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СТРОИТЕЛ

Общото събрание на Камарата ще е на 6 ноември 
във Велико Търново

Свилена Гражданска
Ренета Николова 

„Основен приоритет за 2015 г. остава актив-
ната позиция на Камарата на строителите в 
България за привеждане на нормативната база в 
областта на строителството в съответствие 
с променящите се условия в бранша и съобразно 
европейското законодателство и специфичните 
дадености у нас“. Това заяви пред разширения Уп-
равителен съвет на КСБ инж. Светослав Глосов, 
председател на УС на Камарата, при представя-
не на основните насоки в работата на органи-
зацията за 2015 г. Заседанието се проведе във 
Варна и бе уважено от зам.-кмета на общината, 
отговарящ за строителството - Христо Ива-
нов. Той благодари на Камарата и на фирмите 
за активното им  включване  в отстраняване на 
щетите от природното бедствие в „Аспарухово“, 
които бяха едни от най-тежките в страната.

„Изминалата година беше година на усилена 
подготовка на реформи в бранша. Вследствие 

на нашата активна работа за създаване на кон-
курентна и честна среда и  последователната 
политика за промени във фундаменталните за-
кони, регулиращи отношенията в системата, се 
извърши конкретна работа по подготвка на про-
екти за три нормативни акта  – Закон за градо-
устройството, Закон за строителството, Закон 
за устройство на територията и регионалното 
развитие и произтичащите от тях промени в За-
кона за Камарата на строителите“, заяви  инж. 
Светослав Глосов. „Целта ни е разработените 
от нас законопроекти  да бъдат предоставени на 
всички заинтересовани органи – различните ми-
нистерства и държавни агенции, и  да бъдат вне-
сени в  съответните комисии към 43-то Народно 
събрание за съгласуване и включване в дневния 
ред на новия парламент“, дефинира първия прио-
ритет пред КСБ инж. Глосов.

Насоките за работа ще бъдат предложени 
за одобрение от Общото събрание на Камара-
та, което ще се проведе на 6 ноември във Велико 
Търново.  стр. 8-9 

ИНТЕРВЮ

Необходима  
е приемственост 
за завършване  
на реформата във 
ВиК сектора  стр. 6-7

КСБ - АНАЛИЗИ
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Пренареждане 
на пътните 
приоритети

Мониторинг 
на обществените 
поръчки – 
юни 2014 г.

Инж. Павел Калистратов – 
един строител на 60:

Радослав Русев, зам.-
министър на регионалното 
развитие:
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ССС

Късно започнахме ремонта на сградата на училището. Някой ко-
лега обжалвал решението по обществената поръчка, дето нашата 
фирма спечели, после съдията нещо се разболял.

Както и да е. 15 септември ни завари на последния етаж отвътре 
да приключваме шпакловките и смяната на инсталациите, а на първия 
- отвън - да измазваме изолацията. По моя идея направихме най-стран-
ното работно време - на последния етаж работехме в междучасията, 
а като започнеше часът – слизахме долу, при изо лацията. 

Там бяха бюфетът, котелното и канцелариите, та някак си не пре-
чехме на учебния процес. Горе, където бяха дванадесетокласниците, 
няколко пъти засичах погледа на една девойка, ама кой ли от нас не си 
мечтаеше неща, различни от работата с мистрията и маламашката.

С това момиче се сблъскахме на входа на едно от градските ка-
фенета и се запознахме. „Свилен, приятно ми е.” „Свилена, и на мен”. 
Стъписването от съвпадението на имената и за двамата беше само 
за миг.

После? После завършихме ремонта. Аз се дипломирах в моя ВУЗ по 
специалността ССС – „Строителство на сгради и съоръжения”, и ше-
фът на строителната фирма ме преназначи за технически ръководи-
тел. Бизнесът ни вървеше добре, изпълнявахме все по-сложни и големи 
обекти и моите отговорности като строителен инженер станаха 
съизмерими и със заплатата ми. Понякога, естествено, похващах и 
мистрията, защото няма нищо по-прекрасно в строителството, ко-
гато изтеглиш под конец и водна терзия една стена в някое жилище. 
А и да не забравям какъв е вкусът на работническия хляб и откъде 
започна стартът за живота ми.

Отговорностите ми нараснаха и у дома. Станах нещо като асис-
тент-преподавател на Свилена, моята съпруга. Тя, представете си, 
кандидатства и стана студентка също по специалността ССС.

Сега учи много сериозно, аз помагам, особено по математиките и 
механиката, които бяха моята слабост във ВУЗ-а, и чакам да завърши. 
За да направим собствената си строителна фирма с двама инженери 
в нея. От сега сме измислили и името й – „ССС-3”, тройката е, за да 
се различава от специалността във ВУЗ-а. А иначе абревиатурата 
означава  Свилен, Свилена, Свилен. Забравих да кажа, че междувре-
менно се появи още една отговорност – да гледаме и се радваме на 
малкия ни син Свилен. 

    От тухларната Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Невена Картулева

УА С Г  о т к р и  у ч е б н а т а 
2014/2015 г. – 73-та поред в истори-
ята на най-старото висше техниче-
ско училище у нас. Тържеството се 
състоя в препълнената аула „Мак-
сима”, а сред официалните гости 
беше кметът на столичния район 
„Лозенец“  Любомир Дреков.

„Изключително голям е броят на 
специалистите, завършили универ-
ситета и работили на всички конти-
ненти. Наши колеги няколко пъти са 
били дори на Антарктида и знакът 
на УАСГ стои там. Който веднъж 

се е захванал със строителство, 
остава строител завинаги. В тази 
връзка благодаря на зам.-ректора 
по научноизследователска и проек-
тантска дейност - доц. д-р инж. Бо-
гомил Петров. Той ръководеше екипа, 
оказал безвъзмездна помощ на хора-
та в Мизия, пострадали от водно-

то бедствие през лятото“, заяви 
ректорът проф. Красимир Петров, 
поздравявайки студентите с откри-
ването на новата учебна година.

Кметът Любомир Дреков им по-
жела амбиция и хъс. Той напомни за 
нуждите на страната ни от изграж-
дане на инфраструктура и въвежда-
не на мерки за енергийна ефектив-
ност в сградите, като подчерта: 
„Имаме обаче най-голяма нужда от 
професионалисти. А професионали-
стите, които могат да ви научат 
да бъдете такива, са именно тук. 
Вземете всичко от тези хора - за 
да правим все по-добри неща за на-
шата държава“.

Свилена Гражданска

България отпразнува 106 го-
дини от своята независимост. По 
традиция денят беше отбелязан 
с тържествена заря-проверка във 
Велико Търново, където на този ден 
през 1908 г. в черквата „Св. Чети-
ридесет мъченици“ е обявена неза-
висимостта. Служебният премиер 
Георги Близнашки се включи в чест-
ванията в старата столица. „Бъл-
гарският народ винаги е принадле-
жал и ще продължи да принадлежи 
към общността на европейските 
народи“, заяви той преди тържест-
вената заря-проверка.

В столицата празникът беше 
почетен пред Паметника на Не-
зависимостта. „Преди 106 г. беше 
провъзгласена независимостта 
на България. Само година по-къс-
но Великите сили, които не винаги 
са били добри с нас, признаха този 

факт. Това бе забе-
лежителен дипло-
матически триумф 
на българската дър-
жава, лична заслуга 
на тогавашните 
ни политици и най-
вече на владетеля 
Фердинанд и минис-
тър-председателят 
Александър Мали-
нов“, заяви в привет-
ственото си слово 
д-р Тодор Чобанов, 
зам.-кмет на Столичната община. 
„Именно тогава Европа стана сви-
детел на българското чудо - осво-
бодена България за няколко десити-
летия се разви и зае мястото си в 
европейското семейство“, допълни 
д-р Чобанов.

„Независимостта е извоюва-
на преди толкова години, но днес 
според мен е редно да се замис-

лим как да запазим този независим 
дух“, каза пред журналисти кметът 
на Столичната община Йорданка 
Фандъкова. В празника се включиха 
Софийският духов оркестър с ди-
ригент Юли Дамянов и хор „Света 
София“ при Общински културен ин-
ститут „Красно село” с диригент 
акад. Валентин Бобевски. Водещ бе 
актьорът Мариус Донкин.

Снимка Денис Бучел

Снимка авторът
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Според някогашните традиции строителни-
ят сезон е приключвал в края на октомври. Днес, 
подкрепени от модерните технологии, на стро-
ителите не им се налага да спират работа. Не 
спират да почитат и своя празник Димитровден. 
Но вместо с почивка – с отличия.

И тази година по повод Деня на строителя 
КСБ ще отличи с приз най-добрите фирми в бран-
ша. Наградите от класацията „Топ 50“ ще отидат 
при тези, доказали своите качества и професиона-
лизъм. А атмосферата и гарантираното приятно 
прекарване на гостите на галавечерята отново 
са грижа на в. „Строител“, чийто екип организира 
събитието.

В зала „Роял“ на „София хотел Балкан” ще се 
съберат представители на институциите и 
строителния бранш, партньори и приятели на сек-
тора, които  ще имат шанса и удоволствието не 
само да празнуват заедно, но и да създадат полез-
ни контакти. Нека заедно да споделим успехите 
от изминаващата година и да си пожелаем още 
по-големи през идната!

