNB Registered 
Professional, организирано от Българския и от Германския съвет 
за устойчиво строителство в партньорство с Министерство-
то на инвестиционното проектиране.

18 – 20 септември 2014 г.

Във Варшава (Полша) ще се проведе международното стро-
ително изложение Warsaw Build.

27 октомври – 7 ноември 2014 г.

Строително изложение Hong Kong – International Building and 
Decoration Materials and Hardware Fair + обиколен тур на Хонконг 
и Китай (Шанхай, Пекин и Сиан).
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Проф. инж. Георги Стефанов, УАСГ, 
„Доктор хонорис кауза“ на Техническия университет – Виена:

Ренета Николова

Проф. Стефанов, за 
мен е изключително удо-
волствие да се срещна с 
една легенда в научните 
и в строителните среди. 
Разкажете  как се ори-
ентирахте към вашата 
специалност?

Първо бих искал да 
кажа няколко думи за ро-
дословното си дърво. Пра-
дядо ми е Петър Бонев, 
водачът на Априлското 
въстание в Перущица. Той 
загива още в самото нача-
ло на бунта. Неговата дъ-
щеря, тоест моята баба, 
е отгледана като сирак в 
пансион, изграден от бла-
городни руски дами. Тя е 
била възпитана за учител-
ка със знания по френски и 
руски език. В последствие 
се жени за дядо ми, чието 
име нося - Георги Стефа-
нов. Той е бил адвокат от 
Пазарджик, основател на 
БРСДП в Пазарджишко. Ако 
отидете в градската гра-
дина, ще видите негов па-
метник. Много обичам да 
говоря за дядо, тъй като 
съм живял при него и той 
ме е възпитавал. Беше за-
бележителен човек. Учил е 
в гимназията на Пловдив, 
когато градът е бил сто-
лица на Източна Румелия. 
Сред учителите му са Пе-
тко Славейков и Констан-
тин Величков. Когато бил 
в IV клас (сега VIII клас), 

научил, че има българска 
стенография от Антон 
Безеншек - словенец, кой-
то създава стенография 
за всички славянски езици, 
включително и нашия. По-
канен е в нашата страна и 
става стенограф в Народ-
ното събрание. Дядо ми 
намира учебника, написан 
от Безеншек, и през вакан-
цията учи стенография по 
9 часа на ден. След това 
предава това умение на де-
цата и внуците си, в това 
число и на мен. 

Историята на семей-
ството ви е впечатля-
ваща, но къде е връзката 
със строителството?

Сега ще разберете. 
Връзката е баща ми, кой-
то е инженер по желез-
ниците. Той е построил 
железопътните линии 
Пловдив - Панагюрище, 
Пловдив - Карлово, Клисура 
- Карлово - Калофер, Кри-
чим - Пещера. Като дете 
през ваканциите винаги 
бях при него и научих мно-
го неща за строителство-
то още тогава. Ще кажа 
още няколко думи за моя 
баща. Той започва да след-
ва строително инженер-
ство през 1911 г. във Вие-
на. Завършва обаче доста 
по-късно, защото следва-
нето му е прекъснато от 
три  войни. През 1912 г. е 
доброволец в Балканската 
война, участва и в Между-

съюзническата, и в Първа-
та световна война. И чак 
след това продължава об-
разованието си във Виена. 
Там се запознава с моята 
майка, която е австрийка. 
7 години сме живели във 
Виена и там съм завършил 
първо отделение. Благода-
рение на това знам добър 
литературен немски език. 
Дойде ред да разкажа и за 
себе си. Завършил съм Пър-
ва софийска мъжка гимна-
зия. По мое време се учеше 
много повече, отколкото 
сега. Сред учителите ми 
беше например Стефан Ил-
чев, издател на множество 
речници на българския 
език. При него съм учил 5 
години латински, който 
ползвам и до момента.

По това време бяхте 
ли се насочил вече към 
строителството?

Бях се насочил към 
строителство още на 
3-годишна възраст. Кога-
то бяхме във Виена, баща 
ми купуваше строителни 
играчки, които се сглобя-
ваха по чертежи, и така 
се разпали интересът 
ми към строителното 
инженерство. Завърших 
инженерство през 1942 г. 
във Виена. После станах 
асистент при един про-
чут професор – О. К. Фрьо-
лих. След това от 1946 до 
1953 г. станах асистент 
при друг известен про-
фесор – Балуш Балушев, 
който създаде нова дисци-
плина в България - земната 
механика. Имах честта да 

работя и с проф. В. Минков. 
Той е строител на пър-
вите пристанища у нас. 
Негово дело е фундиране-
то на Дунав мост.  После 
станах доцент, професор. 
68 години съм в универси-
тета. Когато Държавна-
та Политехника се разде-
ли, се наложи да отида в 
Минно-геоложкия инсти-
тут, където основах и 13 
години завеждах катедра 
„Строително дело”. После 
се върнах тук. Бил съм и на 
други места по съвмести-
телство. Аз съм първият 
зам.-директор на Научно-
изследователския строи-
телен институт (НИСИ). 
Този институт беше съз-
даден от министър Са-
келаров. За него се знае 
много малко, а той заслу-
жава хората да разберат 
повече за дейността му, за 
която съм писал.

Много от  сегашни-
те големи строители  са 
били ваши студенти. С 
кого от тях се гордеете?

Инж. Симеон Пешов е 
един добър пример. Проф. 
д-р инж. Добрин Денев е 
друг мой ученик. Той беше  
ректор тук. Повечето от 
известните строители са 
били мои студенти, с кои-
то се гордея.

Вие сте свидетел на 
изграждането на голе-
мите инфраструктурни 
и промишлени обекти в 
България. Разкажете ни 
какво си спомняте за на-
чалото на този период?

Както казах, основа-
телят на земната меха-
ника е проф. Балушев, но 
той не е имал лаборато-
рия. Първата лаборатория 
по земна механика и фун-
диране създавам аз. Тя е 
обща на Политехниката 
и НИСИ. По неин образец 
са направени лаборато-
риите в „Енергохидропро-
ект” и другаде. Първите 
лаборанти също съм ги 
обучавал. Голямото родно 
строителство започва 
с язовир „Росица”. Това 
е сегашният яз. „Стам-
болийски”. Случи се през 
1946 г. благодарение на 
министър Сакеларов. Без 
нашата лаборатория по 
земна механика нямаше да 
стане възможно цялото 
хидротехническо строи-
телство в България. След 
9 септември сме напра-
вили изключително много 
главно в тази сфера. По-
строили сме 2000 язовира, 
вярно - от тях големите 
са десетина, другите са 
малки и микроязовири, но в 
България не е паднал нито 
един от тях, за разлика от 
други страни, където та-
кива аварии са се случва-
ли. Тук искам да уточня, че 
никъде не съм бил ръково-
дител на обект, но почти 
няма голям строеж, за кой-
то да не съм консултирал 
строителните дейности. 
Включително промишлени-
те обекти, пътища и же-
лезници. Правили сме и ку-
рортно строителство, и 
големи мостове. Спомням 
си, че като консултант за 

експертиза хонорарът ми 
беше 40 лв.

За консултант на го-
лям обект като язовир?

Да, после ги увеличиха 
на 80 лв. За известно време 
бях началник отдел, а после 
директор на дирекция „На-
ука” към Министерството 
на народната просвета. 
Там създадох научноизсле-
дователските сектори 
(НИС), които се внедриха в 
техническите университе-
ти и се занимаваха с про-
ектиране. По този начин в 
проектите участваха вещи 
лица, а от друга страна ра-
ботещите във вузовете 
получаваха практиката, 
която им липсваше.

Преобладаващото 
мнение е, че сега връзка-
та между образование и 
бизнес се къса. Какво ми-
слите вие?

Не съм готов да отго-
воря. Това е сложен въпрос. 
Темата за нивото и ка-
чеството на образование-
то трябва да се разисква 
много обширно.

„Строител“ е издание-
то на КСБ. Какво е ваше-
то послание към нашите 
читатели? 

Да работят качестве-
но. Всяко нещо трябва да 
се върши така, че да оста-
вя добра следа. Хубаво е, 
че се създаде Камарата на 
строителите в България, 
която обединява бранша. 
На всички читатели поже-
лавам здраве и успехи!

На 14 май 2014 г. проф. д-р инж. Георги Стефанов 
отбеляза  юбилей – 95 години. Проф. Стефанов е осно-
вател на Българското дружество по земна механика 
и фундиране през 1957 г., на което е дългогодишен, а 
понастоящем почетен председател. От 1967 г. е ръ-
ководител на катедра „Земна механика, фундиране и 
инженерна геология“ при ИСИ (днес УАСГ). Два мандата 

е бил зам.-ректор на института. Оглавявал е НИС. Съз-
дател е на Сектора за проучване и проектиране (СПП), 
който свързва научната работа на преподавателите 
с нейното приложение на сложни строителни обекти. 
От 1986 г. проф. Стефанов е пенсионер, но продължава-
ше доскоро (2011 г.) да чете лекции на студентите от 
немскоезичното обучение (до 92-рата си годишнина).  

С това става най-възрастният действащ преподавател 
в историята на университета. Той е почетен д-р на тех-
ническите науки на Техническия университет - Виена. 
Към момента е главен редактор на Годишника на УАСГ. 
В навечерието на 95-ия му рожден ден разговаряхме с 
проф. Стефанов - една вълнуваща среща с човек, отдал 
70 години от живота си на преподаването и науката.

Снимка Денис Бучел

Снимка Емил Христов
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Борислав Борисов, 
ВСУ „Любен Каравелов” 

Софийските площади загубиха 
своята привлекателност и автен-
тичната си функция. През години-
те те постепенно се превърнаха 
в обикновени улични кръстовища 
и паркинги. Като че ли беше изо-
ставено и забравено тяхното ос-
новно предназначение на общест-
вени места, където гражданите да 
могат да се срещнат помежду си, да 
се радват на свободното си време, 
прекарано в подходяща простран-
ствена среда, отговаряща на високи 
архитектурно-градоустройствени 
критерии.

Още Леон Батиста Алберти в  
„Десет книги за архитектурата” 
подчертава значението на градския 
площад: „Най-главното украшение на 
селището придават положението, 
направлението, съотношението и 
разпределението на улиците и осо-
бено на площадите.“ По-късно също и 
Паладио в „Четири книги върху архи-
тектурата” пояснява: „Необходимо 
е градът да има повече или по-малко 
площади, които са неговата главна 
част.” Българският градострои-
тел проф. арх. Любен Тонев в своя 
фундаментален труд „Площадът“, 
издаден в БАН 1949 г., отбелязва: 
„Площадът по своето предназначе-
ние и роля за градския организъм, по 
своята пространствена и архите-
ктурно-композиционна стойност 
е бил винаги и продължава да бъде 
най-същественият градски еле-
мент.“ По–нататък той добавя, че 
със своето си предназначение аго-
рата е пълна противоположност на 
кръстовището. И арх. Филев, също 
дефинирайки понятието площад, 
пише: „Той представлява свободно 
селищно пространство, обособено в 
градоустройствено и функционално 
отношение, предназначено да служи 
за обществени изяви, политически 
и културни начинания, за развлече-
ния, общуване, разходки и отмора. 
Площадът е необходимо да бъде съ-
образен преди всичко с удобствата 
на пешеходците с оглед на тяхното 
спокойно събиране, пребиваване и 
движение.”

Днес, в забързаното ежедневие 
на големия столичен град, като че 
ли забравихме основната функция 
на площадите. Заслужават ли те 
своето възраждане като най-важни 
елементи в архитектурно-градоус-
тройствената композиция на Со-
фия? Този толкова важен въпрос за 
градоустройството ме мотивира 
да изследвам някои възможности за 
обновяване на тези пространства, 
както и за създаване на нови.

Общи теоретични постановки  
за площадите като най-важни 
елементи на градската струк-
тура

Навсякъде по света те са задъл-
жителна и главна структурна еди-
ница към всеки градоустройствен 
план. Площадите играят ролята на 
своеобразно ядро–център, който 
може да е средище с търговско, 
религиозно, политическо, култур-
но, мемориално, рекреационно, ад-
министративно-представително 
или друго предназначение, и според 
своята функция, форма, големина 
и др. особености да се групират и 
класифицират на различни видове. 
Те до голяма степен определят худо-
жествено-естетическите качества 

и функции на селището като цяло. 
Правилното планиране, проектиране 
и архитектурно-художествено офор-
мяне на площадите винаги е било и 
продължава да бъде първостепенна 
задача за градоустройството. Те 
имат разнообразна и уникална прос-
транствена организация – различно 
оформена рамка и разположени сгра-
ди около или в тях, паметници, зе-
лени площи, преместваеми обекти, 
декоративни и информационно-ре-
кламни елементи, настилки, чешми и 
перголи, елементи на градското об-
завеждане и др. Най-разнообразни са 
взаимовръзките помежду им, както 
и с останалите градски простран-
ства, вкл. подходите и отношение-
то им към комуникационно-транс-
портната система на селището.

И в миналото, и сега площади-
те имат основополагащо значение 
за градоустройството на всяко 
населено място. София не само че 
не прави изключение, но има огро-
мен потенциал на своите площад-
ни пространства. Това придава на 
столицата неповторим, разпозна-
ваем и уникален характер и образ на 
един от най-красивите европейски 
градове. Ето защо обновяването на 
софийските площади и създаването 
на нови обществени пространства 
в центъра се превръща в актуална 
и отговорна професионална задача 
с първостепенно значение.

Проучване на градоустрой-
ствения потенциал за обновяване 
на съществуващи площадни прос-
транства - емблематични софий-
ски площади, и реабилитиране на 
площадните им функции, загубили 
своето автентично предназначе-
ние и превърнали се в паркинги или 
кръстовища. Възможности за съз-
даване на нови.

С графичното изображение мо-
гат да се илюстрират потенциали-
те за градоустройствена намеса, 
даващи възможност за реабилита-
ция на площадната функция в една 
от най-важните части от главния 
столичен център. Логично е да се 
обобщят няколко извода, които да 
послужат като опорни точки при 
създаване на задание за реконструк-
ция и обновяване на центъра. Част 
от тези изводи биха могли да се де-
финират по следния начин:

Преустройството на площад 
„Александър Невски” изисква ос-
вобождаването от транзитните 
транспортни функции, както и от 

прекомерното паркиране. Оформяне-
то му следва да бъде като пешеход-
на зона, особено пред катедралния 
храм от запад и в пространството 
за церемониали пред „Вечния огън”. 
В участъка на Художествената ака-
демия е целесъобразно изграждане-
то на представителна обществена 
сграда с публични функции, която 
да рамкира площада от изток и да 
позволява реализиране на пешеходна 
връзка в дълбочина до паметника „Св. 
св. Кирил и Методий” пред Народна-
та библиотека. На юг, североизток 
и запад се осъществяват пешеходни 
връзки, съответно с пространства-
та на „Народно събрание”, „Васил 
Левски” и „Николай Гяуров”.