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

Изпълнителният директор на КСБ и член на 
СД на в. „Строител“ инж. Иван Бойков празнува 
днес рожден ден. Съветът на директорите и це-
лият екип на изданието му пожелават най-сърдеч-
но много здраве, късмет, професионални успехи и 

лично щастие, както и още дълги годи-
ни да работим заедно за развитието 

и  утвърждаването на „Строи-
тел“ - вестникът на КСБ и на 
българския строител.

 
Весел празник!

Десислава Бакърджиева

Дадоха старт на строител-
ството на биологично стъпало за 
отстраняване на азот и фосфор 
на Пречиствателна станция за 
отпадъчни води (ПСОВ) в Шумен. 
Прогнозната стойност за изграж-
дането му е 28 848 000 лв. Обектът 
е част от проект „Интегриран во-
ден цикъл на град Шумен - II етап”, 
който се реализира по Оперативна 
програма „Околна среда 2007 - 2013” 
и е на обща стойност 75 712 000 лв. 
В официалната церемония за първа 
копка се включиха кметът на Шумен 
Красимир Костов, неговите замест-
ници Митко Киров и Иван Йонков и 
областният управител Петко Ша-
ренков.

Това е второто стъпало на ПСОВ 
след изграждането и въвеждането й 
в експлоатация през 2003 г. Изпъл-
нител на проекта за  е „Строител-
но-предприемачески холдинг” ЕООД. 
Обектът трябва да бъде завършен 
за осем месеца. Новото стъпало ще 
има капацитет да пречиства седем 
тона биологични замърсители на 
ден. Утайките ще се стабилизират 
в метан-танкове, при което ще се 
извличат около 3 хил. куб. метан на 
ден. Това ще подобри енергийната 
ефективност на станцията. Така 

чрез когенерация ще се произвеж-
да електричество в размер на 70% 
от необходимото за дейността на 
ПСОВ в Шумен, а цената на пречис-
тената вода ще бъде по-малко от 
10 стотинки на кубик. Реализацията 
на второто стъпало ще допринесе 
за подобряване на свързаността 
на инфраструктурата за отвежда-
не и пречистване на отпадъчните 
води. Освен това ще се гарантира 
и съхраняването на чистотата на 
водите на р. Камчия - една от най-
големите, вливащи се в Черно море.

Проектът „Интегриран во-
ден цикъл на град Шумен - II етап” 
включва още рехабилитация на во-
допроводната и канализационната 
мрежа на града и изграждане на 
канализационна помпена станция 
в кв. „Дивдядово”. Очаква се дей-
ностите по подмяна на тръбите на 
водопроводната и канализационна 
мрежа в Шумен да започнат след 
около месец, с което ще завърши 
цялостната рехабилитация на во-
доснабдителната и канализационна 
система на града.

Емил Христов

Щетите от кражби и 
посегателства на съоръ-
жения на ЧЕЗ за периода 
от началото на 2013 г. до 
1 септември 2014 г. надх-
върлят 7,41 млн. лв. Това 
заяви Виктор Станчев, 
директор „Експлоатация 
и поддържане“ в „ЧЕЗ Раз-
пределение България”. 

„За съжаление посега-
телствата на електрое-
нергийни съоръжения са 
проблем, чиито негатив-
ни последствия рефлекти-
рат върху коректните ни 
клиенти. От една страна, 
се нарушава комфортът 
им, а от друга, се налага 
принудително да отделя-
ме средства за възста-

новяване на иначе здрави 
и работещи съоръжения. 
Вместо това бихме мог-
ли да подменяме такива, 
които имат нужда от об-
новяване, да подобряваме 
обслужването и да разви-
ваме мрежата с желаните 
по-бързи темпове“, добави 
Станчев.  

Най-сериозни щети 
причиняват кражбите на 
трансформаторно масло. 
Течността осигурява изо-
лацията и охлаждането на 
съоръжението и източва-
нето й го уврежда безвъз-
вратно. Останалият без 
масло трансформатор 
аварира и се налага неза-
бавната му подмяна с нов. 

От началото на 2013 г. 
до септември 2014 г . 

вследствие на кражба 
на масло са били повре-
дени 137 трансформато-
ра, като подмяната им е 
струвала 4,2 млн. лева. 
Отделно стойността на 
източените над 100 хил. 
литра масло възлиза на 
повече от 600 хил. лева.  
ЧЕЗ призовава  за  по-
строг контрол чрез зако-
нодателни мерки, които 
да ограничат проблема с 
кражбите на съоръжения. 

Компанията апелира и за 
повишаване на общест-
вената нетърпимост и 
гражданската актив-
ност при установяване 
на подобни злоупотреби. 
Клиентите могат да по-
дават сигнали на имейл 
адрес zaklienta@cez.bg, в 
Центровете за обслужва-
не на клиенти и на дено-
нощната информационна 
линия на дружеството 
0700 10 010.

Обектът е част от интегрирания воден цикъл на града за 75 млн. лв.

!
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Десислава Бакърджиева

Първият вариант на Проекта на За-
кон за изменение и допълнение на Зако-
на за електронното управление е готов. 
Текс тове са изготвени от работна гру-
па, която включва представители на Ми-
нистерството на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията 
(МТИТС), браншовите и работодателски 
организации от сектора, Българската 
академия на науките, университети и не-
правителствени организации, съобщиха 
от МТИТС. След като промените бъдат 
обсъдени с директорите, отговарящи за 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ) в държавната админи-
страция, и с представителите на бизне-
са от сектор ИКТ, проектозаконът ще 
бъде публикуван за обществено обсъж-
дане. Намерението на настоящия екип на 
МТИТС е да подготви проекта на закон и 
да го предостави на следващия кабинет.

Основните изменения и допълнения в 
Закона са насочени към гарантиране на 
синхрон в работата на институциите в 
областта на електронното управление. 
Това ще бъде постигнато с определяне на 

нови правомощия на министъра на транс-
порта, информационните технологии и 
съобщенията. Той ще координира пла-
нирането на секторните ИТ политики и 
различните проекти в администрацията, 
така че да се създаде работеща среда за 
е-управление. Новите отговорности са 
свързани и с координация при планиране-
то на нужните информационни ресурси в 
държавата, включително инвестиционни 
програми и проекти, които да отговорят 
на изискванията на Закона и стратеги-
ите за развитие на е-правителството. 
Друга важна промяна в Закона за елек-
тронното управление е създаването на 
Държавен системен администратор. 
Тази структура ще осъществява под-
дръжката и пълната функционалност на 
общите системи и информационни ресур-
си на електронното управление при спаз-
ване на всички изисквания за оперативна 
съвместимост и информационна сигур-
ност. Администраторът ще участва и в 
тестването, приемането и интегриране-
то на проектните резултати в общата 
информационна среда на електронното 
управление с цел осигуряване на тяхната 
устойчивост и ефективно използване.

Свилена Гражданска

Подготвя се проект за почистване на 
р. Искър в участъка, преминаващ през те-
риторията на Столичната община. Той е 
разделен на четири лота. Първият е с дъл-
жина 10 км и ще бъде обявен на обществена 
поръчка за избор на изпълнител през след-
ващите седмици. Това стана ясно по време 
на монтиране на хидрометрична станция, 
която е част от информационната систе-
ма за ранно предупреждаване и прогнозира-
не при наводнения. „Ще поставим общо 26 
съоръжения над реките Перловска, Владай-
ска, Слатинска и Суходолска. По този начин 
в реално време ще получаваме информация 
за нивата на водните басейни в тези учас-
тъци. Планираме да намерим финансиране и 
да монтираме подобни станции на цялата 
територия на общината“, заяви кметът на 
София Йорданка Фандъкова. 

Финансирането на първите 26 станции 
е въз основа на споразумение между Столич-
ната община и Федералното министерство 
на образованието и науката на Германия. 
Стойността на проекта е над 1 млн. евро, 
като осигурените средства от София са 
100 хил. евро. 

По думите на Фандъкова през тази годи-
на са почистени 47 км речни корита за малко 
над 1 млн. лв. Язовирите, общинска собстве-
ност  - „Мрамор“, „Мърчаево“ и „Суходол 2“, 
са в добро техническо състояние. Изградени 
са контролно-измервателни системи за сле-
дене на водното ниво. В момента се строи 
дясната дига на р. Лесновска в рамките на 
регулацията на кв. „Челопечене“, район „Кре-
миковци“ – 340 м. Стойността на проекта 
е близо 198 585 лв., а срокът за изпълнение 
– краят на октомври 2014 г. Предстои и ук-
репване на свлачище в района на с. Балша, 
Нови Искър. Отпуснати са 700 хил. лв.  В мо-
мента се провежда процедура по избор на 
изпълнител. 

Свилена Гражданска

Европейската комисия 
започна процедура срещу 
България заради казуса с 
Корпоративна търговска 
банка, съобщиха от прес-
центъра на ЕК. От Брюк-
сел очакват да се предос-
тави незабавен достъп на 
вложителите до сумата 
от банковия им депозит, 
на която имат право. 
Крайният срок за отговор 
от страна на България е 
15 октомври.

Според ЕК държавата 
ни неправилно е въвела в 
своето законодателство 
Директивата за схемите 
за гарантиране на депози-
ти и не е спазила принципа 
за свободно движение на 
капитали. В нормативния 
акт е предвидена проце-
дура от три стъпки за 
разплащане на гарантира-
ните депозити. Първата е 
компетентният орган (в 
случая БНБ - бел. ред.) се 
уверява, че депозит, кой-
то е дължим и платим, не 
е бил изплатен от кредит-
ната институция. В рам-
ките на пет работни дни 
след това заключение ин-
ституцията трябва да оп-
редели дали съответната 
банка изглежда неспособна 
за момента (или в скоро 
време) по причини, които 
са пряко свързани с нейно-
то финансово състояние, 
да издължи средствата. 