Площад „Народно събрание” 
е възможно да придобие посто-
янна пешеходна функция, без да 
се нарушава движението по бул. 
„Цар Освободител”. Транспорт-
ното успокояване чрез обхождане 
на паметника от юг, освен че ще 

реабилитира площадното значение 
на пространството пред „Народно 
събрание”, допълнително ще даде 
възможност за по-добро ансамбло-
во обвързване на сградата и па-
метника пред нея като неразделно 
функционално и обемно-простран-
ствено единство.

Площад „Васил Левски” (фиг. 2) 
от своя страна също може да при-
добие постоянна пешеходна функция 
чрез извеждане на автомобилния 
транзит от изток и преобразува-
не на кръстовището от кръгово в 
триклонно. По този начин паметни-
кът ще бъде естествен завършек и 
кулминация на пешеходната ос пред 
него. Това ще позволи да бъде решен 
проблемът с достъпността до мо-
нумента от посоката на барелефа 
с лика на Апостола. Паметникът е 
проектиран от арх. Антонин Колар в 
контекста на кръгъл площад с иде-
ята барелефният портрет да бъде 
обърнат към центъра на града и при 
тогавашните условия да бъде общо-
достъпен. Транзитната функция на 
бул. „Васил Левски” в участъка между 
бул. „Ал. Дондуков” и бул. „Цар Осво-
бодител” може да бъде разрешена 
подземно, както е илюстрирано на 
фиг. 1.

Площад „Николай Гяуров” (бивш 
„Червеният площад”) е напълно въз-
можно да стане изцяло пешеходен 
чрез реализиране на транзитното 
автомобилно движение по ул. „Раков-
ски” на подземно ниво. При такова 
решение се постига освен реаби-
литиране на площадната функция 
на приземно ниво и допълнително 
подобряване на пропускателната 
способност на ул. „Раковски” в учас-
тъка между бул. „Дондуков” и „Цар 
Освободител”. Градоустройстве-
но се осмисля пешеходната връзка 
между площад „Александър Невски” и 
Градската градина, както и достъп-
ността до Руската църква „Свети 
Николай Чудотворец“.

Софийската опера е единстве-
ната обществена сграда с об-

щоградско значение, 
която не притежава 
площадно простран-
ство .  Услови ята, 
при които тя е била 
проектирана от арх. 
Парашкеванов, са до-
вели до ситуация, при 
която сградата е от 
всички страни обрам-
чена с улици и кварта-
ли до такава степен 
на затвореност, че 
всеки усеща липсата 
на подходящо откри-
то обществено прос-
транство, даващо 
възможност на пеше-
ходеца да възприема 
фасадите на операта 
по подходящ начин. 
От приложената фиг. 
3 ясно личи, че тази 
важна обществена 
сграда е недопусти-
мо притеснена и из-
исква сама по себе 
си увеличаване на пе-
шеходната площ пред 
централната фасада 
и встрани от нея.

Схематичното из-
ображение от фиг. 1 
илюстрира потенциал-
ните възможности за 
създаване и на нов пло-
щад като част от ан-
самбъл на обществени 

зони и пешеходни пространства в 
източната част на главния градски 
център на София. Новата пешеход-
на зона по ул. „Раковски” осъщест-
вява по убедителен начин връзка на 
проектните пространства около 
централния вход на операта с три-
ъгълния площад на юг и от там към 
монументалния площад „Ал. Невски” 
на изток. По този начин пешеходна-
та достъпност на Софийската опе-
ра става много по-добра и уникална 
заради ансамбловото съчетание на 
повече обществени пространства в 
синтез помежду си в цялостна пеше-
ходна зона с общоградско значение. 

Огромни потенциални възмож-
ности за развитие на нов площад 
са заложени в зоната на новоот-
критото архитектурно наследство 
от Римския амфитеатър до кръс-
товището на бул. „Ал. Дондуков” и 
ул. „Будапеща”. Западно това прос-
транство се рамкира от бившия 
Младежки театър, източно - от 
бившата сградата на НИПК - сега 
НИНКН, и хотел „Арена ди Сердика”, 
северно от разширението пред Би-
товия комбинат. То може да се полз-
ва за пешеходен подход и подлез към 
площада на подземно ниво и на юг с 
новопроектирана рамка, даваща въз-
можност за достойно експониране 
на ценното недвижимо културно 
наследство и градската памет от 
античния период. Чрез архитектур-
но-градоустройствено оформяне на 
пространството около къщата с ча-
совника е възможно да се осъщест-
ви добра пешеходна обвързаност с 
Градската градина и на изток с прос-
транството на „Александър Невски”, 
както и на другите площади с общо-
градско значение.

Изводи
От направените градоустрой-

ствени анализи се установява, че 
съществуващите площадни прос-
транства крият голям потенциал 
за тяхното обновяване и оптимално 
архитектурно-градоустройствено 
оформяне. При него ще се превърнат 
в удобни пешеходни пространства с 
големи композиционно-художествени 
достойнства.

Допълнително могат да се 
направят изводи, че в столичния 
център са възможни нови градски 
площадни пространства, свързани 
с важни обществени сгради или 
паметници на културата (прос-
транството пред и до сградата на 
Софийската опера, както и това, 
познато като трамвайното ухо на 
„петицата” западно от Съдебната 
палата, и другото на Римския амфи-
театър „Aрена ди Сердика” до бул. 
„Дондуков” и др.). Архитектурно-гра-
доустройственото преосмисляне 
на столичния център с акцентира-
не на обществените пространства 
и развитие на площадните функции 
при традиционните съществуващи 
и в този смисъл исторически пло-
щади, както и при оформянето на 
нови такива площадни простран-
ства се превръща в професионално 
предизвикателство за обновяване 
на софийския център и повишаване 
на архитектурно-художествените 
му достойнства като Европейска 
културна столица.
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Александър Бояджиев, 
НБУ

Въпросите за необхо-
димостта от съществена 
промяна в архитектурата 
на сградите за образова-
ние (ново строителство 
и преустройство на съ-
ществуващите) се оказ-
ват особено актуални в 
последно време. След се-
риозна пауза в научните 
изследвания, продължила 
повече от 20 години, тази 
необходимост става ос-
тра и трябва да започне 
осмисляне на международ-
ния опит.

В последно време про-
блемите отново се повди-
гат от автори като проф. 
Стефан Попов (ЕПУ – Пер-
ник) и разработващата 
дисертация по арх. Радост 
Райновска (ВСУ– Варна). 
Съобразяването на све-
товните тенденции с бъл-
гарските условия изисква 
по-разгърнато участие 
от повече изследователи, 
включително и студенти, 
доколкото училищата са 
включени като курсови 
проекти в НБУ, УАСГ, ВСУ 
– Варна, и като дипломни 
и преддипломни във ВСУ 
„Любен Каравелов“.

Важно е изискването 
за по-дълго пребиваване 
на учениците в сградите 
и подготовката на уроци-
те и домашните изцяло 
там в извънкласни форми. 
Последното има огромно 
социално значение, защо-
то осигурява равни соци-
ални условия и възможнос-
ти за учениците, каквито 
част от тях нямат вкъщи 
(компютри, програми, кон-
султации, музикални ин-
струменти, спортни съо-
ръжения). 

При наличен и очевиден 
демографски проблем в 
страната и приближаване-
то й до някои характерис-
тики на мултиетнически 
държави училището както 
в ранна възраст, така и 
за тийнейджърите може 
да се превърне в основен 
инструмент за интегра-
ция на различните групи (в 
т.ч. социални, религиозни, 
расови и др.). Нещо пове-
че, то може да се окаже 
не само най-важен, но и 
единствен фактор за пре-
одоляване на най-остри 
конфликти.

Нуждите, продиктува-
ни от бързите техноло-
гични и социални промени 
в модерното общество, 
налагат преосмисляне на 
функционалната схема 
при изграждане на нови 
училищни сгради. Преди 
това трябва да се подчер-
таят факторите, идващи 
от образователния процес 
– зачитане на човешкото 
достойнство и равните 
неотменими права, плу-

рализъм и толерантност, 
достъпност до основните 
постижения на световна-
та култура, личностно 
отношение, аргументира-
ност и убеденост, твор-
ческо и критично мислене, 
интердисциплинарност, 
практическа насоченост.

Тези основни характе-

ристики, плюс променяща-
тата се система и прехо-
дът към пълен учебен ден 
за част от учениците и 
идеите за вписване в учи-
лищната среда на деца-
та от по-ранна възраст, 
налагат създаването на 
помещения от коренно 
различен тип, непознат 
досега. Тези стаи досега 
не са били обект на вни-
мание и научно изследване 
и подлежат на задълбочен 
анализ. 

С появата в края на 
миналия век на т.нар. хай-
тек общество училището 
трябва да се адаптира към 
тази промяна в рамките 
на преминаването от тяс-
но регламентирано учебно 
време към пълен ден и на-
влизането на свободно-

избираемите предмети, 
което е и главният фак-
тор налагащ преосмисля-
нето на пространствата 
за обучение. Те трябва да 
бъдат по-гъвкави и под-
лежащи на промяна в за-
висимост от нуждите на 
децата. Смята се от раз-
лични автори, че класна-

та стая и отделният клас 
като единица са остарели 
като виждане и деление. 
Главен довод за преосмис-
ляне на пространствата и 
тяхната функционалност 
е фактът, че единично-
то помещение трябва 
да обслужва нуждите на 
различни възрастови гру-
пи ученици в рамките на 
един ден. Училището не 
бива да се разделя на раз-
лични единици, свързани с 
коридор, а на него трябва 
да се гледа по-скоро като 
на отделен социум със 
собствен живот, в който 
се преплитат деца с раз-
лични интереси, но с равен 
достъп до информация и 
база. 

Типовите проекти за 
учебните здания отдав-

на вече не отговарят на 
нуждите, на идеята за 
модерното образование. 
Всеки един от тях би 
трябвало да бъде разглеж-
дан като отделен, частен 
случай според нуждите на 
заобикалящата го среда и 
спецификите на местния 
социум. Бързият достъп 
до огромна информация и 
интерактивна комуника-
ция кара детето да чув-
ства училищната среда 
остаряла и неотговаря-
ща на неговите нужди. 
Сградата би трябвало 
да се превърне в черупка, 
съдържаща множество 
мултифункционални прос-
транства, обединени в 
нещо като центрове, или 
те трябва да бъдат лес-
но трансформирани спо-
ред различните интереси 
и дейности в рамките на 
учебния ден. Това води до 
нуждата от установява-
не на комуникация между 
отделните учебни прос-
транства и тяхното об-
вързване, а не прилагане 
на моментно деление и 
изолирането на отделни-
те класове. 

Стигаме до въпроса, 
кои дейности в училище-
то при удължения дневен 
престой би трябвало да 
получат приоритет, и да 
се започне най-напред с 
тяхното развитие и под-
сигуряването им с функ-
ционални пространства. 
Научни изследвания в тази 
област не са известни. 
Освен това спецификата 
в културата на различ-
ните народи се проявява 
именно тук. Натрупва-
нето на емпиричен опит 
следователно е основен 
подход.

Спортът като съ-
ществена част от чо-

вешкия живот в млада 
възраст придобива осо-
бено значение. Ролята му 
за социалната интегра-
ция и равнопоставеност 
отдавна е отчетена от 
САЩ до Кения и Етиопия. 
Преди години той е бил 
единствената възмож-
ност за социален успех на 
бедните и цветнокожите. 
Съставите на съвремен-
ните футболни отбори 
са пъстра илюстрация за 
това.

Тези процеси трябва да 
се свалят като възраст 
надолу, в училището, с въз-
можност ако не за ранна 
специализация, то за ран-
но ориентиране. Изслед-
ването и събирането на 
материал за спортните 
звена (покрити и закрити) 
не е задача на този кратък 
доклад.

Ще отбележим,  че 
спортните съоръжения ще 
трябва да бъдат ползвани 
от граждани по икономи-
чески причини. Вероятно 
едно училище с плувен ба-
сейн ще обслужва на първо 
време още едно-две съсед-
ни при удължен учебен ден. 
Физкултурният салон с 
баскетболно поле и по още 
2 м от всяка страна ще 

трябва да се трансформи-
ра в малка спортна зала с 
възможност за временни 
пейки за публика, светла 
височина 12,50 м, опция за 
пренареждане на столове, 
табла, уреди.

Достатъчно развита-
та спортна зала трябва 
да можа да се трансфор-
мира в репетиционна и 
съответно концертна. 

Задължение на съвремен-
ното държавно училище 
е да осигури равноправно 
компютърно обучение за 
всичките деца, достига-
не на общ минимален праг 
знания и умения, нещо 
като матура с оценка ми-
нимум „Мн. добър“ 4,50. 

Удовлетворяването 
на тези нови тенденции 
в архитектурно отноше-
ние е сравнително лесно. 
То става в разширени ко-
ридори, фоайета и т.н., с 
формулиране на зони за ин-
дивидуална, групова рабо-
та, осъществявана в свое-
образни клетки, „беседки“, 
плотове.

О с о б е н о  в а ж н о  е 
включването на библио-
теката с читалнята към 
тези пространства в 
обща компютърно-инфор-
мационна зала. Това не е 
някогашната медиатека 
и мястото, където се под-
готвят домашните, групо-
вите задачи. Като се има 
предвид, че в Южна Корея 
примерно от две години са 
премахнати учебниците 
и въобще помагалата на 
книжен носител, то тази 
зона е мястото за истин-
ско учене. Много вероятно 
е класните стаи да оста-
нат, но вече като подпрос-
транства към многофунк-
ционалните ядра. Това ще 

е краят на коридорната 
система.

Архитектурните вари-
анти са безкрайни…
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Елица Илчева

Подкрепа за реставра-
цията на древен СПА град 
обеща министърът на кул-
турата Петър Стоянович 
в Бургас. Той се ангажира 
с уреждането на собстве-
ността върху земята 
на легендарните римски 
терми Акве Калиде между 
бургаските квартали „Ба-
нево“ и „Ветрен“. 