Схемата за гарантиране 
на депозити трябва да е 
в състояние да обезпе-
чи надлежно доказаните 
вземания на вложителите 
в рамките на 20 работни 
дни, след като компетент-
ният орган е взел своето 
решение.

Съгласно българското 
законодателство разпла-
щането става само ако 
БНБ е отнела банковия ли-
ценз на съответната ин-
ституция. Директивата 
за схемите за гарантира-
не на депозити не съдържа 
такова изискване, посоч-
ват от ЕК.

„Неналичността на де-
позитите е достатъчна, 
за да се задейства про-
цесът. Съгласно общите 
принципи на правото на 
ЕС националните органи 
са длъжни да прилагат Ди-
рективата дори при про-
тиворечащи разпоредби в 
националното право", се 
казва в мотивите на ЕК.

Комисията отбеляз-
ва, че КТБ и дъщерната й 
Търговска банка „Викто-
рия"  са били поставени 
под специален надзор с 
пълно преустановяване на 
плащанията и банковите 
дейности, въпреки че на-
ционалното право позво-
лява мерки с по-ниска сте-
пен на намеса, т.е. избор 
между пълно и частично 
преустановяване на пла-
щанията и ограничаване 

на дейностите.
От Брюксел отново 

припомнят, че създалата 
се ситуация дава възмож-
ност на вложителите да 
си потърсят правата в 
съда. 

„Стартиралата про-
цедура не е наказателна, 
а част от досъдебната 
фаза от процедурата по 
неизпълнение на задълже-
нията, произтичащи от 
членството на България 
в ЕС, която се прилага 
спрямо всички държави 
членки съгласно чл. 258 от 
Договора за функционира-
не на ЕС“, коментираха в 
специално прессъобщение  
от Министерството на 
финансите. 

В становището се по-
сочва още, че до 15 октом-
ври страната ни ще изпра-
ти отговор на писмото на 
ЕК. Ще бъдат констати-
рани несъответствията 
с правото на ЕС и ще се 
предприемат необходими-
те действия за извършва-
не на законодателни изме-
нения. 

„Бихме искали още вед-
нъж да уверим вложите-
лите и инвеститорите в 
двете банки, както и ця-
лата българска обществе-
ност, че Министерството 
на финансите полага всич-
ки възможни усилия за на-
миране на решение по този 
сложен казус“, подчерта-
ват от ведомството. 

Висшият съдебен съ-
вет не избра председател 
на Върховния касационен 
съд. Нито една от две-
те кандидатки - Павлина 
Панова, ръководител на 
Наказателната колегия 
на ВКС,  и Таня Райковска, 
ръководител на Търгов-
ската колегия, не успя да 
събере необходимите 17 

гласа. Сега ВСС трябва 
да открие нова процедура 
за наследник на проф. Ла-
зар Груев, чийто мандат 
изтича в края на ноември.

Повече от седем часа 
членовете на ВСС изслуш-
ваха и задаваха въпроси 
на кандидатите за пос-
та. Съдия Павлина Пано-
ва говори за нуждата от 

промени във ВКС, както 
и в работата на магист-
ратите като цяло, за не-
обходимостта да бъде 
отстоявана тяхната не-
зависимост, включително 
и от най-високата съдебна 
позиция. Към нея бяха зада-
вани много въпроси, свър-
зани с европейските й ан-
гажименти, един от тях е 

като съдия в Европейския 
съд по правата на човека. 

Съдия Таня Райковска 
представи визията си за 
Върховния касационен съд 
и съдилищата като цяло, 
обяви се за повече про-
зрачност в управлението 
на ВКС и пожела той да 
достигне нивата на евро-
пейските. 

Снимка авторът
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Свилена Гражданска

По ОП „Околна среда 2007 - 2013“ се 
разплащат нови 51 млн. лв. на бенефи-
циентите. Средствата са отпуснати 
от Министерството на финансите 
след искане от средата на август от 
Управляващия орган на програмата. С 

това текущо разплащане ще се гаран-
тира продължаване на работата по 
изпълнение на проектите. УО е подало 
искане за още 36 млн. лв.

Бенефициентите, на които ще 
бъдат разплатени средства, са об-
щините Благоевград, Панагюрище, 
Сливен, Бургас, Свиленград, Първомай, 

Аксаково, Бяла (Варна), Столичната 
община (Банкя), Казанлък, Кърджали, 
Добрич, Луковит, Дирекция „Национал-
на служба за защита на природата“ 
в МОСВ, Дирекция на Природен парк 
„Беласица“ към ИАГ и Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на 
населението“ в МВР.

Мартин Славчев

„На редовното си седмично заседание Министер-
ският съвет одобри проекта на Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020”. Това 
съобщи пред журналисти министърът на труда и со-
циалната политика от служебния кабинет проф. д-р 
Йордан Христосков. 

Приетият вариант отчита в пълна степен пози-
цията на службите на ЕК, както и получените от Ко-
мисията формални коментари по проекта. От всички 
оперативни програми „Развитие на човешките ресур-
си 2014 - 2020” е с най-голяма степен на готовност 
за стартиране през новия програмен период, стана 
ясно след заседанието на кабинета. 

Оперативната програма поставя фокус върху бор-
бата с безработицата сред уязвимите групи на паза-
ра на труда. Приоритет са и мерките за повишаване 
на квалификацията на заетите съобразно нуждите 
на бизнеса. 

Заложеният бюджет на програмата е в размер на 
2,136 млрд. лв. 

В края на септември преговаряме с Брюксел за ОП „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“  и ОП „Околна среда“ 

Невена Картулева

Техническите срещи 
с Европейската комисия 
относно отразяването на 
официалните коментари 
по проектите на опера-
тивните програми за 2014 
- 2020 г. се осъществяват 
според заложения план. 
Това е било отчетено на 
работна среща на вице-
премиера по управление на 
средствата от ЕС Илияна 
Цанова с ресорните зам.-
министри и ръководители 
на управляващите органи, 
съобщиха от пресцентъра 
на Министерския съвет. 

От там напомнят, че в 
началото на август стра-

ната ни получи коментари 
от Брюксел за седем про-
грами, като повечето от 
тях са отразени и са запо-
чнали преговори по съще-
ство. Очакват се първите 
становища на Комисията 
и за Програмата за разви-
тие на селските райони. 

Единствено „Морско 
дело и рибарство“, чието 
изготвяне беше забавено 
през първата половина на 
годината, не е изпратена 
в Брюксел. Предвижда се 
това да стане до края на 
месеца, е било отчетено 
на срещата.

От средата на сеп-
тември технически срещи 
със съответните дирек-

Снимка авторът

Мартин Славчев

С промени в устройствените 
правилници на министерствата на 
инвестиционното проектиране, на 
регионалното развитие, на образова-
нието и науката и на ДНСК правител-
ството предприе мерки за укрепване 
на адми нис тративния им капацитет. 
За сметка на увеличаването на слу-
жителите във ведомствата щатът 
в МИП ще бъде намален. 

В Агенцията по геодезия, карто-

графия и кадастър се създава длъж-
ност зам. изпълнителен директор, с 
което се цели подобряване на орга-
низирането на дейностите по съз-
даването и поддържането на базата 
данни.

Допълнителният брой служители 
в МРР ще подсили три дирекции. Пър-
вата е тази, която координира и от-
говаря за изпълнението на „Енергийно 
обновяване на българските домове“. 
Целта е да се ускори реализацията 
на проекта и да се усвоят средства-

та от ЕС. Дирекцията, която от-
говаря за устройствените планове, 
инфраструктурните проекти и гео-
защитата, също ще бъде допълнена. 
Нови служители ще има и в звеното, 
което работи по програмиране на ре-
гионалното развитие. С двата допъл-
нителни щата в ДНСК се създават 
условия за засилване на превантив-
ния контрол върху нарушения на нор-
мативната уредба по устройство на 
територията при проектирането и 
строителството.

За сметка на това ще бъде намален щатът в МИП

Снимка Ренета Николова

ции в ЕК са провели ръко-
водителите на оператив-
ните програми „Иновации 
и конкуренто способност“, 
„Региони в растеж“, „Чо-
вешки ресурси“ и „Наука и 
образование за интелиген-
тен растеж“. Предстоят 
преговорите с Комисията 
за ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура“ 
(на 26 септември) и „Окол-
на среда“ (на 30 септем-
ври). Предстои и определя-
не на конкретна дата за 
ОП „Добро управление“.

В най-напреднала фаза 
- с постигнати договоре-
ности с ЕК, е ОП „Човешки 
ресурси“.

Развитие в преговор-
ния процес има и по ОП 
„Региони в растеж“. За 
нея са обсъждани редица 
варианти за запазване на 
67-те града, предложени 
за финансиране, включи-
телно обособяването на 
водещи центрове на рас-
теж и към тях малки сели-
ща с подкрепящи функции, 

съобщават още от Ми-
нистерския съвет.

В рамките на срещата 
между вицепремиера Цано-
ва и ресорните зам.-минис-
три и ръководители на 
управляващите органи са 
били коментирани видът и 
размерът на финансовите 
инструменти, чието из-
ползване ЕК препоръчва по 
всички приоритетни оси 
на ОП „Иновации и конку-
рентоспособност“. Пред-
стои да бъдат определени 
параметрите на финансо-
вите инструменти и по 
други програми – „Околна 
среда“, „Регионално разви-
тие“ и „Човешки ресурси“. 

Очаква се до 15 октом-
ври актуализираните ва-
рианти по оперативните 
програми да бъдат изпра-
тени в Брюксел, след кое-
то Комисията може отно-
во да върне коментари или 
да покани управляващите 
органи на среща.

„Отчитаме максимал-
на мобилизация както на 

политическо, така и на 
експертно ниво за отра-
зяването на коментари-
те на ЕК и решаването 
на отворените въпроси. 
След края на първия кръг 
от преговорите с парт-
ньорите ни от Брюксел ще 
отчетем публично напре-
дъка по всички програми 
за периода 2014 - 2020г. 
Финалните варианти на 
програмите ще бъдат 
официално изпратени в 
Комисията чрез систе-

мата SFC 2007 само след 
като бъдат изяснени всич-
ки технически детайли и 
бъдат решени откритите 
въпроси. По този начин ще 
избегнем връщането от 
страна на ЕК на комента-
ри по едни и същи теми и 
можем да постигнем мак-
симално бързо одобрение 
на програмите от страна 
на Комисията“, е заявила 
вицепремиерът по упра-
вление на средствата от 
ЕС Илияна Цанова. 



още през тази година, но 
ако това не стане, със си-
гурност ще има такава в 
началото на 2015 г. 

През 2015 г. се очаква 

да започне и строител-

ството на язовирите 

„Луда Яна“ и „Студена“. 

На какъв етап е работа-

та по тях?

При „Луда Яна“ имаме 
напредък, макар че все 
още изоставаме леко от 
първоначално направения 
график. В момента се за-
познаваме с техническата 
документация и самия про-
ект. Очакваме заключени-
ята за тях, но извършваме 
необходимото, за да запо-
чнем строителството на 
язовира час по-скоро. Що 
се отнася до „Студена“, 
там нещата се развиват 
една идея по-бавно. Той 
също е част от тази гру-
па съоръжения, за които е 
изтеглен заем от Светов-
ната банка, и няма как да 
не бъде изграден. 

Споменахте регионал-

ните ВиК мастер плано-

ве. Кога се очаква да има 

резултат от тях?

Мастер плановете са 
голямо начинание, което 
беше реализирано през по-
следните две години. Те са 
готови и приети. Дават 
рамката на необходимите 
инфраструктурни инвес-
тиции. Говорим за огромен 
обем документи, които 
представляват детайлна 
разбивка на развитието 
през следващите пет го-
дини и по-обща картина в 
по-дългосрочен план. Ос-
новната им цел е да отго-
ворят на изискванията на 
европейските директиви 
и да спомогнат за разви-
тието на стратегическа-
та ВиК инфраструктура.

С пилотен проект за 
област Смолян започва 
следващ етап, в който ин-
вестиционните намере-
ния в мастер плановете 
се превръщат в предин-
вестиционни проучвания 

(ПИП). Това е изключител-
но важно, защото те са 
тези, които ще помогнат 
за развитието на ВиК ин-
фраструктурата. Те ще 
направят плановете опе-
ративни.

Говорейки за бъдеще-

то на сектора, няма как 

да не ви попитам и за 

притесненията на непра-

вителствените органи-

зации, които отбелязват 

като основен проблем за-

губите по ВиК мрежата. 

Какви са възможностите 

за решението му?

Загубите наистина са 
високи. За голяма част от 
мрежите в страната не 
се правят подробни изчис-
ления, които да покажат 
колко процента от вода-
та не достигат до край-
ния получател. Заставам 
зад това си твърдение. 
Представете си една во-
доснабдителна система, 
която има 100 входа и 100 
хияди изхода, или иначе ка-
зано – водомери на клиен-
ти. В такъв случай трябва 
да имаме за един и същи 

период коректни измерва-
ния и от двете страни. В 
много малко случаи това е 
факт. 

Загубите на повечето 
места варират между 55% 
и 65%. Но има и фрапира-
щи случаи – от порядъка 
на 80%. Изключително 
малко са районите със за-
губи под 50%. Тези цифри 
изглеждат стряскащи и 
те наистина са такива, 
особено там, където се-
бестойността на водата 
е висока. 

Това са районите с 
високи енергийни разходи 
за добиване на вода като 
Добрич, Шумен и Разград. 
Дълги години се смяташе, 
че загубите трябва да 
бъдат свалени до 15-20%. 
Такива нива няма никъде 
по света, освен може би 
в държави като Израел и 
Япония, които и от еколо-
гична, и от технологична 
гледна точка са предприе-

ли изцяло различен подход 
към загубите. С изключе-
ние на такъв тип държави, 
почти няма места по све-
та, където те да са под 
15-20%. Тук е мястото да 
напомня, че преди няколко 
месеца беше приета ВиК 
стратегията и в нея се 
посочват препоръчителни 
загуби, които предопреде-
лят нивото на инвести-
ции. Въпросната цифра е 
48,5%. Ако успеем да на-
малим неоползотворена-
та вода дотам, то това 
би било голям успех. 

Знаете, че има много 
места в България, където 
благодарение на проекти 
за интегрирани водни ци-
кли освен канализацията 
беше подменен и същест-
вен процент от водопро-
водната мрежа. Говоря 
за градове като Каварна, 
Балчик, Кюстендил. Там 
загубите намаляха. Но в 
град, където те са били 
60% и е сменена 50% от 
мрежата, това няма да до-
веде намаляване от 30%, а 
по-скоро до 55%. Така че не 
е правилно да се мисли, че 
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Радослав Русев, зам.-министър на регионалното развитие:

Емил Христов

Г-н Русев, какви са 

предизвикателствата 

пред вас като зам.-ми-

нистър на регионалното 

развитие, отговарящ за 

сектор „Води“?

Най-голямото предиз-
викателство за мен е да 
намеря начин за ускоря-
ване на ВиК реформата. 
Също с голям приоритет 
е подготовката на Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2014 – 2020”. 

ВиК реформата не се 
счита за толкова приори-
тетна в България на фона 
на здравеопазване, енерге-
тика и други наболели про-
блеми, но със сигурност е 
в топ 10 на важните за 
обществото теми. Доста 
неща са направени през 
последните години. Може 
би това е една от малко-
то сфери, в които е имало 
приемственост. Смятам, 
обаче, че е необходимо 
проектно управление и ус-
коряване на поетите ан-
гажименти. През години-
те са изготвени мастер 
планове, извършени са и 
законодателни промени. 
Колегите са работили и 
по подготовката на опе-
ративните програми за 
периода 2014-2020 г., така 
че не мога да кажа, че не 
е свършено необходимо-
то. Напротив, аз завар-
вам стартирала реформа 
и това, което остава за 
нас, е да ускорим мерките. 

Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020” 
е една от големите, на 
които трябва да се обър-
не специално внимание. 
Само от нея ще получим 
малко над 1 млрд. евро, а 
отделно има и други сред-
ства, които трябва да бъ-
дат отпуснати от ЕС и са 
от изключително значение 
за ВиК сектора. Важно-
то е да ги инвестираме 
по правилния начин. Има 
доста технически и фи-
нансови въпроси, свързани 
със съфинансирането. В 
момента сме в процес на 
преговори с Европейската 
комисия, като ги доуто-
чняваме. Това са двете 
най-големи предизвикател-
ства пред мен като зам.-
министър. 

През този месец ня-

колко пъти ни сполетяха 

бедствия, предизвикани 

от поройните дъждове. 

Говори се, че на места 

причината за тях са били 

скъсани диги. Експерти-

те отново започнаха да 

коментират необходими-

те промени в тази сфера. 

Има ли проблемни язови-

ри, къде са те и какви 

мерки могат да се пред-

приемат, за да не се случ-

ват повече трагедии?

Факт е, че стопанисва-
нето на водохранилищата 
е отговорност на няколко 

ведомства. Едно от тях 
е и Министерството на 
регионалното развитие, 
което, посредством ВиК 
операторите, отговаря за 
девет значими водоснаб-
дителни язовира. Големи 
язовири се стопанисват и 
от предприятие „Язовири 
и каскади“. То отговаря за 
съоръжения, които са кри-
тично нужни за енергийна-
та система на страната. 
Има и по-малки язовири, 
които са общински и са 
дадени най-често на зе-
меделски стопани, пре-
доставени под наем или 
на концесия. За мен про-
блемът се дължи на лип-
сата на единен подход или 
механизъм, по който да се 
оценява състоянието им. 
Обсъждат се мерки в тази 
посока. През последни-
те години са предприети 
стъпки за паспортизация 
на язовирите и най-вече 
на стените и съпътства-
щите ги съоръжения. В мо-
мента обмисляме дали да 
не създадем общ надзор 
за тях. Това според мен 
е правилната посока. Не 
смятаме, че трябва само 
един-единствен орган да 
ги стопанисва, а по-скоро 
е необходимо да мислим за 
единен контрол върху тех-
ническото състояние. 

Доколко е възможно 

да се реализира идеята 

водохранилищата да бъ-

дат под една шапка на 

управление?

Ако говорим за орган, 
който да отговаря за 
стопанисването и експло-
атацията, възможността 
е много малка. Това е мое 
мнение. Ако се мисли за ор-
ган, ангажиран с контрола 
на тяхното състояние, по-
скоро да, възможно е. 

Беше обявено, че до 

края на годината ще бъде 

направена първа копка на 

язовир „Пловдивци“ и пре-

чиствателна станция за 

питейни води към него. 

Как се развива реализи-

рането на този проект?