„Разбрах от кмета на 
Бургас Димитър Николов, 
че реставрацията на ба-
нята е практически за-
вършена с общински сред-
ства. Ако новият проект 
за обекта бъде одобрен, 
би трябвало да се развие 
вече и археологическата 
част, което ще го пре-
върне в уникална турис-
тическа атракция“, заяви 
министър Стоянович.

Акве Калиде е основ-
ният обект, по който 
община Бургас очаква да 
получи средства по т.нар. 
Норвежка програма за 
проекти, свързани с кул-
турното наследство. 16 
млн. евро е сумата по нея, 
които трябва да бъдат 
усвоени за две години. За 
археологически проучвания 
през тази година Минис-
терството на културата 
е отделило и още половин 
милион лева. 

Бургас кандидатства  
с проект за 1,8 млн. лв. 

Обектът е много го-
лям и включва различни 
видове дейности. В момен-
та се изпълнява вторият 
етап от реконструкция-
та на банята на Сюлей-
ман Великолепни. Полагат 
се инсталации, мазилки и 
тя ще бъде възстановена 
в някогашния си вид. Под-
ходът ще бъде направен 
така, че да се виждат от-
долу направените археоло-
гически разкрития. 

Включено е още пре-
образяване на простран-
ството от лявата страна 
на банята. Там предстои 
да бъдат оформени зелени-
те площи и да бъде напра-
вена постройка, която ще 
включва презентационен 
център и кафе. В следващ 

етап ще се строи музей, 
сутеренната част на кой-
то ще представлява въз-
становка на римска баня, 
която ще се ползва като 
такава срещу заплащане 
от туристите. Над нея 
ще бъде музейната част, 
където ще са експонирани 
артефактите, намерени 
на обекта. 

По време на разкопки-
те е започнато разкрива-
нето на параклис – трябва 
да бъде продължена рабо-
тата и по него, за да бъде 
достъпен за посещения 
от следващия сезон.

Туристите, които оти-
ват да разгледат банята 
на султана, ще минават по 
стъклен подход, под който 
ще се виждат откритите 
досега римски терми. По 
този начин ще бъдат по-
казани различните култур-
ни пластове. Под баните 
на Сюлейман Великолепни 
има римски и византийски 
бани, както и средновеков-
на българска. 

„Проектът, който ще 
ни позволи да продължим 
работата, трябва да бъде 
подаден до края на май и 
ние разчитаме много на 
намесата на министър 

Стоянович, защото очак-
ваме да получим статут 
и да бъдат нанесени гра-
ниците, в които може да 
се разкопава. Обектът е 
държавна собственост, 
като общината има въз-
можност да го разкрива, 
презентира и експлоати-
ра. Тази сложност между 
собственик и оператор 

изисква много разход 
на време в корес-
понденцията между 
общината и държа-
вата“,  коментира 
Димитър Николов. 

Древният град е 
огромен

Десет пъти по-големи 
от прогнозните са разме-
рите на античния град. 
Сканирането с модерна 
и свръхмощна апарату-
ра наскоро доказало, че 
до момента са проучени 
едва 6% от територията 
и археолозите всъщност 
не са открили просто 
център за балнеолечение 
с минерална вода, а голям 
укрепен град, снабден със 
сериозни фортификацион-
ни съоръжения. Балнеоком-
плексът е с установена 
площ от 6 дка, в посока 
север-юг дължината му е 
86 м и това го прави един 
от най-големите в света. 
Изключително интересна 
е разкритата отоплител-
ната система – хипокауст 
от специални глинени тръ-
би, по които върви топли-
ят въздух от каналите с 
гореща вода и отоплява 
каменните плочи на пода. 

В близост до него е 
разположен и помощен 
град за обслужване. Проуч-
ванията сочат наличието 
на четири културни плас-
та – тракийски, римски, 
византийски и османски. 

Заради лековитите ми-
нерални извори Акве Кали-
де е използван без прекъс-
ване векове наред. Падали 
са империи, сменяли са се 
цивилизации, но хората не 
са спрели да посещават 
мястото и покрай този 
постоянен интерес около 
банята е възникнало сели-
щето.

Намеренията на об-
щинската администрация 
са да се продължи с раз-

копките и изследванията 
през следващите години. В 
зоната около баните вече 
са излезли множество ар-
тефакти, но археолозите 
прогнозират, че големите 
открития предстоят. 

Последното откритие  
е студеният басейн от II в.

Първият басейн със 
студена вода, или т.нар. 
фригидариум, на римските 
бани от II в. е последно-
то разкритие, направено 
миналото лято. Дълги 
стъпала, облицовани с 
луксозен мрамор, са се 
появили от калта при из-
теглянето на земния на-
сип от римския басейн с 
перфектна правоъгълна 
форма. Във фригидари-
ума древните римляни са 
влизали след останали-
те процедури в банята. 
Басейнът е разкрит на 

дълбочина 4,6 м от съвре-
менното ниво и е добре 
запазен – широк е 6,4 м 
и с открита до момента 
дължина 6,8 м. Помеще-
нието е с добре изграден 
тухлен под, който на мес-
та е унищожен. Монумен-
талният градеж с добре 
оформени ъгли и архите-
ктурни елементи дава ос-
нование да се смята, че е 
от първата баня, строена 
през римската епоха в на-
чалото на II в.

Според ръководителя 
на археологическите про-
учвания – доц. д-р Димчо 
Момчилов, басейнът се 
намира под канал, за който 
доскоро се смяташе, че е 
един от основните. 

Проучванията започват 
през 2008 г. 

Началото на систем-
ните археологически из-
следвания е поставено 
през 2008 г. от община 
Бургас и тогавашния ди-
ректор на Регионалния 
исторически музей н.с. 
Цоня Дражева. Малко по-
късно обектът е включен 
в проекта „Магията на 
древността и красотата 
на природата от Бурга-
ския залив до Странджа“ 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие“.

Археологическите про-
учвания на банята, про-
съществувала през рим-
ската, византийската и 
българската епоха, както 
и провежданата частична 
реставрация на турската 
баня са част от амбици-
озната програма на об-
щина Бургас за развиване 
и превръщане на зоната 
в атрактивна туристи-
ческа дестинация. Попу-
лярността на лечебната 
сила на минералния извор 
още в древността излязла 
далече извън пределите на 
Балканския полуостров. 
Най-добра информация за 
това дават многобройни-
те монетни находки (над 
4000 бр.), открити при 
почистването на стария 
каптаж на извора през 
1910 г. и 1994 г. Те били 
хвърляни като дар от хо-
рата, дошли от всички 
големи антични центрове 
на Тракия и Гърция, Пон-
тийското крайбрежие и 
Егейските острови, древ-
на Македония и Италия, за 
да се лекуват. Най-ранна-
та открита монета е се-
чена в Аполония (Созопол) 
в началото на V в. пр.Хр. 
– сребърна драхма от 
типа „изправена котва – 
пречупен кръст“. Срещат 
се монети на тракийски 
владетели от Севтополис 
– столицата на Одриско-
то тракийско царство, 
от Кабиле, Месамбрия, 
Одесос, Истрия и Томи в 
Румъния, Бизантион, Аб-
дера, Маронея, Лизимахия 
на Проливите и Мраморно 
море и др.

Специален статут за паметниците на култура-
та в градската и извънградската среда предвижда 
подготвяният закон за културното наследство, съ-
общи министър Петър Стоянович. Собствениците 
на подобни сгради ще бъдат подпомогнати да ги рес-
таврират и поддържат в добър вид, като за това 
ще получават определени бонуси от държавата и от 
общините.

Законът е ключов и амбицията на правителство-
то е до месец-два да го представи за обществено 
обсъждане. Надеждите на д-р Стоянович са той да 
мине поне на първо четене преди лятната вакан-
ция на парламента. Законът включва съществени 
промени и по отношение на класическото културно 
наследство. 

Най-големият в света античен балнеокомплекс ще се 
превърне в атракция под стъклен похлупак 

Министър Петър Стоянович 
(вляво), областният управи-
тел Павел Маринов и кметът 
Димитър Николов по време на 
представянето на програмата 
„Културно наследство и съвре-
менни изкуства” в Морското 
казино 

Снимка Topnovini.bg

Студеният басейн, или т.нар. фригидариум, на римските бани от II в. е с перфектна 
правоъгълна форма

Банята е с уникална 
римска архитектура  
от II в. и има широки 
основи. До момента 
такава по българските 
земи не е откривана. 
Най-вероятно Алексий 
Комнин е направил свое 
императорско имение именно 
тук. Сюлейман Великолепни 
е водил своя харем и сам се е 
лекувал в Акве Калиде
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интериор. Тя е обявена за 
паметник на културата, а в 
част от нея днес се поме-
щава Представителството 
на Върховния комисариат за 
бежанците на ООН. 

Архитектът проектира 
и резиденцията на послани-
ка на Франция на ул. „Обори-
ще“ № 29. Но най-големият 
му шедьовър се ражда в пе-
риода 1917 - 1920 г. Тогава 
на ъгъла на улиците „Леге“ и 
„Съборна“ се появява краси-
вата барокова сграда на хо-
тел „Империал“. За времето 
си това е не само най-висо-
ката постройка в столица-
та, но и първото железо-
бетонно здание на рамкова 
конструкция. С тежките 
си растителни орнамен-
ти, еркери и балюстради 
по балконите постройката 
е направена по поръчка на 
индустриалеца Тодор Ба-
лабанов. Той гласува пълно 
доверие на архитекта и му 
дава абсолютна творческа 
свобода. Още със самото си 
откриване хотел „Империал“ 
привлича най-видните гос-
ти на столицата. По-късно 
в сградата се настанява 
„Интерпред“, а днес в при-
земния етаж има елитни 
магазини. 

През нощта на 10 януари 
1944 г. центърът на София 
е сринат от бомбардиров-
ки. Над руините остава да 
стърчи шедьовърът на Ма-
ричков, макар и с изгорял 
покрив. По силата на приет 
след промените през 1944 г. 
план сградата, прилепена 
за сегашното Президент-

ство, е опре-
делена за събаряне. Спасява 
я авторът на мавзолея на 
Ленин руският акад. Шу-
сев. За щастие точно по 
това време той пристига 
у нас и когато се запознава 
със замисъла на местните 
власти, казва изумен: „Ще 
измените плана, но ще я за-
пазите. Тя е най-хубавата 
барокова сграда, която съм 
виждал у вас.“  

Като пророк вижда бъде-
щето на центъра.

Едва на 28 г., през 1903 г. 
Маричков създава „Проект 
за застрояването на мону-
менталната част на Со-
фия”. През 1904 г. на прове-
дения конкурс за регулиране 
на площад „Св. Александър 
Невски“ и площад „Народно 
събрание“ блестящият му 
замисъл печели втора пре-
мия. В него творецът пред-
вижда музей на изкуството 
на същото място, където 
по-късно се издига Галери-
ята за чуждестранно изку-
ство. Вижда и Художестве-
ната академия на днешното 
й място. 

Пристрастието му към 
модерното оформяне на 
градското пространство го 
съпътства още от момен-
та, когато се установява 
в София. Младата столица 
чака своите проектанти и 
строители, чието модерно 
европейско мислене и подход 
ще й придадат нов облик. 
Арх. Маричков започва ра-
бота като стажант в Ми-
нистерството на общите 

сгради, пътищата и съоб-
щенията. Известно време 
работи и в Дирекцията на 
железниците и пристанища-
та. Любопитното е, че той 
оставя във Варна и Бургас 
едни от най-значимите па-
метници на строителното 
изкуство – двете жп гари. 
Те са осъществени в съ-
трудничество с архитект 
Никола Костов. Творчески-
ят тандем е бил готов през 
1903 г. с един модерен във 
функционално и естетиче-
ско отношение проект за 
железопътното здание и в 
Бургас. Този проект те из-
ползват и за построяване-
то на жп гарата във Варна. 
Двете сгради са еднакви в 
архитектурното си реше-
ние и се различават само в 
някои детайли на авторския 
надзор - бургаският обект 
се ръководи от арх. Никола 
Костов, а варненският - от 
арх. Кирил Маричков.

Сътрудничеството  
с арх. Георги Фингов

Обзавеждането и инте-
риорът на къщата на Функ 
са дело на виенския възпи-
таник арх. Георги Фингов. 
Двамата са последователи 
на професор Камило Ситте, 
според когото градските 
пространства и общест-
вени ансамбли трябва да се 
вписват художествено в ар-
хитектурата на останали-
те обекти. Освен че заедно 
основават проектантско-
то си бюро през 1902 г., те 

имат общи виждания, вкус и 
талант, и двамата са роде-
ни в Калофер, произхождат 
от известни възрожден-
ски родове. Съвместното 
творчество на Маричков 
и Фингов довежда до бърза 
промяна в облика на софий-
ската къща. Влиянието на 
новия стил се разпростира 
и в страната и предизвиква 
появата на шедьоври като 
Варненския аквариум на арх. 
Дабко Дабков.

Освен първата неоро-
мантична фаза на сецесио-
на, чийто най-ярък пример е 
къщата на Функ, в столица-
та има отлични образци на 
т. нар. рационален сецесион, 
пример на който е собстве-
ната къща на арх. Фингов 
на ъгъла на улиците „Шип-
ка” и „В. Априлов”, проекти-
рана в 1907 г. съвместно 
с Маричков. В разцвета на 
сецесионовата орнаменти-
ка с виещи се по фасадите 
растения изведнъж изчезва 
всякакъв орнамент. Още 
по-важна характеристика 
на сградата е, че помеще-
нията на първия етаж чрез 
плъзгащи се врати стават 
общо пространство. А пре-
ливащите се сгради са сред 
постулатите на титана на 
модерната архитектура Льо 
Корбюзие. Ето защо тази 
сграда не е само шедьовър, 
в нея са заложени тенденции 
от бъдещето на световна-
та архитектура.

Сред най-известните 
им съвместни проекти е 
къщата на Вера Дренкова 

на ул. „Сан Стефано“ 31,  в 
която днес се помещава 
Гръцкото посолство. Заед-
но изграждат дирекцията 
на БДЖ на ул. „6 септември“ 
и „Ген. Гурко“, възстановена 
след бомбардировките през 
1944 г. без характерния ъг-
лов купол. Тандемът проек-
тира и красивата сграда 
на ул. „Московска“ 17, няко-
гашните хотели „Сплендид“ 
на ул. „Триадица“ и „Елит“ на 
бул. „Дондуков“. Зад гърба си 
архитектите оставят и ня-
колко училища.

Наследник на възрожден-
ско семейство

Роден  в Калофер през 
1875 г., Маричков е наслед-
ник на известен род. Майка 
му Елена Странска е сестра 
на големия деятел по Съеди-
нението на Княжество Бъл-
гария и Източна Румелия д-р 
Георги Странски, съратник 
и кум на Христо и Венета 
Ботеви и кръстник на дъ-
щеря им Иванка. Другият 
му вуйчо - Видул Странски, е 
един от четниците на Сте-
фан Караджа.

Самороден талант, след 
основното си образование 
Киро Маричков завършва ме-
белно резбарско училище в 
Чехия. И до днес фамилията 
пази в дома си на ул. „Марин 
Дринов“ № 22 (проектиран 
също от архитекта) малка 
кокетна библиотека в стил 
сецесион, сътворена от не-
говата ръка. Той проектира 
не само сгради и мебели, но 
и сервизи, рамки за парти-
тури. Проявява и завидни му-
зикални способности. Като 
студент в Архитектурния 
факултет на Политехниче-
ския университет в Карл-
сруе той припечелва с ноти-
ране на известни романси, 
като украсява партитурите 
с винетки. „Под нотите из-
писва текстовете на бъл-
гарски, немски и руски, за да 
може да се пеят от смесени 
компании“, разказва внукът, 
също музикант, „щурецът” 
Кирил Маричков.  

Арх. Маричков умира 
през 1922 г. едва на 46 го-
дини.

с

Творецът се родее с идеите на Льо Корбюзие

Людмил Митакев

Киро Маричков е един от 
първите родни архитекти с 
европейска диплома. Възпи-
таник на Политехниката в 
Карлсруе, Германия, той е 
считан за първопроходец, 
пренесъл у нас авангард-
ните идеи на сецесиона и 
европейските тенденции в 
градското планиране. 

Променя облика на софий-
ската къща.

През 1904 г. в столи-
цата се появява жилищна 
сграда, която предизвиква 
фурор сред общественост-
та. Разчупеният европейски 
вид на къщата на Лауе Функ 
кара всички софиянци и гос-
ти на града да застиват в 
прехлас. А авторът й арх. 
Маричков вече пише исто-
рия, защото шедьовърът му 
слага началото на сецесио-
на у нас. 

Силно импресивен, дина-
мичен, изпълнен с изящес-
тво и душевност, стилът 
за кратко време се превръ-
ща в културно-архитектур-
но явление, което променя 
бързо облика на елитната 
софийска къща. Фасадата 
е раздвижена с еркери, бал-
кони, полутавански етаж, а 
на покрива се издига изящна 
малка кула - лантерна. 

До този момент архи-
тектурата у нас е подчине-
на на еклектични класиче-
ски стилове, привнесени от 
чуждите творци, работещи 
у нас след Освобождението. 
Симетрията на фасадата и 
вътрешното разположение е 
водещ принцип в проектира-
нето до края на ХIХ в. в Ев-
ропа. И изведнъж се появява 
коренно различна построй-
ка, която израства като 
жив организъм от терена, 
следва логиката на ходови-
те линии и естествената 
големина и разположение на 
вътрешните пространства. 
Тази органичност намира 
израз и в пълзящата по фа-
садата лозница. Увивните 
растения са запазена марка 
на сецесиона. В къщата на 
Функ все още се чувства 
преходът от старата об-
разност. Една вертикална 
ос на симетрия, преминава-
ща през двуетажното холно 
пространство, ще се изяви с 
куличката на покрива. 

Твори и в други стилове.

През 1912 г. Маричков 
проектира жилищната 
сграда на Г. Лазаров на ул. 
„Денкоглу“ № 19, която сам 
определя като най-добра-
та си работа. Тя безспорно 
се нарежда сред най-пред-
ставителните постройки 
в необароков стил. Двата 
заоблени ъгъла омекотя-
ват линиите, а пищната 
украса по цялата фасада е 
в синхрон с разточителния 

Бившият хотел 
„Империал”Маричков 

е майстор на 
орнаменти

Хубавата къща Варненската гара

Снимки Денис Бучел и авторът
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Людмил Митакев

Силата на камъка съз-
дава специална атмосфе-
ра. Той все повече се из-
ползва като инструмент 
за постигане на обаяние в 
пространството, въпреки 
че специалистите преду-
преждават за сложната му 
интеграция с други мате-
риали.

Завръщане към  
природните ценности

Все по-честото из-
ползване на камъка като 
силен акцент в декора-
тивните решения е за-
кономерна тенденция за  
завръщане към естестве-
ните материали. Благода-
рение на прекрасните му 
качества той е един от 
любимите материали, с 
които може да се украси 
всяко вътрешно и външно 
помещение. С него може 
да се създаде атрактивен 
акцент във всяка стая, но 
особено добре изглежда в 

кухнята или трапезария-
та. Достатъчно е само 
една стена или дори само 
част от нея да бъде обли-
цована с камък, за да се 
постигне изключително 
силен визуален ефект. В 
случай, че кухнята е с по-
голяма площ, ценителите 
на средновековната ро-
мантика спокойно могат 
да се наслаждават и на 
каменни сводове или арки.

Облицоването с твър-
дия материал на прос-
транството около къта 
с камината е честа прак-
тика. Но може и просто да 
се избере стена в близост 
до печката, която да бъде 
оформена в селски стил, 
макар че камъкът успешно 
се комбинира и с обзавеж-
дането на най-съвремен-
ните кухни. Необходимо 
е само да се избере най-
подходящият по вид, цвят 

и текстура материал, за 
да бъде пълна хармонията 
между елементите. Вни-
манието е важно, защото 
силното излъчване на ка-
мъка налага използването 
му да става разумно и с из-
вестна сдържаност, за да 
бъде декорирането наис-
тина атрактивно и да се 
избегне получаването на 
усещане за тъмна и прих-
лупена пещера вместо за 
красив и впечатляващ дом. 
Към облицованата стена 
или кът е необходимо да 
се предвиди специално ос-
ветление, за да се подчер-
тае ефектът на камъка. 

Декоративни елементи 

Камъкът има способ-
ността да придава спе-
цифична визия на декора. 
Помещенията, в чийто 
интериор е използван, 
се отличават с харак-
тер, защото той внуша-
ва едновременно величие 
и усещане за близост с 
природата. Гладки камъни 

в комбинация със свещи 
и други природни мате-
риали, като клонки, сухи 
цветя или сушени плодове, 
могат да бъдат използва-
ни за украса на всяко едно 
помещение. 

За външните прос-
транства се използват 
пейки, маси, скулптури. 
Тъй като камъкът е из-
ключително универсален 
декоративен елемент, 
той може да се впише във 
всяка една обстановка. 
Например комбинацията 
от него и мъх е чудесна, 
за да се създаде кътче 
в двора. За екстериори 
в стил рустик могат да 
се направят атрактивни 
раф тове с грубо издялани 
дъски. В близост до тях е 
подходяща комбинацията 
от различни по цвят и фор-
ма каменни късове за под-
редба на красив алпинеум. 

От друга страна, ка-
менните саксии и скулп-
тури могат да помогнат 
много, ако е налице стре-
меж към постигането на 
по-внушителна визия. По-
добни аксесоари са добър 
акцент и затова интери-
орните дизайнери толко-
ва често ги използват в 
своите проекти. 

Изберете камък за пода

Каменните настил-
ки са най-популярни като 
избор за екстериора, но 
много често се използват 
и за вътрешните помеще-
ния. Няма значение в какъв 
стил е издържан вашият 
интериор или екстериор, 
това покритие може да 
намери място във всеки 
един дом.

Камъкът е сред най-
здравословните настилки, 
тъй като не създава сре-
да за развитие на акари 
и повишава стойността 
на недвижимия имот. Под-
държа се лесно и продъл-

жава да изглежда добре 
след дълга експлоатация. 
В зависимост от избора 
визията му дори може да 
се подобри с времето. 

Какво да изберем?

Предпочитанието към 
вида и формата на камъка 
се определя от мястото 
на приложение, както и 
от естетическите виж-
дания на домакините. 
Настилката трябва да 
се съчетае с контекста 
на помещението – цве-
товете и шарките да не 
бъдат доминиращи. Избо-
рът на камък е добре да 
се съобрази със стила на 
цялата сграда, местона-
хождението й, както и с 
типа на стените. Кога-
то става дума за къща 
или сграда с историческо 
значение, камъкът трябва 

или да е в пълен унисон с 
архитектурата, или да е 
в контраст с нея с модер-
ни решения. Например в 
стара къща и стая с гру-
ба мазилка може да се по-
ставят полиран травер-
тин и метални аксесоари, 
така че визията да не 
влиза в конфликт със сте-
ните, както и да се осигу-
ри интересно съчетание 
на различните тексту-
ри. Естественият камък 
е издръжлив, не променя 
цвета си, не се влияе от 
химически вещества. Той 
се предлага в различни ва-
рианти според неговото 
предназначение – плочи 
за настилка, за облицо-
ване на стени, за мебели, 
колони, балюстради, сво-
дове, первази, стъпала, за 
мозайка, за облицоване на 
басейни и др. За фасада 
материалът трябва да е 
по-лек и студоустойчив. 
За облицовка на вътрешни 
стени са камъните с по-
лирана повърхност, по-ви-
соки декоративни качест-
ва и ефектна структура. 

Удачно решение е и 
настилката за външните 
пространства около къ-
щата. Когато са правилно 
инсталирани, покритията 
в тези зони не се чупят, не 
се напукват или отделят 
една от друга. Те могат 
да изглеждат добре годи-
ни наред и дори да се оц-
ветят или захабят, лесно 
и бързо да се почистват. 

Видовете камък

Мраморът се получа-
ва при метаморфизъм на 
варовик или доломит. Тъй 
като е естествен камък, 
формиран с различни при-
меси, той има изключи-
телно разнообразие от 
цветове. Освен с есте-
тическите си характерис-
тики материалът се от-
личава и със своята якост. 
Устойчив е на натиск и се 
използва за изработване 
на цялостни интериорни 
елементи – мивки, вани, 
балюстри, колони. 

Травертинът е горна 

порода поликристал, об-
разуван от минерали на 
калциевия карбонат. Той 
се отнася към групата 
на мраморите, има по-
реста структура и ниска 
плътност. Благодарение 
на кристалната зърнес-
та структура лесно се 
полира, а тази обработка 
позволява да се разгърне 
естетическият му потен-
циал. Има широко приложе-
ние за външни и вътрешни 
облицовки и за подови нас-
тилки. 

Гранитът е плътна, 
твърда вулканична скала 
и е сред фаворитите при 
архитектурни и строи-
телни решения. Издръж-
лив, дълготраен и красив, 
неговата визия го нареж-
да сред най-популярните 
настилки за екстериор. 
Също има ниско водопог-
лъщане и висока устой-
чивост на студ. Поради 
неговата здравина е осо-
бено търсен за кухненски 
плотове. Той е модна ин-
териорна подова настил-
ка, както и предпочитано 
решение за облицовка на 
стени, подове, стълби и 
колони.

Базалтът  е  камък, 
формиран при вулканично 
изригване на лавови по-
тоци върху земята и пос-
ледвалото им застиване. 
Основният компонент в 
състава му е силициевият 
диоксид. Считан е за един 
от най-дълготрайните 
материали. Базалтът в 

съвременното строител-
ство се използва за ин-
териор в полиран вид за 
бани и подови настилки и 
за екс териорни решения 
като цокли на сгради. 

Риолитът е позабраве-
на естествена скала, коя-
то има мек розово-кафяв 
цвят. Той е с вулканичен 
произход – аналог на гра-
нита. Камъкът е изключи-
телно подходящ за външни 
облицовки и настилки по-
ради своята здравина и го-
ляма плътност. Неговото 
приложение е в интериора 
и екстериора – стъпала, 
плочи, первази, зидарии и 
облицовки. 

Варовикът е подходящ 
за вътрешни и външни 
нас тилки. Неговата по-
лирана разновидност е 
много търсена за декора-
тивни зидарии, облицовка 
на камини, работни пло-
тове и мивки. Използва 
се в ландшафта, защото 
неговата визия осигурява 
естествено продължение 
на пейзажа в градината. 
Варовиковите плочи с раз-
лична дебелина позволяват 
ползването на този камък 
и в интериорни настилки. 
Тънките матирани плочи 
са добър избор за зимни 
градини, перални помеще-
ния и малки дворове. 

Пясъчникът е широко 
използван материал. Той 
гарантира трайна, здрава 
и красива настилка. Из-
ползва се и за зидарии и 
облицовки. 

Мраморът и гранитът са особено 
ефектни както във вътрешните, така и 
във външните пространства

Луксозен вход, изпълнен с мрамор

С пясъчник новата 
постройка може да 
изглежда като замък

Гранитът в банята
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Описание: Предметът на поръчката е „Реконструк-

ция и модернизация на пречиствателен комплекс” и об-
хваща: • Строително-конструктивна част – включва 
поетапна рехабилитация на основните съоръжения. • 
Технологична част – поетапни демонтажни и монтажни 
работи за подмяна на основни съоръжения от действаща-
та инсталация, подмени на тръбопроводи, укрепващи кон-
струкции и др. • Част електротехническа и СКУ – подмяна 

на сборки DZ42 и DZ43, демонтаж на старо и монтаж на 
ново окабеляване и др., пуско-наладъчни работи; по част 
СКУ – монтаж на измервателна апаратура за разход, ниво 
и др., наладка на управлението на новомонтираното обо-
рудване. Изпълнителят трябва да осъществи доставките 
на оборудването и материалите по всички части в съот-
ветствие с работния проект и количествените сметки, 
както и изработването на някои нестандартни елементи 
(в съответствие с машинно-конструктивната част).

Наименование: „Реконструкция и модернизация на пречиствателен комплекс”.

Наименование: „Изграждане и ремонт на многофункционални спортни пло-
щадки в общинските центрове и покрити плувни басейни в тях – девети транш”.

Наименование: „Изпълнение на СМР по аварийно-конструктивно укрепване на 
храм „Св. св. Кирил и Методий”.

Още на: www.vestnikstroitel.bg

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

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

Обезщетение 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.