Работата по този про-
ект напредва. Възможно 
е първата копка да бъде 
направена преди края на 
годината, ако процедура-
та за избор на строител 
се проведе в установе-
ните срокове. Преди че-
тири седмици отворихме 
тръжната документация. 
В момента се разглежда 
в детайли техническата 
оферта, която е мащаб-
на. Очаквам скоро да има 
избран изпълнител. Иска 
ми се да кажа, че първата 
копка ще бъде направена 

Ще оставим на следващото 
правителство работещ план 

за ускоряване на процеса 
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вайки помпените стан-
ции, които излизат извън 
строя. Единственото пра-
вилно решение е изпълне-
ние на инвестиционната 
програма, заложена във 
водната стратегия. Гово-
рим за почти 12 млрд. лв., 
които трябва да бъдат 
осигурени до 2023 г. Тези 
пари са нужни на страна-
та ни и ще помогнат на 
много райони да решат 
проблемите си. 

Какво се случва с нор-

мативната уредба във 

вашия ресор? 

Това, от което секто-
рът се нуждае, е координа-
ция при прилагане на мер-
ките, набелязани във ВиК 
стратегията. Пряка моя 
задача е да ги превърнем 
в ефективен работен план 
за действие. Може дори 
да го наречем екшън план, 
който изисква координа-
ция между различни ин-
ституции. Не смятам, че 
са необходими значителни 
законодателни промени. 
Ключови са проектите на 
двата подзаконови норма-
тивни акта – Наредбата 
за регулиране на цените и 
Наредбата за определяне 
на дългосрочните нива на 
показателите за качест-
во в сектора. Предложе-
нията ще бъдат готови 
няколко месеца след като 
на власт ще е новото пра-
вителство. То ще трябва 
да продължи работата по 
промените. 

Какви са съветите ви 

към бъдещото правител-

ство? Какви промени са 

нужни в сектор „Води“ ?

Нашата амбиция е да 
оставим работещ план за 
довършване на реформа-
та в сектора и адекват-
ни съгласувани мерки по 
ОП „Околна среда“ заедно 
с колегите от МОСВ. Съ-
ветът ми към следващо-
то правителство е да има 
приемственост. България 
разполага с работеща 
ВиК стратегия и се оп-
итвам да убедя хората, че 
довършване на реформа-
та означава прилагане на 
документа. Още веднъж 
повтарям, че е изключи-
телно необходима прием-
ственост в тази посока, 
както и активна работа с 
общините и областните 
управители. 

В България на регио-
нално ниво бяха създадени 

ВиК асоциации и е важно 
сега те да заработят 
оперативно. Трябва да се 
започне с подготовката 
на прединвестиционните 
проучвания за регионите. 

Работите ли по съв-

местни дейности с Ка-

марата на строителите 

в България?

Познавам се добре 
с членовете на секция 
„Хидротехническо стро-
ителство“ към КСБ. Про-
ведох няколко неформални 
работни срещи с тях, на 
които говорихме за ролята 
на бизнеса и браншовите 
организации в прилагане-
то на стратегията. Кама-
рата участва и в консул-
тативни групи по няколко 
конкретни теми. Моите 
впечатления са, че МРР 
поддържа добри работни 
отношения с КСБ както 
на ниво правене на стра-
тегии и политики, така и 
на ниво участие в техни-
чески и експертни групи. 
Конкретни примери мога 
да дам с търсенето на ре-
шения за ефективни мерки 
за пречистване на води и 
намаляване на капиталови 
разходи. Представители 
на КСБ винаги са канени 
на консултативни съвети 
и разчитаме на техния 
богат опит и професиона-
лизъм.

Предстои Четвърта-

та научнопрактическа 

конференция „Състояние 

и предизвикателства при 

изграждането на ПСОВ в 

България“, която КСБ и 

БАВ организират. Какво 

е мнението ви за този 

тип форуми – как се от-

разяват на сектора и 

какво послание искате да 

отправите към бизнеса?

Тези форуми са необхо-
дими, особено когато от 
тях излизат конкретни 
предложения. Искам да от-
правя послание към стро-
ителния бранш заради 
неговия висок потенциал 
- да се оптимизират капи-
таловите разходи, необхо-
дими за водния сектор.

България има своите 
големи водни строители 
и смятам, че те могат да 
изпълняват все по-актив-
на роля. По-рано споменах 
темата за договорите с 
гарантиран резултат. Мо-
ето мнение е, че частният 
сектор трябва да мисли в 
тази насока. 
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с инвестирането на евро-
пейски средства веднага 
ще си решим проблемите. 
Няма нужда да се поста-
вят твърде амбициозни 
цели, а впоследствие да 
се обяснява защо не са 
изпълнени. Нека работим 
стъпка по стъпка. По-ре-
алистично е да говорим за 
намаляване на загубите до 
45%, което е постижимо. 

Друг казус,  който 

води до затруднения в 

работата на ВиК опе-

раторите, е липсата 

на одобрен от ДКЕВР 

бизнес план за периода 

2014 – 2015 г. Трудности 

за тях създават намале-

ната през тази година 

консумация на води за-

ради обилните валежи, 

цената на електроенер-

гията, която е основен 

разход, високият размер 

на несъбраните вземания 

от клиенти и липсата на 

съгласуваност на общин-

ските инфраструктурни 

проекти с ВиК операто-

рите. Какъв е вашият 

коментар?

Да, има такъв про-
блем. Действително голя-
ма част от операторите 
в България, включително 
такива, на които не сме 
принципал, са подали за-
явление за увеличаване и 
промяна на цените. Поради 
тази причина проведохме 
среща и с ДКЕВР. Счита-
ме, че трябва да се намери 
компромисен вариант, кой-
то да е в полза на всички 
заинтересовани страни. 

Относно обилните ва-
лежи – ВиК дружествата 
са силно зависими от куби-
ците вода, които успяват 
да фактурират, и дъждове-

те на практика намалиха 
продажбите им. Голяма 
част от потребителите, 
които живеят в къщи и 
имат градини или дворове, 
използват питейна вода 
за напояване. Нека за мо-
мент се абстрахираме 
доколко редно е това – в 
крайна сметка тя минава 
през водомерите и за нея 
се плаща. А и не мисля, че 
това е толкова лошо за 
операторите. Що се от-
нася до вземанията, смя-
там, че събираемостта е 
търговски процес, бизнес 
функция и един добре рабо-
тещ ВиК оператор трябва 
да предлага мерки в тази 
насока. Все пак хубаво е да 
се помисли и за евентуал-
ни законови мерки.

Нека се върнем към 

язовирите. Имате ли 

данни за инвеститори с 

намерения в тази насока 

и как стои възможност-

та за публично-частно 

партньорство (ПЧП) при 

изграждането на водни 

съоръжения?

Цялостното изгражда-
не и стопанисване на язо-
вири чрез ПЧП е предизви-
кателство, защото това 
са много скъпи съоръже-
ния. Те са стратегическа 
водна инфраструктура 
и историята показва, че 
трудно излизат сметките 
на частния инвеститор. 
Ако все пак има такъв, то 
той трябва да разчита да 
си върне вложеното за дъ-
лъг период от порядъка на 
15 – 25 години. 

Когато има потенциал 
за по-голям хидроенергиен 
проект сметките стават 
по-възможни. Може да се 
мисли за големи държавни 

инвестиции, най-често с 
дългосрочни изгодни заеми 
от международни финансо-
ви институции. Пример за 
това са яз. „Луда Яна“ и яз. 
„Студена“. 

Възможно е те първо 
да се изградят, а после да 
се търсят гъвкави вари-
анти за партньорство. Да 
се построи такова съоръ-
жение и да бъде изплате-
но от частния партньор, 
е трудно и по-скоро невъз-
можно. Но това не трябва 
да блокира възможността 
за други публично-частни 
партньорства. 

Темата ПЧП е по-ак-
туална за ВиК сектора, 
отколкото за големите 
язовири. Може при добра 
инвестиция да се намали 
загубата на вода, да има 
енергийна оптимизация, а 
дори и да се повишат при-
ходите. Така наречените 
договори с гарантиран 
резултат, които са по-по-
пулярни в енергетиката, 
биха били едно от реше-
нията за осигуряване на 
вложението. 

И през тази година на 

места имаше режим на 

водата. Какви планове 

има ведомството, за да 

се спре това?

Като човек, който е 
работил цял живот във 
ВиК сектора, не се изне-
надвам, че все повече мес-
та в България имат воден 
режим. Истината е, че 
състоянието на водната 
инфраструктура е лошо и 
без инвестиции това не 
може да се промени. Прос-
тата сметка показва, че 
ако един водопровод има 
срок на годност от око-
ло 50 г., то тогава всяка 

година трябва да подновя-
ваме средно 2% от него, 
за да можем след 50 г. да 
разполагаме с поддържана 
водопреносна мрежа със 
същата дължина. За съ-
жаление това не се случва 
в България. Влошаването 
на състоянието на инфра-
структурата води до без-
водие и режими.

Ставаме свидетели на 
експлоатационни пробле-
ми в относително големи 
населени места – общин-
ски, а дори и областни 
центрове. Последният 
случай от тази година е 
Омуртаг. Имахме пробле-
ми и с експлоатацията в 
Кърджали. Качеството 
на водата се влоши рязко, 
което наложи режим в об-
ластния център. Добрич 
също периодично остава 
без вода. 

Честно казано, има 
доза ирония във факта, 
че обилните дъждове при-
чиняват режим, наводня-

Снимки Денис Бучел
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разширят членския си състав 
чрез предлагане на нови поли-
тики, инициативи и действия 
в интерес на фирмите.