Специализирана строителна фирма в заваряване и монтаж на ПЕВП, ПП тръ-
бопроводи за водоснабдяване, газоснабдяване и технологични тръбопроводи пред-
лага съвместна СМР или продажба на цялото технологично оборудване. Фирмата 
разполага с 4 бр. заваръчни машини за челно заваряване – Ф75 – Ф500, и една 
машина за ел. фузионно заваряване Ф20 – Ф500, 3 бр. ел. агрегати 220/380 V, 
транспортни средства и техническо оборудване. Фирмата има богат професи-
онален опит и лицензирани заварчици.

За контакт: 052 614900, 0887 877661

Oсн. предмет: 45252000 (IA13) – Строителни и монтажни 
работи по общо изграждане на станции за третиране на 
отпадъчни води, пречиствателни станции и заводи за изга-
ряне на битови отпадъци (реконструкция) 
Прогнозна стойност: 1 647 000 лв.
Общо количество или обем: Обемът и видът на необходи-
мите доставки и СМР е в съответствие с количествените 
сметки, които са неразделна част от тръжната документа-
ция. Същите са изготвени на база приет от АЕЦ работен 
проект за изпълнение на „Реконструкция и модернизация на 
пречиствателен комплекс“, който ще бъде предоставен на 
изпълнителя след сключване на договора. В обема на насто-
ящето задание изпълнителят трябва да осъществи достав-
ките на оборудването и материалите по всички части в съ-
ответствие с работния проект и количествените сметки, 
както и изработването на някои нестандартни елементи 
(в съответствие с машинно-конструктивната част). След 
приемане на технологичните обекти от възложителя изпъл-

нителят възстановява експлоатационния вид на площадка-
та (където минават каналите) – тревни площи, бетонова 
замазка или асфалт. Количествените сметки се намират в 
профила на купувача на интернет адреса, посочен в т. I. 1 от 
обявлението, заедно с документацията за участие.
Краен срок за изпълнение: Срок на изпълнение в месеци – 6
Срок за получаване на документация за участие: 
29.05.2014 г. Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 
05.06.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Дата: 06.06.2014 г. Час: 13:30
За контакти: Елмира Попова
Факс: 0973 72441
Адрес: 3321 гр. Козлодуй
Адрес на възложителя: www.kznpp.org
Телефон: 0973 76151
E-mail: epopova@npp.bg

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и монтажни 
работи 
Прогнозна стойност: 1 512 557 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни – 180
Срок за получаване на документация за участие: 
13.06.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-
тие: 23.06.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Залата в сградата на община 
Бургас
Дата: 24.06.2014 г. Час: 09:30
За контакти: К. Тошева-Ганева, арх. В. Илиева
Факс: 056 860 912 
Адрес: Бургас, ул. „Александровска” № 26
Адрес на възложителя: www.burgas.bg 
Телефон: 056 907288, 056 907292

Възложител: Община Бургас
Описание: Конструктивното укрепване и възста-

новяване на храма са подробно описании разработени в 
проекта за аварийно-конструктивно укрепване на храм 
„Св. св. Кирил и Методий”: • Заздравяване на земната 
основа и усилване на фундаментите. • Обработка на 

пукнатините. • Усилване на конструкцията с въглеродни 
нишки. • Укрепване на конструкцията чрез изпълнението 
на обтегачи при всички арки. • Напрягане на конструкция-
та. • Монтаж на системи за мониторинг. • Дейности по 
консервация и реставрация, които следва да се извършат 
след и по повод конструктивното укрепване на обекта.

Възложител: Министерството на младежта и 
спорта

Описание: Извършване на СМР във връзка с ремон-
та и обновяването на спортни обекти и съоръжение в 
съответните населени места с цел реализиране на по-
литиката на Министерството на младежта и спорта 
за развитие на масовия спорт в общинските центрове 

на територията на цялата страна. Проектът е част 
от Публичната инвестиционна програма „Растеж и 
устойчиво развитие на регионите”. Обезпечаването на 
общините със съвременни бази за физическо възпитание 
и спорт, отговарящи на стандартите за развитите 
региони, е предпоставка за постигане на устойчиво 
развитие.

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и монтажни ра-
боти 
Прогнозна стойност: 1 000 000 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци – 5
Срок за получаване на документация за участие: 
07.06.2014 г. Час: 17:30 
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 
17.06.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: София, бул. „Васил Левски” № 75, 
Министерство на младежта и спорта
Дата: 19.06.2014 г. Час: 10:30
За контакти: А. Нечева, М. Антонова
Адрес: София, бул. „Васил Левски” № 75
Телефон: 02 9300638; 02 9300514; 
Факс: 02 9881662
E-mail: maria.antonova@mpes.government.bg
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Дан Розегарде е извес-
тен архитект. Напоследък 
обаче името му нашумя с 
проект за умна магистра-
ла. Първите 500 м вече са 
изградени в Холандия и в 
момента се тестват. 

Целта е да се напра-
вят аутобани, които са 
по-устойчиви и сигурни 
чрез използването на ин-
терактивни светлини, 

интелигентна енергийна 
система и пътни знаци, 
които се адаптират към 
специфичните условия на 
движение.

За да стане възмож-
но платното да свети в 
тъмното, то се третира 
със специален фотолуми-
низиращ препарат, който 
прави уличните лампи не-
нужни. Слоят се зарежда 
от слънчевото греене 
през деня и е в състояние 
да свети в продължение на 
10 часа през нощта.

Този проект е първи-
ят етап от тестването 
на концепция, развита 
през 2012 г. от Розегар-
де. Идеята се зародила, 
когато един ден, карай-
ки колата си, се зачудил 
защо за магистралите 
се харчат толкова много 
пари. Така се замислил как 
ли би изглеждал пътят на 
бъдещето и започнал да 
си представя технологии, 
които излизат от компю-
търа и стават част от 
реалност та ни.

В немската провинция Меклен-
бург-Предна Померания заработи 
най-големият акумулатор в Европа. 
Идеята на изследователите е чрез 
него да се балансират климатично 
предизвикани промени на честота-
та в електропреносната мрежа, 
когато в нея постъпва енергия, 
добивана от вятъра и слънцето. 
В Североизточна Германия са ин-
сталирани толкова много вятърни 
и соларни паркове, че дори и един 
повей на вятъра може да предиз-
вика опасни промени. Защото, ако 
честотата на тока в инсталаци-
ите се отклони от нормалната 
стойност от 50,2 херца, автома-
тично се изключват трансфор-
мационните подстанции и други 
защитни съоръжения на електро-
снабдителните дружества. Веро-

ятната последица би била тотал-
но блокиране на мрежата. Сега 
този проблем ще се решава чрез 
новата акумулаторна електроцен-
трала с мощност 5 МВт. Спадне ли 
честотата под определена стой-
ност, акумулаторът подава ток в 
мрежата. При над 50 херца акуму-
латорът се зарежда. Така може да 
се уравновесяват предизвикани от 

природата колебания в екоцентра-
лите. Водещо в това приложение 
е енергоснабдителното предприя-
тие Wemag от град Шверин, чиято 
мрежа миналата година постигна 
световен рекорд от 86% зелен ток. 
През 2014 г. дружеството очаква 
да подава към гражданите и про-
мишлеността енергия само от 
възобновяеми източници.

След земетресението в Япо-
ния през март 2011 г. и последва-
лото гигантско цунами учени от 
десетки държави търсят решения 
за безопасност на ядрените цен-
трали. Една от оригиналните идеи 
е на изследователи от Масачузет-
ския технологичен университет, 
САЩ. Те предлагат изграждането 
на плаващи АЕЦ, които да бъдат 
устойчиви и при най-мащабни при-
родни катаклизми. За прототипа 
си са избрали обичайна платформа 
за добиване на нефт и газ в мор-
ския шелф. Подобни конструкции 
лесно понасят и най-свирепите 
бури, дори цунами. Охлаждането на 
реакторите ще се извършва чрез 
циркулация на морската вода. 

Платформите за ядрените цен-
трали могат да се произвеждат 
в корабостроителници на модули, 
така че мощността на инстали-
раните реактори да варира от 50 
до 1000 МВт, което е напълно срав-
нимо с обичайните АЕЦ на сушата. 
След построяването конструкция-
та ще се транспортира на някол-
ко десетки километра от брега, 
където дълбочината може да дос-
тига 100 м. Електроенергията ще 
се пренася посредством високовол-
тов кабел. В случай на авария или 
на критична ситуация централата 
може лесно да бъде взета на буксир 
и откарана до брега. Специалисти-

те обаче са на мнение, че особено-
стите на конструкцията изключ-
ват възможността за повторение 
на инциденти, аналогични на тези в 
Чернобил или Фукушима. 

Проектът на учените от Ма-
сачузетския технологичен уни-
верситет донякъде прилича на 
руско нововъведение, създадено 
в отговор на нуждите и новите 
тенденции в световната енерге-
тика за атомни електростанции 
с малка мощност. В Русия се из-

гражда ПАЕЦ „Академик Ломоносов” 
с два атомни реактора на борда 
на кораб. Комплексът е в състоя-
ние да реши проблема със снабдя-
ване с електричество и топлина 
в отдалечени райони или градове, 
където построяването на големи 
електроцентрали е затруднено или 
неоправдано скъпо. За разлика от 
американските платформи кора-
бът на руснаците е предназначен 
да произвежда ток непосредстве-
но до брега.

Институтът за космически изследвания и тех-
нологии при БАН разработва оранжерия за Марс. 
Целта е да се проследи как се развиват растения в 
извънземни условия и дали могат да служат за храна 
на космонавтите. Разработките им през годините 
са съвместни с колегите от Националното управле-
ние по въздухоплаване и изследване на космическото 
пространство на САЩ (НАСА).

Всъщност това е трето поколение на извест-
ната оранжерия „Свет”. Тя има дълга история и е 
летяла повече от десетилетие в Космоса. Още през 
80-те години на миналия век по програмата „Интер-
космос” български учени са поканени да участват в 
разработването на биологична система за осигуря-
ване на живот за космонавтите при техните дъл-
готрайни полети. Оранжерията е била на един от 
модулите на орбиталната станция „Мир”. В нея са се 
произвеждали зеленчукови култури. Пътниците били 
особено доволни, защото на извънземната орбита 
най-много липсва витаминозна добавка към храната. 
Те харесвали и да работят в миниградината, защо-
то въпреки пречистването въздухът в кораба не бил 
приятен дори на мирис. А основното предназначение 
на растенията е с помощта на фотосинтезата да 
поглъщат въглеродния двуокис и да възстановяват 
кислорода в средата на космонавтите. И третият, 
главно психологически ефект е, когато те са гледали 
как се развиват растенията.

Второто поколение на космическата оранжерия е 
разработено с финансиране от НАСА. В него нашите 
учени са успели да получат пшеница. Сега се разра-
ботва трето поколение. В оранжерията ще има всич-
ки видове култури, които са нискостеблени и които 
са с по-кратък цикъл на развитие. Вече е направен 
подобен експеримент. Имитира се полет до Марс 
и там в модули, технологично отговарящи на тези, 
които ще летят в станцията, е влязъл 6-членен еки-
паж. Инсталирани са 3 кв. м оранжерия и в нея са 
засадени салати, лук и репички. Отглеждани са още 
чери домати, ягоди, чушки. Най-новото за оранжери-
ята е системата за осветление чрез светодиоди.

Аутобанът на бъдещето

Марсоход подготвя площадката за българската лаборатория

Тук е монтиран 
изравняващият 

честотата 
акумулатор

Новата АЕЦ донякъде ще 
прилича на платформите 
за добив на газ и нефт
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Увиващите се кули 
Absolute World Towers в 
Мисисага, Канада, бяха 
обявени за най-добрите 
за изминалата година. В 
съревнование с други 300 
небостъргача комплексът 
е впечатлил международ-
ното жури с естетични-
те и функционалните си 
качества. Отличието е 
на известната компания 
за база данни за сгради 
Emporis със седалище в Гер-

мания. Наградата се връч-
ва от 2000 г. и се счита за 
една от най-престижните 
в бранша.

Проектът на високи-
те 176 и 158 м кули е на 
архитектите от MAD и 
Burka Architects. Начинът, 
по който двете сгради се 
завъртат до 8 градуса на 
етаж, е не просто върхов-
но техническо постижение, 
но също и свежо решение за 
методите, по които се про-
ектират небостъргачите, 
мотивират решението си 
членовете на журито.

Жителите на Мисисага 

Освен с футболния си отбор Барсело-
на желае да се прочуе и с най-високия хо-
тел в Европа. Той ще е разположен върху 
изкуствен остров. 

Автор на идейния проект за 300-ме-
тровата кула е архитектът Ерик Мор-
ван, който е създал и крайморския теа-
тър в Абу Даби, както и впечатляващи 
сгради в Китай. В новия си шедьовър 
дизайнерът възнамерява да осъществи 
няколко космически идеи. Компанията 
Mobilona, която е изпълнител на комплек-
са на стойност 1,5 млрд. евро, се е съ-
гласила с тях. 

Тя ще използва 3D технологиите, за да 
придаде космически стил на хотела. Сте-
ните във всички стаи и апартаменти ще 
бъдат заменени с триизмерни монитори, 
на които ще се визуализират панорамни 
пейзажи от Вселената. В момента, в кой-

то гостът реши да приключи 
с междузвездното летене, с 
едно натискане на бутон ще 
може да премахне космичес-
ките пейзажи и да превклю-
чи на гледка към морето или 
към столицата на Каталуния. 
Посетителите ще могат да 
се включат в програмата за 
подготовка на астронавти и 
да изпитат безтегловността 
в отвесен аеродинамичен ту-

нел, уточнява генералният директор на 
фирмата Джеръм Ботари. 

Хотелът ще разполага с над 2000 
стаи и апартаменти. Предвижда се на-
около да има и много паркове, басейни, 
плажове, магазини и СПА центрове.

Интересът за купуване на собстве-
ност е голям, тъй като засега цените на 
апартаментите са намалени и варират 
между 495 хил. и 2,6 млн. евро, а пентха-
усите са между 3,9 млн. и 20 млн. евро. 

Предвижда се, след като обектът 
стане готов, гостите да плащат между 
300 и 1500 евро за нощувка, а правото 
да отсядаш там всяка година за седмица 
(таймшеъринг) ще струва 20 хил. евро. 

Mobilona изгражда и два други подоб-
ни обекта в Лос Анджелис и Хонконг, а 
общата стойност на трите космически 
хотела надхвърля 6 млрд. евро. 