Инж. Глосов запозна чле-
новете на УС с най-важните 
резултати от работната 
визита на ръководството на 
организацията в Германия и 
срещите със Строителната 
камара на Хесен - Тюрингия. 
Основната цел на посеще-
нието бе обмяната на опит в 
сферата на професионалното 
образование.

„Отчитайки недостига и 
липсата на квалифицирани кад-
ри в сектора, като задача за 
следващата година  КСБ си по-
ставя - чрез сътрудничество с 
държавните органи и общест-
вени организации да поеме 
активна роля за отделянето 
на обучението и квалификаци-

ята на образованието с цел 
засилване ефективността на 
професионалната подготовка 
на работниците в сферата на 
строителството. Целесъо-
бразно е през 2015 г. да започ-
не подготовката и създаване-
то на специален Институт и 
Квалификационен обучителен 
център към Камарата за обу-
чение на строители и ръково-
дители на обекти. Следва да 
се разпишат политики и мо-
дели за професионално обуче-
ние“, заяви председателят на 
Камарата.

Един от приоритетите 
през следващата година ще е 
и по-нататъшното развитие 
на системата на ЦПРС и ба-
зата данни с цел създаване 
на възможност за вземане на 
стратегически важни решения 
от ръководството в интерес 

на фирмите. Ще продължи и 
работата по оптимизиране на 
административните разходи 
и документи при работата с 
Регистъра с цел облекчаване 
на процедурите.

Ще се използва междуна-
родният авторитет на Кама-
рата в услуга на българските 
фирми за работа на външни 
пазари на строителството. 
„Успешното интегриране на 
КСБ в европейските струк-
тури, изграждането на добри 
двустранни отношения със 
сродни организации, активно-
то ни участие в междуправи-
телствени делегации изгради-
ха предпоставки за създаване 
на условия за конкурентна ра-
бота на световния строите-
лен пазар. Считаме,  че това е 
важно стратегическо направ-
ление за развитие“, подчерта 

 от стр. 1 

Целта на Управителния съ-
вет на Камарата на строите-
лите в България бе да одобри 
документите за Общото събра-
ние на организацията и най-вече 
основните политики, които ще 
водим през следващата година. 

В резултат на петгодиш-
ната ни работа по проекта „Аз 
мога да строя“ и на проблемите, 
които изпитва браншът, взехме 
решение да създадем център за 
обучение на работници. Фирми-
те изпитват огромна трудност 

при намиране на качествен персонал. Центърът ще е със стан-
дарти, които са адекватни на европейските. Ще си сътрудничим 
със Строителната камара на Хесен - Тюрингия по отношение на 
изграждането на система за професионално образование и по уед-
наквяване на критериите, за да могат удостоверенията, които 
центърът ще издава за квалификационните степени, да важат и 
в ЕС. Това е втората насока след създаването на в. „Строител“, 
по която ще работим в интерес на всички наши членове. 

По време на УС проведохме много откровена дискусия по със-
тоянието на сектора и по наболели проблеми. 

През декември на следващия Управителен съвет ще дискути-
раме три основни теми за бранша. Първата е за регистрация на 
фирма „Квалификационен център“, която ще се занимава с профе-
сионалното обучение. Втората ще засегне процесите, които се 
развиват в строителството - от гледна точка на договаряне, 
Закон за обществените поръчки, необходимите промени в норма-
тивната база. Третата тема ще е за междуфирмената задлъж-
нялост и отношенията между компаниите в бранша, за етичните 
правила.  През следващата година ни очаква нов ЗОП съгласно 
европейската директива и наредба за обществените поръчки в 
строителството, които ще са важни особено за програмния пе-
риод 2014 - 2020 г. Необходимо е да се изчистят констатираните 
недостатъци при работата по сегашните оперативни програми. 
Знаете, че ние инкасираме като страна вече сериозни санкции. 
9,5% е плоската корекция по ОПОС. КСБ ще има съвсем конкретни 
предложения и по-настъпателна позиция към административните 
структури в страната по тези въпроси.  

Ще работим за одобрението на единен стандарт при прие-
мането на строително-монтажните работи, както е например в 
Германия. В България няма такъв, което прави процеса субективен 
и създава много проблеми между инвеститор и изпълнител. Иска-
ме да има единен стандарт.

Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ: 

Христо Иванов, зам.-кмет по строителство на община Варна : 

За 2014 г. имаме амбициоз-
на програма да свършим доста 
работа по инженерната инфра-
структура, пътища, канализация 
и за естетизация на централна-
та градска част. Ремонтирахме 
основни булеварди във Варна. Об-
новихме тротоарни настилки в 
голяма част от града. Целта ни е 
Варна  да придобие един по-красив 
вид, за да привличаме туристи и да 
създаваме условия за инвестиции. 

В началото на годината 

сформирахме Обществен съвет 
по архитектура и териториал-
но развитие. В него освен пред-
ставители на администрацията 
членуват и Камарата на строи-
телите в България, Камарата на 
архитектите в България и Кама-
рата на инженерите в инвести-
ционното проектиране. По време 
на заседанията ние дискутира-
ме всички наболели проблеми в 
общината. Благодарение на сре-
щите беше направена промяна в 
Наредбата за зелената система. 

Стремим се да създадем 
нормални условия за развитие 
на инвестициите в община-
та. Бе направено изменение на 
структурата за издаване на 
разрешителни за строеж. Бяха 
делегирани правомощия на ра-
йонните архитекти, за да може 
да бъде ускорен процесът и да 
бъдат премахнати някои адми-
нистративни пречки. В момента 
има стагнация в икономиката  и 
за да станем по-привлекателни 

за вложения от другите общини, 
трябва по-бързо да приключим 
документалната част, за да 
може инвеститорът по-бързо 
да изгради обекта.

През юни преживяхме навод-
нение, което нанесе сериозни 
материални щети, за съжаление 
взе и жертви. Благодаря ви, че 
реагирахте на мига и бяхте на 
терен веднага с техника и хора 
и започнахте възстановител-
ните дейности. Над 50 фирми 
от строителния бранш в рам-
ките на един месец участваха 
в процеса и благодарение на 
вас се нормализира животът  в 
„Аспарухово“. В тези дни имаше 
едно обединение на хора, които 
са конкурентни в работата си, 
но те застанаха рамо до рамо, 
защото трябваше да бъдат 
възстановени щетите от при-
родната стихия. По този начин 
се създаде нов дух в града. Вече 
е ясно, че ние можем да се обе-
диним и да бъдем съпричастни 
един към друг.

Председателят на КСБ  
посочи, че във връзка с при-
емането на европейската 
директива за изпълнение на 
обществените поръчки Кама-
рата активно ще участва при 
разработването  на нов Закон 
за обществените поръчки и 
наредба за търговете в стро-
ителството. По тази задача 
ще продължи съвместната 
работа с колегите от Кама-
рата на инженерите в инвес-
тиционното проектиране и 
Камарата на архитектите в 
България. Основен акцент ще 
е изготвянето на типови про-
цедури и документи. Андрей 
Цеков, зам.-председател на 
КСБ и представител в работ-
ната група по подготовка на 
типовите тръжни докумен-
ти, допълни, че Камарата ще 
настоява да участва при из-
готвянето на текстовете на 
новия ЗОП, като проектът ще 
бъде обсъден с членовете на 
организацията.

„И през следващата година 
ще работим за създаване на 
единна система на структура 
на СМР и на формиране на раз-

ходни норми. По този начин ще 
се създаде благоприятна среда 
за оценки на документация, а 
оттам и на избягване на съ-
дебни процедури, които спъват 
строителния процес. Разбира 
се, трябва да се направи про-
фесионално обсъждане и да се 
формира максимално широко 
съгласие, за да има успех идея-
та“, подчерта председателят 
на Камарата. „Особено вни-
мание трябва да се обърне на 
осигуряването на добра нор-
мативна база за изпълняване 
на проектите по енергийна 
ефективност. Ние считаме, 
че съществува огромен резерв 
в тях за работа на малките и 
средните фирми. С цел ускоря-
ване на приложението на схе-
мите за енергийна ефектив-
ност Камарата ще поддържа 
тясна връзка с отговорните 
държавни органи“, поясни инж. 
Глосов.

През следващата година 
особено внимание ще се обър-
не на състоянието на област-
ните представителства на 
КСБ. Задачата е те да се пре-
върнат и утвърдят като цен-
трове на цялостната дейност 
на Камарата по места, да 

Снимки Денис Бучел

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов с трима от зам.-председателите на Камарата - Пламен Иванов, 

инж. Андрей Цеков и инж. Николай Станков 



инж. Глосов. 
В насоките се посочва още, 

че ще продължи утвърждава-
нето на вестник „Строител“ 
като издание на КСБ и парт-
ньор на областните предста-
вителства на Камарата и 
строителните фирми. 

„За голяма част от зада-
чите, които си поставяме за 
2015 г., вече са положени ос-
новите през изминалата го-
дина. Следва да разширим и 
развием работата 
в тези насоки, за да 
достигнем до реа-
лен практически ре-
зултат. Считам, че 
Камарата чрез своя 
голям авторитет 
в обществото има 
всички предпостав-
ки, за да постигне 
успешното им из-
п ъ лне н ие “ ,  з а яви 
председателят на 
УС на КСБ инж. Све-
тослав Глосов. 