През 70-те години на миналия век 
Холандия беше привлекателна за много 
емигранти. Тогава в административна-
та столица Хага бе изграден комплек-
сът „Вавилон” с идеята да наподобява 
много образието на митичния град. Днес 
комплексът, разположен до Централна-
та гара, е разширен и обновен по про-
ект на студиото Meyer en Van Schooten 
Architecten. Кварталът е превърнат в 
място за подслон, работа и развлечение. 
В него има сгради с апартаменти, офиси, 
магазини и кино. Площта му е утроена 
от 44 500 кв. м до 143 500 кв. м, а друга 
съществена част от преобразяването 
му е увеличаването на общите открити 
пространства, като за целта много от 
паркингите са преместени под земята.

Междувременно стана известно, че 
до средата на ноември ще бъде завър-
шена най-голямата сграда в Холандия. 
Строителството на De Rotterdam започ-
на през 2009 г. Комплексът представлява 
свързани помежду си три кули. Авторите 
на проекта от международното студио 
ОМА го определят като вертикален град. 
Общата площ на постройката е 160 хил. 
кв. м, а трите сгради са високи по 150 м. 
В тях се помещават офиси с обща площ 
от 72 хил. кв. м, 240 апартамента, хотел 
с 285 стаи, конферентни зали, ресторан-
ти, магазини и спортна зала.

Небостъргачите са разположени на 

обща основа, в която се намира мно-
гофункционална зала и през нея се осъ-
ществява достъпът до различните сек-
тори на сградите.

Изграждането на кулите е част от 
преобразяването на стария пристани-
щен квартал на Ротердам Wilhelminapier, 
който се намира близо до моста „Еразъм”. 
Целта е с изграждането му кварталът да 
се възстанови и да се подобрят транс-
портните и търговските дейности, а 
също и забавленията в района.

Почти 70% от площта на Абу Даби 
са пустиня. Жителите на богатото на 
петрол емирство жадуват за прохлада. 
Затова с ентусиазъм се приема предло-

жението на британския архитект Томас 
Хедъруик и лондонския му екип за общест-
вен парк. Той ще се нарича „Ал Фаях”, кое-
то от арабски се превежда като сянка.

Строителството на градината с 
площ 125 000 кв. м трябва да започне през 
2015 г., а две години по-късно паркът ще 
посрещне първите си посетители.

Идеята е да се създаде контраст меж-
ду пустинята и зеленината, която ще се 
поддържа под сянката на навеси, подобни 
на напукана почва. Те ще са високи 20 м и 
под тях ще се създава илюзията за под-
земен оазис, разкрива подробности авто-
рът.

Наред с открити обществени прос-
транства в парка ще има джамия, детски 
площадки, лятно кино, библиотека, пътеки 
за спортуване и градини за отглеждане на 
плодове и зеленчуци.

Grimshaw, Nordic Office of Architecture 
и Haptic Architects са авторите на про-
екта за новото летище в Истанбул. Те 
са избрали вариант с огромен вход със 
сводест таван, под който пътниците 
ще бъдат насочвани към шестте изхода 
за пистите. Цялата сграда е осветена 
с естествена светлина, стана ясно при 
представянето на дизайна на бъдещия 
терминал, който ще бъде най-големият 
в света.

Grand Airport Istanbul ще е с 6 писти, 
а общата му площ е 77 млн. кв. м. То ще 
бъде изградено на няколко етапа и се оч-
аква да посрещне първите си пътници 
през 2018 г. Тогава новото летище ще 
може да обслужва до 90 млн. пътници 
годишно, а след цялостното завърш-
ване на проекта капацитетът му ще 
се увеличи до 150 млн. души, което е с 

60 млн. повече от възможностите на 
„Хартсфилд-Джаксън” в Атланта, САЩ, 
сочено за най-натовареното в света. 

В момента мегаполисът има два 
аеропорта – „Ататюрк”, който приема 
около 45 млн. годишно, и „Сабиха” с ка-
пацитет около 15 млн. души. Проектът 
за аерогарата е част от плановете на 
разположения на два континента град 
да се кандидатира за Лятната олимпи-
ада през 2020 г.

Местните ги кръстиха на Мерилин Монро

също по своеобразен начин 
оцениха шедьовъра, нари-
чайки комплекса Кулите на 
Мерилин Монро. Погледнати 
отдалече, те наистина на-
подобяват някои прелестни 
части от тялото на леген-
дарната актриса.

В конкурса, в който 
участват сгради само над 
100 м, второ място зае Al 
Bahr Towers в Абу Даби. Про-
ектът е на Aedas и е вдъх-
новен от традиционните 
арабски прозорци и ислям-
ска архитектура. Отличие-
то е заради иновативната 
фасада, която съчетава 
климатичните с дизайнер-
ските изисквания.

Предишният отличник 
бе небостъргачът Spruce 
Street в Ню Йорк, дело на 
Франк Гери.

Проекти на известни 
архитектурни студиа, като 
Foster + Partners и RMJM, 
бяха наредени съответно 
на четвърто и седмо мяс-
то, а известният френски 
архитект Жан Новел беше 
отличен за две свои сгради 
в Катар и Испания.

Извънземният космически кораб 
ще кацне край каталунската 
столица

Кулите на новия Вавилон

Пътниците ще се радват на естествена 
светлина в залите

Томас Хедъруик е известен 
с причудливите си проекти
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Нещо ужасяващо се случва в центъра на Ман-
честър. Полицията разполага с една-единствена 
следа, за да разбере кой стои зад всичко. На запис 
от охранителна камера се вижда жена в дълга чер-
на роба, която внимателно поставя на земята зло-
веща улика, а скоро е открита и първата жертва. 
С разследването се заема сержант Даниъл. Броят 
на труповете расте, а нейната задача е да научи 
кое е свързващото звено между жертвите и каква 
е ролята на мистериозната жена в черно.

Писателят Кери Уилкинсън, който е журналист 
по образование, се слави с болезнената си любов 
към крикета и с постоянните си оплаквания от 
лошото време. Това недоволство го отвежда от 
родния Съмърсет в Ланкашър, където живее и днес. 
Той дебютира плахо, като публикува първото си 
произведение в електронен формат. Три месеца 
след появата му завоюва челно място в класация-
та за най-продаван роман на Острова. Следващата 
книга на автора – „Наказателен патрул“, затвърж-
дава първоначалния му успех и го нарежда сред най-
предпочитаните имена на британската литерату-
ра за 2011 г. През 2013 г. пък излиза четвъртият 
роман от серията с детектив Даниъл и веднага 
става една от двайсетте най-продавани книги на 
„Амазон“ на хартиен носител.

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Поредното издание на фестивала 
за електронна музика Solar Summer 
ще бъде открито на 7 юни със самос-
тоятелно шоу на трикратния носи-
тел на титлата „най-добър диджей 
в света“ - Tiesto. Музикалните вибра-
ции ще са с отправна точка парка 
на летище София, Терминал 2, а след 
това събитие партитата ще се пре-
несат на Cacao Beach в Слънчев бряг.

Tiesto обещава грандиозно парти 
и над 3-часов сет - нещо, което се 
прави само на специални локации и 
ексклузивни събития. Известен със 
смелостта и свободата да експери-
ментира в стилово отношение, той 
ще представи най-доброто, на което 
е способен. „Музиката е най-голямата 
страст в живота ми, а възможността 
да я споделям с хората - най-голямата 
награда“, казва електронната звезда.

Поредицата от парти уикенди 

под шапката на Solar Summer ще за-
почне от 25 юли и ще продължи до 
края на август. Главните герои в 
тазгодишния Solar Summer са Richie 
Hawtin, Jamie Jones, Marco Carola, Loco 
Dice, Victor Calderone, Fedde Le Grand, 

Noisia, като се очакват още супер 
звезди от електронната сцена да 
потвърдят участие.

Билетите за партито на Tiesto 
струват 50 лв., а VIP пропуските са 
на цена 80 лв. 

Tiesto
Събитието ще даде старт на фестивала Solar Summer

Въпреки по-големите си размери откогато и да било, 
като дизайн чудовището остава вярно на традициите на 
японската компания Toho, създала Годзила през далечната 
1954 г. (с височина 50 м).

За филма са заснети 960 визуални ефекта, като 327 
от тях са за Годзила – 3D моделът на страховитото съз-
дание е направен с около 500 000 полигона. Ако дизайнът 
на компютърните графики бе правен само на един компю-
тър, щяха да са необходими 450 години за рендиране на 
изображенията. 

Екипът на продукцията е изследвал внимателно всич-
ки предишни въплъщения на Годзила, докато стигне до фи-
налния дизайн на чудовището за филма. „Опитах по следния 
начин: да си представя, че Годзила е истинско същество и 
някой от Toho го е видял през 50-те години на миналия век. 
След това веднага е изтичал в студиото и се е опитал 
да го нарисува, пресъздавайки всичко, което е могъл да си 
спомни... и в нашия филм трябва да го видиш наистина. За 
нас беше важно да се усеща, че това е Годзилата на Toho”, 
споделя Едуардс.

Същевременно режисьорът признава, че видът на чу-
довището е бил повлиян от мечки и комодски дракони.

Едно от най-легендар-
ните чудовища се прераж-
да в епичния приключенски 
екшън „Годзила”. Вторият 
американски римейк се 
появява точно за 60-го-
дишнината от екранния 
дебют на японското чудо-
вище, което е резултат 
от радиоактивно заразя-
ване. 

В оригинала от 1954 г. 
страшното създание се 
появява вследствие на 
бомбардировките над Хи-
рошима и Нагазаки през 
Втората световна война. 
В холивудската версия от 
1998 г. Годзила е мутирал 

гущер от района на Френ-
ска Полинезия, където в 
средата на XX в. се про-
веждат ядрени опити от 
френската армия. Сега 
е ред на нова холивудска 
екранизация, в която ги-
гантското чудовище ще 
се опита да унищожи чо-
вешката цивилизация, а в 
арена на епичната битка 
се превръща Сан Франци-
ско. 

Режисьор  на  нови я 
филм е англичанинът Га-
рет Едуардс, който нашу-
мя с дебюта си Monsters 
преди 4 години, а в актьор-
ския състав се открояват 

имената на Брайън Кранс-
тън  („В обувките на са-
таната”), Жулиет Бинош  
(„Английският пациент”), 
Кен Уатанабе  („Последни-
ят самурай”), Арън Тейлър-
Джонсън („Диваци”) и Сали 
Хокинс  („Син жасмин”).

Едуардс определя Го-
дзила като антигерой: 
„Годзила е абсолютен из-

раз на яростта на при-
родата. Темата е човек 
срещу природа, а Годзила 
определено е от страната 
на природата. Няма начин 
да спечелиш тази битка. 
Природата винаги ще по-
беждава – това е и наше-
то послание. Чудовището 
е наказанието, което за-
служаваме.”

Китаристът на група „Остава“ Георги Георгиев 
стартира страничния си музикален проект Homeovox 
с пилотен видео сингъл. Песента се казва „Изгубен“ и 
стилово е смесица от инди, алтърнатив, поп и рок. Му-
зиката и текстът са дело на самия музикант, а виде-
ото е по идея на режисьора Мария Стоянова и Concept 
Studio. В реализацията на песента като гост музиканти 
участват още Стефан Пoпов (барабанист на Gravity Co.) 
и Иван Вълев (басист в група LaText).

Това е първият сингъл от предстоящия дебютен ал-
бум на проекта Homeovox, с който стартира и Homeovox 
music - малка музикална компания за млади независими 
артисти. 

Идеята за проекта се ражда по време на независи-
мото музикално сдружение „Жълта музика” и малко след 
първия албум на „Остава“ през 2001 г. По това време в 
проекта освен Георги се включват Даниел Петров (удар-
ни в „Остава”) и Петко Славов (бас и вокали в Airbag). 
След края на „Жълта музика” идеята се загубва, но през 
всички тези години присъства като авторство в много 
песни на други поп изпълнители, а напоследък и като 
музика за театрални постановки.

Homeovox смесват 
алтърнатив, поп и рок

Концертът на Андреа 
Бочели се мести на ста-
дион „Българска армия” на 
31 август, обявиха органи-
заторите от Symphonics 
Concerts. Билетите за шо-
уто, което трябваше да се 
състои в „Арена Армеец” на 
31 май, бяха продадени още 
в средата на март, а огром-
ният интерес към събити-
ето е накарал италианска-
та легенда да се съгласи да 
пее под открито небе. 

Още 6000 билета – се-

дящи, VIP и правостоящи, 
ще бъдат пуснати в про-
дажба, като последните ще 
струват 55 лв. Всички ку-
пени до момента пропуски 
остават валидни за новата 
дата, като стойността 
им ще съответства напъл-
но със седящите места и 
столове на стадиона. Тези, 
които нямат възможност 
да присъстват на новата 
дата, могат да върнат би-
летите си от 30 май до 10 
юни.

„Това няма да е просто 
шоу, а хепънинг. По мащаб 
продукцията конкурира 
тази на Metallica, а оборуд-
ването за сцената тежи 
над 150 т и се пренася с 20 
камиона. С италианската 
звезда на подиума ще са 
още 160 души. Смяната на 
локацията е свързана и с 
изискванията на маестро-
то за звука, той е перфек-
ционист“, сподели на прес-
конференция Бела Примо, 
промоутър на Бочели за 

Европа.
Заради смяната на да-

тата под въпрос е дуетът 
с Лили Иванова, но пък е 
сигурно участието на со-
праното Светла Василева, 
която придружи Бочели на 
турнето в подкрепа на ал-
бума Passione в САЩ и Ка-
нада миналата есен.
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Светослав Загорски

Ако сте любители на 
древните загадки и несмет-
ните богатства на инките 
и искате да видите земите, 
в които те са развили импе-
рията си, а впоследствие са 
изпитали огромната мощ 
на испанските нашестве-
ници, то перуанската сто-
лица Лима е отличен вари-
ант за екзотична екскурзия. 
Градът е разположен на пус-
тинния тихоокеански бряг 
и след повече от 6 века се 
е превърнал в един от най-
големите културни и обра-
зователни центрове на цяла 
Южна Америка.