По време на за-
седанието на раз-
ширени я  УС  б я ха 
разгледани отче-
тът за дейността 
на КСБ за периода 
септември 2013 г. - септем-
ври 2014 г., както и отчетът 
за изпълнение на бюд жета за 
2013 г. и проекто-бюджетът 
за 2015 г. Бяха приети и 10 
нови фирми за членове на Ка-
марата.

Доц. д-р инж. Георги Линков, 
председател на Комисията 
за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС, пред-
стави актуална информация 
за Регистъра. Той припомни, 
че на 30 септември изтича 
срокът за подаване на заявле-
ния по чл. 20, ал. 2 от Закона 
за Камарата на строителите. 
Доц. Линков обърна внимание 
на проблема със затруднени-
ята за деклариране на опит  

от фирми, подизпълнители на 
СМР, поради некоректно склю-
чени договори с главните из-
пълнители.

Членовете на Управителния 
съвет одобриха и състава на 
Комисията за  Годишната кла-
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Пламен Иванов, зам.-председател на КСБ: 

Целта на всеки управител е 
да изгради конкурентоспособна и 
ефективна фирма. Това се постига 
с добър екип от качествени про-
фесионалисти на всички нива. За 
съжаление изпитваме затрудне-
ния при намиране на квалифицирани 
кад ри от бранша. Трябва да посо-
чим причините, довели до този про-
блем - липсата на мотивация или на 
подготовка на работниците. Дър-
жавата произвежда специалисти, 

но те не са толкова добре обучени 
за нашата дейност. Неотложна-
та нужда от работници, различни 
от тези, които предлага систе-
мата, налага Камарата да стане 
активен участник в създаването 
на кадри. Предлагаме да направим 
институт, в който експерти да 
изготвят методики и политики, 
които да помогнат за подобряване 
на качеството на подготовката на 
работещите в сектора. 

В Германия се запознахме с 
успешния модел на създаване на 
кадри чрез практическо обучение, 
което е изнесено извън училище-
то. Там работниците се обучават 
в специални центрове. Този модел 
може да бъде приложен и у нас от 
Камарата. В лицензирани от съз-
дадения институт тренировъчни 
учебни центрове специалисти от 
всички нива в сектора ще имат 
възможност да положат изпит 
и да получат свидетелство за 
съответната квалификационна 
степен.

Символичен домакин на заседанието на 

разширения УС на КСБ бе инж. Христо Димитров, 

председател на ОП на КСБ - Варна

Инж. Николай Георгиев, член на ИБ и на УС на КСБ, 

заяви, че е необходима задълбочена дискусия по 

проблемите в сектора

I. Основен приоритет за 2015 г. остава активна-
та позиция на КСБ за привеждане на нормативната 
база в областта на строителството в съответ-
ствие с променящите се условия в бранша и при-
веждането й в съответствие с европейското за-
конодателство и специфичните условия в България. 
За целта: 

1. Разработените през 2014 г. проекти на За-
кона за териториално устройство и регионално 
развитие, Закона за строителството и Закона 
за градоустройството и свързаните с тях из-
менения по Закона за Камарата на строителите 
(предоставени на всички заинтересовани органи 
– различните министерства и държавни агенции) 
да бъдат внесени в съответните парламентарни 
комисии за съгласуване и включване в дневния ред 
на Народното събрание.

2. Във връзка с приемането на европейската 
директива за изпълнение на обществените по-
ръчки и влизането й в сила през 2015 г. и 2016 г. 
Камарата активно да участва при разработката 
на нов Закон за обществените поръчки и наредба-
та за обществени поръчки в строителството. По 
тази задача ще продължи съвместната работа с 
колегите от Камарата на инженерите в инвести-
ционното проектиране и Камарата на архитекти-
те в България. Ще наблегнем на типизацията на 
процесите под формата на изготвяне на типови 
процедури.

3. Да продължи работата по създаване на един-
на система на структура на СМР и на формиране 
на разходни норми. По този начин ще се създаде 
благоприятна среда за оценки на документация, а 
оттам и на избягване на съдебни процедури, които 
спъват строителния процес. Разбира се, трябва да 
се направи професионално обсъждане и да се фор-
мира максимално широко съгласие, за да има успех.

4. Особено внимание трябва да се обърне на 
осигуряването на добра нормативна база за изпъл-
няване на строителните програми по енергийна 
ефективност. Ние считаме, че съществува огро-
мен резерв в тази програма за реализация на стро-
ителство в посока работа за малките и средни-
те фирми. За целта Камарата ще работи в много 
тясна връзка с отговорните държавни органи с 
цел ускоряване на приложението на програмите за 
енергийна ефективност.

II. Особено внимание следва да се обърне на със-
тоянието на областните представителства на 
КСБ. Целта е те да се превърнат и утвърдят като 
център на цялостната дейност на Камарата по 
места, да разширят членския си състав чрез пред-
лагане на нови политики, инициативи и действия в 
интерес на строителните фирми.

III. Отчитайки недостига и липсата на ква-
лифицирани кадри за строителството, като цел 
КСБ да си постави задачата чрез сътрудничество 
с държавните органи и обществени организации да 
поеме активна роля за отделянето на обучението и 
квалификацията на образованието с цел засилване 
ефективността на професионалната подготовка 
на строителните кадри. Целесъобразно е през 2015 
година да започне подготовката и създаването на 
Институт и квалификационен обучителен център 
към Камарата за обучение на строителни работ-
ници и ръководители на обекти. Институтът след-
ва да създава политики и модели за професионално 
обучение, да налага критерии и оценява степента 
на квалификация. Квалификационният обучителен 
център изпълнява политиките и прилага моделите.

IV. По-нататъшното развитие на системата 
на ЦПРС и базата данни с цел създаване на възмож-
ност за вземане на стратегически важни решения 
от ръководството в интерес на фирмите. Да про-
дължи и работата по усъвършенстване на админи-
стративните разходи и документи при работата с 
Регистъра с цел облекчаване на процедурите.

V. Използване на международния авторитет на 
КСБ в услуга на българските фирми за работа на 
външни пазари на строителството. Успешното 
интегриране на КСБ в Европейските структури, 
изграждането на добри двустранни отношения 
със сродни организации, активното ни участие в 
между-правителствени делегации изградиха пред-
поставки за създаване на условия за конкурентна 
работа на международния строителен пазар. Счи-
таме,  че това е важно стратегическо направле-
ние за развитие.

VI. Да продължи утвърждаването на вестник 
„Строител“ като издание на КСБ и партньор на об-
ластните представителства на Камарата и стро-
ителните фирми. В дейността си вестникът да 
спомага при разработването и популяризирането 
на основните политики на Камарата. 

членове - Георги 
Грънчаров, ръко-
водител на зве-
но „Регистър“,  и 
инж. Иван Бойков, 
изп. директор на 
Камарата.  По-
бедителите ще 
станат ясни на 
Годишния бал по 
повод Деня на 
строителя. По 
традиция съби-
тието ще е на 

26 октомври – Димит ровден,  в 
„София хотел Балкан“.  

По време на заседанието 
бяха дискутирани проблеми-

те  в инвестиционния про-
цес, свързани с обжалване на 
тръжните процедури, догова-
рянето и други. Засегнатите 
теми ще бъдат задълбочено 
обсъдени на следващото за-
седание на УС през декември. 

„Благодаря за съдействие-
то на ръководството на КСБ и 
на областните представители 
за учредяването на структу-
рите на Националния клуб на 
строителите ветерани“, зая-
ви в края на заседанието инж. 
Тодор Топалски, председател 
на НКСВ, и подчерта, че орга-
низацията има вече над 700 
членове и 23 клуба в страната.

сация на фирмите, вписани в 
ЦПРС. За неин председател бе 
избран инж. Николай Станков, 
зам.-председател на КСБ, а за 
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Екип КСБ, 
Таня Бъчварова, 
гл. експерт, 
ръководител 
проект „Мониторинг 
обществени поръчки“

Настоящият монито-
ринг съдържа данни, на 
базата на които се очер-
тават условията, влияещи 
негативно върху конкурен-
цията при обществените 
поръчки в отрасъл „Строи-
телство“ през юни 2014 г. 
Посочват се тенденциите 
при търговете в сектора 
и е направен сравнителен 
анализ с предходния месец. 
Мониторингът включва 
общ преглед на критериите 
за възлагане на поръчките.

Обявените общест-
вени поръчки през юни 
2014 г. са 728 за общо 
1572 млн. лв. Отчита се 
повишение спрямо май – 
със 187,7%, или с 431броя 
и с 261% на стойност-
та. Поръчките с обявена 
прогнозна стойност през 
юни са 643 бр., или 88,3% 
от всички. Съответно 
тези без обявена прогноз-
на стойност са 85 бр., или 
11,7%. И тук се наблюдава 
ръст  на броя спрямо май 
– със 107,3%.

Обявени поръчки по вид на 

строителството

- Инженерна инфра-
структура -  242 бр. обя-
вени обществени поръчки, 
или  33,1 % от обявените 
през юни, на стойност 
1146 млн. лв. Тенденцията 
е ръст   на броя с 202,5%, а 
на стойността – с 247,3% 
спрямо предходния месец.

- ВиК инфраструктура 
- 52 бр. обявени общест-
вени поръчки, или 7,2%, за 
общо 113 млн. лв. Наблюда-
ва се  ръст на броя им със 
136,4% и на стойността – 
със 169%.

- Сградно строител-
ство - 145 бр. обявени 
обществени поръчки, или 
19,9%, за общо 112 млн. лв. 
Броят и стойността им 
са повече, съответно с 
208,5% и 330,8%.