Лима е основана на 18 
януари 1535 г. от испанския 
конквистадор Франсиско 
Писаро под името Град на 
кралете и е провъзгласена 
за столица на най-голямо-
то испанско вицекралство 
в Южна Америка – Перу. 
Като контролен пункт за 
износ на богатствата от 
Новия свят бързо се пре-
връща в богат търговски 
възел с огромно значение за 
мет рополията. Там се кон-
центрира цялата испанска 
арис токрация и админи-
страция на Южна Америка 
и поради това през 1551 г. 
е основано първото и най-
старо висше училище на 
Америките – университе-
тът „Сан Маркос”. Той функ-
ционира и до днес.

Долината на река Ри-
мак, където е разположен 
градът, е населявана от 
предколумбови времена. В 
близост до столицата се 
намират руините на Пача-
камак – важен религиозен 
център на културите хуари, 
лима и инка. След победата 
на испанския конквистадор 
Франсиско Писаро над импе-
ратора на инките Атауалпа 
и окончателното разруша-
ване на столицата Куско 
малък отряд начело с Писа-
ро избира да основе новия 
център край бреговете на 
река Римак. Така се появява 
Лима, а испанската корона 
избира именно 

Франсиско Писаро 

за управител на ново-
завладените земи. 

По време на движенията 
за независимост на лати-
ноамериканските държави 
Лима остава бастион на 
испанските военни сили и 
Перу е една от последните 
държави, която получава 
независимост. През 1820 г. 
военните подразделения 
под командването на гене-
рал Сан Мартин достигат 
южните предградия, но не 
атакуват града директно, а 
му налагат морска блокада. 
Вицекрал Хосе де ла Серана 
се евакуира от Лима през 
1821 г. заедно с роялистка-
та армия и това е година-
та, в която Вицекралство 
Перу става независима 

държава. 
Извоюването на неза-

висимостта е последвано 
от голяма стагнация, но 
износът на гуано води до 
бързото развитие на Лима 
и модернизацията й през 
1850 г. По време на Тихо-
океанската война през 1879 
– 1883 г. чилийските войски 
нападат Перу и влизат по-
бедоносно в столицата, 
разрушавайки и ограбвайки 
редица библиотеки, архиви 
и музеи. След това градът 
бързо е обновен и се появя-
ват големите булеварди, 
опасващи историческия 
център – авенида „Такна“ и 
„Абанкай“.

Разходката ни из перу-
анската столица ще за-
почне именно оттам. Тази 
зона от града е обявена от 
ЮНЕСКО за част от све-
товното културно наслед-
ство заради великолепните 
архитектурно-исторически 
паметници, разположени в 
нея. Те са невероятно съче-
тание от колониален испан-
ски стил, ар нуво и френски 
архитектурни течения. В 
тази част на Лима все още 
са запазени някогашните 
средновековни укрепителни 
стени на селището.

Най-интересното мяс-
то в историческия център е 

площад „Майор”,

който се смята за „род-
ното място” на града. И 
тук всичко се върти около 
легендарната личност на 
Франсиско Писаро. На пло-
щада са разположени едни 
от най-ключовите сгради 
и институции в Перу – ще 
видите катедралата, Ар-
хиепископския и Общинския 
дворец. 

Естествено, именно на 
този площад се намира и 
къщата на Франсиско Пи-
саро. В наши дни тя е пре-
върната в Правителствен 
дворец, който е официална 
резиденция на президента 
на Перу. 

Останалите здания са 
колониални къщи, с автен-
тични обширни балкони, 
църкви и постройки, пове-
чето от които са музеи или 
обществени сгради. Малко 
след основаването на града 
на пл. „Майор” се появяват 

дюкянчета, магазини и тър-
говски обекти. На мястото 
било изградено бесило за 
осъдените на смърт, как-
то и пазар за бикове. През 
XVII в. са построени бронзо-
вият фонтан и статуята 
на откривателя Франсиско 
Писаро, яхнал кон, които 
красят площада и сега. 

Районът е изпъстрен с 
палмови дървета, цветни 
лехи и зелени площи. Една 
от най-атрактивните 
гледки за туристите в ис-
торическото сърце на Лима 
е смяната на караула, който 
бди пред Правителствения 
дворец, всеки ден в 11,45 ч.

Забележителна  по -
стройка на площада е кате-
дралата, която датира от 
XVI в. и ежегодно се радва 
на хиляди посетители. Въп-
реки десетките й рекон-
струкции тя запазва своя-
та структура и фасада. 

Катедралата

 в Лима е посветена на 
апостол свети Йоан. В съ-
ответствие с повечето 
религиозни здания, постро-
ени през Средновековието, 
тя има 3 големи порти на 
фасадата си. Основният 
вход се нарича Врата на 

прошката. Общо има 14 
врати от всички страни. 
Двете високи кули на Лим-
ската катедрала са издиг-
нати в неокласически стил 
и са значително повлияни 
от европейската култура. 
Фасадата е украсена със 
скулптури на апостолите.

Интериорът впечат-
лява с големи картини, 
изобразяващи Пътя към 
кръста. Можете да се нас-
ладите и на изображения 
на Нуестра сеньора де ла 
Есперанса, изобразена по 
време на Страстната сед-
мица. По време на скорошна 
реконструкция в храма са 
намерени уникални древни 
картини, които в момента 
са изложени на показ за по-
сетителите. 

В катедралата е и 
гробницата на Франсиско 
Писаро. Тя е изградена от 
венециански плочи, изобра-
зяващи историята на от-
криването на Перу и фак-
ти от живота на Писаро. 
Сградата помещава рели-
гиозен музей на изкуство-
то, златни олтари и стъл-
би, построени от масивно 
дърво. 

Сред другите религи-
озни паметници, които 
непременно трябва да се 
посетят в Лима, е църква-
та „Конвенто де Сан Фран-
сиско” с нейните интригу-
ващи катакомби. Храмът е 
и отличен пример за коло-
ниална архитектура. Ма-
настирът на франсиските 
също е сред интересните 

обекти в столицата.
Добре е да посетите 

и два от култовите музеи. 
Изключително интересен е 

Музеят на златото,

а в Археологическия му-
зей „Рафаел Ларко Херера” 
може да научите всичко, 
свързано с бурната исто-
рия на Лима и тази част на 
Латинска Америка. И двата 
музея се намират в кварта-
ла „Пуебло Либре”.

Другият основен район 
на Лима е Мирафлорес – кул-
турен, търговски и турис-
тически център. Той е един 
от най-проспериращите 
квартали в града, предимно 
фокусиран върху туристи-
ческата индустрия. Място-
то е известно с луксозните 
си търговски обекти, цвет-
ни градини, красиви паркове 
и, разбира се, плажната си 
ивица. Районът притежава 
богата история и култура 
от времето преди Колумб, 
инките и колониалния пери-
од на Перу.

Най-посещаван в об-
ластта е парк „Кенеди” 
или, както още го нари-
чат местните, Сентръл 
парк в Мирафлорес. А ако 
огладнеете, можете да по-
сетите известната Алея 
на пиците, която предлага 
всякакви видове от вкусния 
специалитет. Още прият-
ни места в Мирафлорес са 
Паркът на влюбените, гале-
риите на изкуствата, църк-
вата „Света Богородица”.

Площад „Майор”

Архиепископският дворец 
на площад „Майор”

Правителственият дворец, 
който е бил къща на Франсиско 
Писаро

Парад по 
улиците 
на Лима в 
традиционни 
перуански 
носии

Катедралата 
на Лима

Красивата градина на Франсисканския манастир
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Chosen option for the unconstructed part of the motorway was presented in Pleven 

The conceptual design 
for the unconstructed part 
of Hemus Motorway was 
presented by Minister of Re-
gional Development Desis-
lava Terzieva and Executive 
Director of National Company 
“Strategic Infrastructure Pro-
jects” (NCSIP) Asen Antov 
to local authorities and busi-
nesses in Pleven. 

The meeting was attend-
ed by the Chairman of Road 
Infrastructure Agency (RIA) 
Eng. Stefan Chaikov, MPs 
Vasil Antonov, Petar Dulev 
and Dimitar Kochkov. Rep-
resentatives of the public, 
business and all mayors of 

Pleven region actively partic-
ipated. BCC was presented 
by Eng. Roseta Marinova, 

chair of the regional office – 
Pleven. 

The project is for a route 

with a length of 252 km, 
which will link the already 
built sections of Hemus Mo-
torway. In a year should start 
tender procedures for con-
struction of the first stage 
of the route, which is 60 km, 
starts from Yablanitsa and 
ends at the road fork for Plev-
en and Lovech. By 2016 we 
plan to have signed agree-
ments with the contractors, 
said Antov. He assured that 
soon will be chosen designer 
for the second part – 85 km 
to Veliko Tarnovo. There is 
going to be a call for tender 
for the design of the third 
stage – to Belokopitovo. 

Hemus Motorway is a 
priority. We continue to work 
actively on completion of the 
construction of the motorway 
and on preparation of con-
struction of the unfinished 
section. The motorway has a 
key role in the economic and 
social cohesion at regional 
level. It will have a positive 
impact on the development of 
three of the planning regions 
in Bulgaria – Northwest, 
North Central and Northeast”. 
With these words Desislava 
Terzieva opened the meeting 
in Pleven. “The prospective 
study shows that the total 
number of the population 

that will benefit from the new 
route of Hemus Motorway is 
approximately 3 million. The 
traffic forecast for 2020 is for 
nearly 18,000 units on aver-
age daily,” she added.  

Minister Terzieva said 
that by the end of 2014 will 
be made public presenta-
tion of the preliminary de-
sign – the exact route and 
options for road junctions for 
the section from Yablanitsa 
to the fork Pleven – Lovech. 
She stressed that the discus-
sions will be conducted in full 
transparency and committed 
personally to participate in 
them. 

Arch. Vladimir Damyanov, Chairman of CAB: 

The sector should have 
common legislative dictionary 

Arch. Damyanov, what are the 
priorities of CAB?

Let us call them for short: 
quality of education and training 
throughout life, of laws and their 
implementation, right and availabil-
ity of decent work and payment and 
responsibility towards society and 
the colleagues. 

One of the important topics 
which the Board of CAB is engaged 
with in the period between ХI and 
XII General Assembly is the neces-
sity to update the Ordinance on 
unified state requirements for ac-
quisition of higher education in the specialty 
“Architecture” of degree “Master” with profes-
sional qualification “architect” and its harmo-
nization with the requirements of Directive 
2005/36/ЕС and Directive 2013/55/ЕС. The 
adopted European directive should be trans-
posed in the country over the next two years 
– until 2016. The texts of this document sug-
gest new definitions and contents of learn-
ing, increased demands on time and quality 
of professional practice for future architects. 

Definitely there should be additional and 
lifelong vocational training to ensure quality 
of design of architectural sites. The proposed 
changes to the ordinance were carefully de-
veloped by a working group at the Vocational 
Service Committee and adopted by the board 
of CAB, with a decision to be proposed for 
discussion by the Ministry of Education and 
Science. 

How do you get interaction with the Bul-
garian Construction Chamber? 

In recent years, contacts and cooperation 
between our professional organizations have 
intensified. The period and the difficult work-
ing conditions during the economic crisis 

dictate rallying the efforts of participants in 
the construction process. By the initiative of 
the managements of both chambers – CAB 
and BCC, we went to union in the sector in 
order to overcome differences, jointly resolve 
professional disputes and submission and 
approval of legislative changes, which im-
plement quality in construction. We restored 
the close relationship with BCC and CEID. 
We attracted also other similar organizations, 
the Chamber of Engineers in Geodesy, BAAC 
and others. We are separate components of 
the same sector. The product that comes 
out of our hands starts from the white sheet 
and ends up with a building. We united all 
participants in the construction process – 
from designer through builder to dealer and 
consumer – a closed cycle with hope for a 
sustainable quality. 

Up to the present moment we have very 
collegial relationships. We understand that it 
is necessary to go through the common way 
to change the legislation. The hope is that our 
good interaction will continue in the future be-
cause I understand in this way the mission of 
our organizations. We are partners and should 
remain such with as good and honorable rela-
tions between us. 

The first passenger train 
across the bridge “New Eu-
rope” passed nearly a year 
after opening the facility, 
connecting Bulgaria and Ro-
mania. Rail traffic between 
Vidin and Calafat is already a 
fact. It not only increased the 
potential of the long-awaited 
Danube Bridge 2, but opened 
one more way of Bulgaria to 
Europe. 

The beginning of com-
missioning the regular rail-
road “New Europe”  was 
launched with a ceremony in 
Vidin, which coincided with 
the holiday of Calafat. The 
day turned into a real cel-
ebration also for the citizens 
of Vidin who expected with 

thrill and excitement the ar-
rival of the diesel train from 
the neighboring Romanian 
city. The event was filled with 
symbolism. The first compo-
sition that crossed the New 
Europe Bridge was driven by 
the first female driver in Ro-
mania – Dana Turshugoyu. 

The honorary passenger who 
got off the train at the station 
in Vidin was the State Secre-
tary of the Ministry of Trans-
port Yulian Matake. He was 
greeted by the Deputy Minis-
ter of Transport, Information 
Technology and Communica-
tions Petar Kirov. 

The awards of the inter-
national competition Wie-
nerberger Brick Award 2014 
were presented in the ar-
chaeological center of Vien-
na. International architectural 
critics and journalists offered 
more than 300 projects from 
26 countries, of which 50 
were nominated to compete 
in the final competition Wie-
nerberger Brick Award. 

The inst i tu te  of  c in-
ematography and anima-
tion “Kantana” in Nakhon 
Pathom, Thailand won the 
grand prize and the prize in 
the category “Special solu-
tions”. First prize for non-
residential construction was 
awarded to the Museum of 
Art in Ravensburg, Germany. 
Culinary school, located in 
an ancient building of old 

slaughterhouse impressed 
the jury in the category 
“Urban solutions”. The art 
center “Buddah” in Kortrijk, 
Belgium, became winner 
in category “Renovation of 
public buildings”. 

“A house for all seasons” 
in the Chinese province 
Shaanxi is the winner in cat-
egory “Residential construc-
tion”. “The house of light” in 
Pula, Croatia, and the hotel 
and conference center “Pasi-
troni” in Helsinki were award-
ed two special prizes. 

“The red apple” in Sofia, 
Bulgaria was also among the 
nominated buildings in catego-
ry “Residential construction”. 

The fourth version of the Operational 
Program “Regions in Growth” 2014 – 2020 
(OPRG) was published for public discussion 
in the portal to the Council of Ministers www.
strategy.bg on 9 May. All interested parties 
may provide comments on it until 22 May. The 
latest project of OPRG is updated based on 
the comments of the European Commission 
under the previous options. 

The program budget remains nearly EUR 
1.6 billion, which includes also national co-

funding of 15%. In the fourth option the allo-
cation in priorities is more detailed. Indicated 
are the areas in which will be invested EUR 
1.35 billion – the support of the EU funds for 
our country without the 15 percent national 
participation. It will target investment in sus-
tainable and integrated urban development, 
education, health and social infrastructure, 
regional tourism, roads 1st, 2nd and 3rd class 
and preventing the risk of landslides. The fo-
cus on 67 cities will be kept. 

“Wienerberger” presented Brick Award 2014

Railroad started across 
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Футбол

Тенис Бокс

Дузпи орязаха крилeтe на „орлите” на финала за Лига Европа срещу „Севиля”

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

„Севиля” е новият шам-
пион в Лига Европа. Анда-
лусийският тим се изкачи 
на върха във втория по 
сила европейски клубен 
турнир и вдигна купата 
след победа с дузпи над 
„Бенфика” в тазгодишния 
финал. С триумфа „Севиля” 
прибави трета купа от 
турнира във витрината си 
след успехите през 2006 и 
2007 г. под ръководството 
на Хуанде Рамос. По този 
начин тимът от Андалу-
сия се нареди до грандове 
като „Ювентус”, „Интер” 
и „Ливърпул”, които също 
имат по три купи.

„Бенфика“ пък губи за 
8-и пореден път финал 
за голям трофей (преди 
това 5 изпуснати финала 
за КЕШ и 2 за Купата на 
УЕФА). В началото на 60-
те години „лисабонските 
орли“ бяха европейският 
доминатор, печелейки два 

поредни трофея от тур-
нира за Купата на евро-
пейските шампиони през 
1961 и 1962 г. В редиците 
им блестяха суперзвезди, 
като Еузебио, Жозе Агу-
аш и Антонио Шимонеш. 
Архитектът на този тим 
бе унгарският треньор 
Бела Гутман. Той създа-
де системата 4 – 2 – 4, с 
която футболът еволюи-
ра и застана в основата 
на онази велика Бразилия 
на Пеле и Гаринча, коя-
то възхити света през 
1958 и 1962 г. Със своята 
„Бенфика” Гутман успя да 

победи великата „Барсе-
лона” на Сандор Кочиш, 
Луис Суарес и Золтан Ци-
бор, както и легендарния 
„Реал” (Мадрид) на Алфре-
до ди Стефано. Именно на 
онзи финал за КЕШ през 
1962 г. „Бенфика” стана 
легендарен клуб. Отбо-
рът спечели своя втори 
трофей от надпреварата, 
надделявайки над „Реал” с 
пет поредни победи между 
1956 и 1960 г. 

Естествено, след по-
редния триумф Гутман 
решава, че заслужава по-
вишение на заплатата. 

От ръковод-
с т в о т о  н а 
клуба обаче му 
заявяват, че в 
касата пари 
няма и че той 
ще трябва да 
с е  п р и м и р и 
с настоящото си възна-
граждение. Вбесен унга-
рецът хвърля оставката 
си на момента и прокли-
на отбора да не спечели 
европейски трофей през 
следващите 100 години. 
От тогава насам „Бенфи-
ка” е достигала до 5 фина-
ла за КЕШ и 2 финала за 

Купата на УЕФА, губейки 
всички до един. 

Върхът беше минала-
та година, когато „орли-
те“ от Лисабон изгубиха 
финала срещу „Челси” за 
Лига Европа, след като 
Бранислав Иванович вкара 
с глава след центриране 

от корнер в продължени-
ята. Само минута по-къс-
но Оскар Кардосо излезе 
сам срещу Петър Чех, но 
ударът му бе отразен от 
стража на „сините” от 
Лондон.

Надеждата, че проко-
бата ще бъде разбита, ви-
таеше на „Ювентус Стей-

диъм”. Това обаче така и 
не се случи. В редовното 
време и продълженията 
двата отбора не успяха 
да си вкарат гол въпреки 
създадените положения. 
При дузпите фаталните 
пропуски за „Бенфика” на-
правиха Оскар Кардосо и 

Родриго Морено. 
Техните удари 
бяха спасени от 
вратаря  Бето, а 
победната дузпа 
реализира Албер-
то Морено.

Триумфът на 
„Севиля” пък оз-
начава, че тази 
година и двете 
купи от европей-
ските турнири 

ще отидат в Испания, тъй 
като финалът в Шампион-
ската лига е между „Реал” 
(Мадрид) и „Атлетико” 
(Мадрид). В същото време 
страната е и властващ 
европейски и световен 
шампион преди Мондиала 
в Бразилия, стартиращ 
другия месец.

Националният селекцио-
нер на България по футбол 
Любослав Пенев определи 
групата, която ще пътува 
за Австрия за приятелския 
мач с Канада на 23 май от 
18:30 ч. Дебют за национал-
ния отбор почти сигурно 
ще направи полузащитни-
кът на ЦСКА Ивайло Чочев, 
който бележи страхотно 
развитие при „армейците”.

Повикан е и вратарят 
на „Черно море” Георги Ки-
танов, а по същото вре-
ме юношите (родени през 
1995 г.) играят решителни 
квалификации за място на 
Европейското първенство 
при 19-годишните.

Владимир Гаджев от 
„Левски” не е в състава на 
Любо Пенев, за да вземе 
участие в юбилея на синия 
клуб на 23 май.

Групата на Любо Пенев

Вратари: Владислав 
Стоянов („Лудогорец”), 
Иван Чворович („Лудо-
горец”), Георги Китанов 
(„Черно море”)

Защитници: Георги 
Терзиев („Лудогорец”), Ни-
колай Бодуров („Литекс”), 
Илия Миланов („Литекс”), 
Павел Виданов („Заглебие”, 
Полша), Йордан Христов 
(„Ботев”), Веселин Минев 
(„Ботев”), Страхил Попов 

(„Литекс”), Йордан Минев 
(„Лудогорец”)

Халфове: Светослав 
Дяков („Лудогорец”), Хрис-
то Златински („Лудого-
рец”),  Симеон Славчев 
(„Литекс”), Георги Миланов 
(ЦСКА, Русия), Станислав 
Манолев („Кубан”, Русия), 
Ивайло Чочев (ЦСКА), Ми-

хаил Александров („Лудого-
рец”)

Нападатели: Емил Гър-
горов (ЦСКА), Тодор Неде-
лев („Майнц”, Германия), 
Анд рей Гълъбинов („Авели-
но”, Италия), Димитър Ран-
гелов („Люцерн”, Швейца-
рия), Ивелин Попов („Кубан”, 
 Русия)

Ръководството на Европейската футболна 
централа ще внесе предложение за отстраняване 
временно от игра на футболист, който е контузил 
съперников играч. Това съобщи председателят на 
Съдийската комисия на УЕФА Пиерлуиджи Колина 
на пресконференция в Торино преди финала в Лига 
Европа. „Ще предложим ново правило на организа-
цията, която се занимава с правилата на футбол-
ната игра. Искаме да бъде отстраняван от терена 
футболист, който е контузил съперников играч, до-
като контузеният получава медицинска помощ или не 
бъде заменен. Сегашната система е несправедлива. 
Футболист, нанесъл травма на съперник, остава на 
терена, докато другият отбор се оказва в намален 
състав”, обясни Колина. 

Най-добри-
ят български 
тенисист Гри-
гор Димитров 
преодоля хър-
ватски я  г и -
гант Иво Кар-
лович в Рим. 
Гришо стигна 
до успеха със 
7:6 (3) ,  6:4 и 
по този начин 
се класира за третия кръг 
на силния турнир от сери-
ите „Мастърс 1000” в ита-
лианската столица. Така 
българският тенисист 
взе реванш от Карлович за 

загубата в Загреб отпре-
ди година, когато хървати-
нът стигна до успеха след 
два тайбрека. Следващият 
противник на Димитров 
ще е чехът Томаш Бердих.

Притежателят на четири от пе-
тте световни титли в професионал-
ния бокс в тежка категория Владимир 
Кличко отново опитва да се измъкне 
от мач с Кубрат Пулев. Украинецът 
задължително трябва да защити по-
яса си от IBF срещу Кобрата. Кличко 
обаче сподели, че иска да опита да 
спечели и титлата на WBC, за да 
стане безспорен шампион. Според 
него Кобрата е нов и мач между два-
мата искат само в България. Кличко 

говори с мениджъри за уреждане на 
двубой с канадеца Бърмейн Стивърн, 
който държи титлата на WBC.

 „Надявам се федерациите да 
проявят разбиране и да ми позволят 
да се бия за тази титла. Знам, че е 
сложно, но се надявам отново да се 
състезавам в САЩ. За целта трябва 

да намерим американска теле-
визия, която да излъчва мача, 
защото съперникът ще иска 
много пари”, заяви Кличко.

„Чух, че някои искат да се 
бия с Пулев, но всички те са от 
България. Ако приема, ще ме 
критикуват, че се бия с човек, 
който има само 20 мача. Той 
със сигурност има сериозни 
умения, но е нов и недодялан. 
Един обединителен мач ще е 
съвсем друго нещо. Фенове-
те ще са доволни, а аз бих бил 
щастлив да стана безспорен 
световен шампион. Това е не-
щото, което искам сега”, до-
пълни украинецът.
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Емил Христов

В навечерието на Деня на победата 9 
май  в столицата тържествено бе открит 
ресторант „Друзья“. Заведението обещава 
да бъде новото изкушение за ценителите на 
уникалната кухня, отличното обслужване и 
приятна музика. С умело съчетан модерен 
интериор и фолклорни елементи, мястото е 
едновременно уютно и просторно, с усещане 
за свобода и неповторима атмосфера. Раз-
нообразното меню предлага подбрани ястия, 

приготвени и поднесени с любов и усмивка. 
Намиращо се в перфектния център на столи-
цата на България, „Друзья“ е част от Руския 
културно-информационен център. Кулинария 
и култура е основният фокус, който амбици-
озно поставят собствениците на заведе-
нието. Те очароваха огромния брой гости на 
откриването със стилно поднесени изиска-
ни блюда. За вкусовите качества се гриже-
ха братята близнаци Мартин и Александър 
Петрови, преминали и приготвяли ястия в 
Кремъл, Европа, Азия, Америка. Шеф-готвачи-
те посрещнаха гостите с автентична руска 
кухня и специално приготвени десерти. 

Сред официалните лица, които присъст-
ваха на откриването, бяха извънредният и 
пълномощен посланик на Руската федерация в 
Република България Н. Пр. Юрий Исаков, ръко-
водителят на Россотрудничество Констан-
тин Косачев, зам.-министърът на околната 
среда и водите Чавдар Георгиев, зам.-кметът 
на София д-р Тодор Чобанов, изп. директор 
на „Метрополитен“ инж. Стоян Братоев,  
зам.-председателят на УС на КСБ и предсе-
дател на ОП – София, инж. Николай Станков, 
председателят на борда на директорите на 
вестник „Строител“ инж. Пламен Пергелов, 
прокуристът и главен редактор на вестника 

Ренета Николова, представители на бизнеса, 
военни ветерани и приятели. 

В поздравителното си слово пред събра-
лите се ръководителят на Россотрудничест-
во Константин Косачев подчерта, че подобен 
род мероприятия са изключително важни за 
укрепване на дружбата между нашите стра-
ни и народи, а също за по-широко привличане 
на българската младеж към постиженията 
на руската култура и образование. Той  връчи 
на присъстващите ветерани цветя по случай 
Деня на победата.

По време на официалната церемония ду-
мата взе и Н. Пр. Юрий Исаков, който пожела 

бъдещи успехи на екипа на  заведението.  
За приятната атмосфера се грижеха 

тримата тенори от The Unique Voices и ба-
лет „Елит“. Вечерта не мина и без изпълне-
нието на много руски песни, които допълни-
телно повдигнаха настроението на гостите. 
Ресторантът ги очарова и с възможността  
да бъдат обслужени за първи път в България 
от сервитьор бек уейтър, който ги глезеше 
с храна директно от кухнята. 

Иключително добро впечатление направи 
и специално отреденият детски кът, който 
се намира между първия и втория етаж на 
заведението. Там малките палавници могат 
да се забавляват с героите от „Ну, погоди!”, 

докато възрастните похапват или имат сре-
щи с приятели.

Освен да опитат от вкусотиите, гости-
те имат възможност и да прочетат някоя 
от книгите на руски език, които са на раз-
положение за клиентите на заведението, а 
също и да се запознаят с географията на 
необятната Русия. За тази цел залите в 
„Друзья” разполагат с богата библиотека с 
руска класическа и съвременна литература, 
информационни материали за историята на 
страната, нейната география и национални-
те й традиции. Концепцията на собствени-
ците е „Друзья“ да е не само място за вкусна 
храна и приятни срещи, а и оазис на руската 
култура.

Капацитетът на кулинарното бижу е 400 
места с просторна и приветлива градина и 
голяма тераса. Предлаганите специалите-
ти са не  само от руската, но и от европей-
ската и италианска кухня - барбекю, пици на 
пещ, пасти, ризото и изкусителни десерти. 
По този начин „Друзья“ се превръща в едно 
истинско място за почитатели на добрата 
кухня, което с радост може да споделите с 
приятели.

В следващия брой очаквайте
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„Нямай  100 рубли, а  имай 100 приятели!“ е  мотото на новия руски ресторант в София

Снимки авторът

Посланикът на Русия в България Н. Пр. Юрий 
Исаков и депутатът Петър Кънев бяха сред 
специалните гости

Константин Косачев не пропусна и възмож-
ността да се запознае с актуалните новини 
от последния брой на вестник „Строител“

Татяна Дворишина, председател на СД на 
„Болкан кънстракшън“, ръководителят на 
„Россотрудничество“ Константин Косачев 
и изп. директор на „Болкан кънстракшън“ 
инж. Светослав Глосов прерязаха лентата и 
откриха ресторанта 
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Забавен кадър

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

Виц  Бисери от кухнята

В хладилника ми 
цари пълна липса 
на продуктово 
позициониране.

***

В наше време 
провинилите се деца се 
наказват да отидат в 
този ъгъл, където  
няма Wi Fi.

Финалът е в 
истерията

***

Гласят 
експортен екип

Снимка Свилена Гражданска
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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!

СОЛ Луна Бей – гр. Бяла
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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 