-  Енергийна инфра-
структура –   40 бр. обя-
вени обществени поръч-
ки, или 5,5%,  за общо 91 
млн. лв. Броят нараства с 
207,7%, а стойността - с 
84 млн. лв.

- Проектиране и надзор  
-  249 бр. обявени общест-
вени поръчки, или 34,2%,  
за общо 110 млн. лв. Бро-
ят нараства със 173,6%, 
стойността - с 243,8%.

Обявени обществени  

поръчки по критерий 

„Възложител“

Обявените общест-
вени поръчки от общи-
ните са 427 бр. Те са със 
113,5%  повече спрямо май. 
Търговете в комуналния и 
обществения сектор са 
21 бр., или с 15 бр. повече. 
Болниците и учебните за-
ведения са обявили 25 бр., 
или с 19 бр. повече. Минис-

терствата и агенциите 
- 226 бр., или със 188 бр. 
повече. Другите обявени 
обществени поръчки са 
29 бр., или с 26  бр. повече.

Фактори за несигурна 

среда

Често срещани не-
обосновани прекомерни 
изисквания в критериите 
за подбор на изпълните-
лите на обществените 
поръчки през юни 2014 г. 
са: Критерии, водещи до 
субективизъм по отноше-
ние на показатели като 
методология, концепция, 
план за работа, промяна 
в последователността 
на технологичните про-
цеси и оценка на риска. 
Срещат се и прекомерни 
изисквания за размера на 
приходите за последните 
години и за финансовите 
възможности на кандида-
та. Завишени изисквания 
за гаранционни срокове.

Условия, влияещи  негатив-

но върху конкуренцията

Констатациите на 
експертната група към 
КСБ, изпълняваща мони-
торинг на условията, вли-
яещи негативно върху сис-
темите за възлагане на 
обществените поръчки в 
България, са, че в рамките 
на анализа за юни 2014 г. 
допуснатите нарушения и 
ограничителните крите-
рии, водещи до субектив-
ни решения и поставяне 
на бариери, са в 15 бр. об-
ществени поръчки. Те са с 
3 бр. повече от предходния 
месец.

- Инженерна инфра-
структура – в 10 бр. об-
ществени поръчки са до-
пуснати условия, влияещи 
негативно върху конкурен-
цията. Те са с 3 бр. повече 
от търговете с наруше-
ния в сегмента през май. 

- Сградно строител-
ство - няма допуснати 
несъответствия. Отчи-
та се спад в сравнение с 
предходния месец.

-  Енергийна инфра-
структура - няма реги-
стрирани несъответ-
ствия. Отчита се спад 
в сравнение с предходния 
месец.

- Проектиране и стро-
ителен надзор - в 5 бр. об-
ществени поръчки са до-
пуснати условия, влияещи 
негативно върху конкурен-
цията. Те са с 2 бр. повече 
спрямо май. 

Регистрирани  

несъответствия

Поръчка № 00543-2014-

0004, възложител: община 
Сухиндол

Изпълнение СМР на 
обект: „Реконструкция на 
част от уличната мрежа 
в община Сухиндол: ул. 
„Пета”, ул. „Шеста” в с. 
Горско Калугерово и ул. „Кл. 
Охридски“, ул. „Безименна“, 
пл. „Музей“, ул. „Оборище“ и 
прилежаща в гр. Сухиндол.”

Цитат:  „Критерий 

за оценка на офертите - 
Икономически най-изгодна 
оферта, при посочените 
по-долу показатели:

Показател: Техническа 
оферта - 60%; тежест: 
60 т.

Показател :  Ценова 
оферта - 30%; тежест: 
30 т.

Показател: Срок за изпъл-
нение – 10%; тежест: 10 т.“

Коментар: Формули-
ровката при критерий за 
оценка на офертите Пока-
зател „Техническа оферта“ 
е много обща. Не е ясно по 
какво комисията ще оце-
нява  този показател -  по 
обем, техника, екипи?

Поръчка № 00138-2014-

0019, възложител: община  
Шумен 

Инженеринг – проек-
тиране и строителство 
на обект: „Укрепване на 
свлачище на бул. „Вели-
ки Преслав”, гр. Шумен 
(участък от път SHU 1180 
„Местност 5-и км – Шу-
мен – Дивдядово” между 
км. 6+550 и км. 7+900)”.

Цитат: „Критерий за 
възлагане - Икономически 
най-изгодна оферта, с ог-
лед на посочените по-долу 
критерии:

Показател: К1 - Обща 
дефиниция и стратегия на 
Проекта; тежест: 15 т.

Показател: К2 - Функ-
ционална пригодност на 
Офертата; тежест: 15 т.

Показател: К3 - Орга-
низация на изпълнението; 
тежест: 25 т.

Показател: К4 - Предла-
гана цена; тежест: 45 т.“

Коментар: Показате-
лите К1 и К2 са дефини-
рани литературно, без да 
отговарят на инженер-
но–строителната тер-
минология. Какво ще рече  
„дефиниция на проект“  и 
„функционална пригод-
ност“ на офертата? Липс-
ва компетентност.

Поръчка № 01135-2014-

0005, по ОПОС, Дирекция 

национален парк „Пирин“, 
гр. Банско 

Избор на изпълнител 
по проект: „Устойчиво уп-
равление на Национален 
парк „Пирин” и резерват 
„Тисата” за извършване на 
строително-монтажни ра-
боти на обекти, разполо-
жени на територията на 
Национален парк „Пирин”.

Цитат:  „Критерий за 
възлагане - Икономически 
най-изгодна оферта, с ог-
лед на посочените по-долу 
критерии:

Показател: Цена за из-
пълнение; тежест: 40 т.

Показател: Организа-
ция за изпълнение на СМР. 
Подпоказателите на по-
казателя „Организация за 
изпълнение на СМР“ са: 
Технологична последова-
телност на строителни-
те процеси – Т1 (тежест 
20 т.), Предложения/мерки 
за намаляване или предот-
вратяване на рисковете 
- Т2 (тежест 20 т.), Пред-
ложена програма за мерки 
за опазване на околната 
среда – Т3 (тежест 10 т.), 
Методология и организа-
ция за изпълнение на поръч-
ката – Т4 (тежест 10 т.)“.

Коментар: Трите по-
казателя за „Организация 
за изпълнение на СМР“ 
не са дефинирани правил-
но. Последният напълно 
покрива съдържанието и 
смисъла на целия показа-
тел.

П о р ъч ка  №  0 0 3 8 5 

-2014-0010, възложител: 
община Пазарджик

„Ремонтните работи 
на улици и пътища, пред-
мет на поръчката, са 
предвидени за извършване 
в гр. Пазарджик и населе-
ните места от терито-
рията на общината.”

Цитат: „Посочените 
по-долу критерии:

Показател: Комплекс-
ната оценка (КО) на офер-
тата на участника се из-
числява по формулата: (КО) 
= (П1) + (П2) + (П3) + (П4) 

+ (П5) + (П6) + (П7) + (П8) + 
(П9) + (П10) + (П11) + (П12) 
+ (П13) + (П14) + (П15) + 
(П16) + (П17) + (П18) + (П19) 
+ (П20) + (П21); тежест: 
100 т.

Показател: (П1) Стра-
тегия и организация за 
изпълнение на поръчката - 
общо 60 т. Изчислява се по 
формулата: П1 = А + Б, къ-
дето: А - Работна програ-
ма - 30 т.; Б - Управление 
на риска - 30 т.; (П2) Цена 
за изкърпване асфалтова 
настилка с дебелина 4 см; 
тежест: 4 т.

Показател: (П3) Цена 
за изкърпване асфалтова 
настилка с дебелина 6 – 8 
см - 4 т.; (П4) Цена за ава-
рийно изкърпване при зим-
ни условия с дебелина до 4 
см; тежест: 2 т.

Показател: (П5) Цена 
за технологично фрезова-
не на пътен участък с де-
белина до 4 см - 2 т.; (П6) 
Цена за направа пътна ос-
нова от несортиран тро-
шен камък 0 - 63; тежест: 
3 т.

Показател: (П7) Цена 
за направа пътна основа 
от сортиран трошен ка-
мък - 3 точки; (П8) Цена 
за доставка и полагане 
на асфалтова смес за до-
лен пласт на покритието 
(биндер); тежест: 1 т.

Показател: (П9) Цена 
за доставка и полагане 
на плътен асфалтобетон 
тип „А” (износващ) - 3 т.; 
(П10) Цена за пътен изкоп 
в земни почви - машинно; 
тежест: 2 т.

Показател: (П11) Цена 
за тесен изкоп - машинно 
- 2 т.; (П12). Цена за тънък 
изкоп за тротоар, включи-
телно подравняване на ос-
новата; тежест: 1 т.

Показател: (П13) Цена 
за доставка и полагане на 
видими бетонови бордюри 
50/35/18 - 2 т.; (П14) Цена 
за възстановяване или 
направа на нова тротоар-
на настилка от бетонови 
плочи; тежест: 1 т.

Показател: (П15) Цена 

за възстановяване или нап-
рава на нова настилка от 
решетъчни плочи на пясъч-
на основа - 1 т.; (П16) Цена 
за възстановяване или нап-
рава на нова тротоарна 
настилка от бетон В 25 
- 3 т.; (П17) Цена за напра-
ва на ревизионна шахта с 
Н до 2,5 м с капак клас на 
натоварване D400 - 1 т.; 
(П18) Цена за повдигане на 
съществуващ капак на ре-
визионна шахта; тежест: 
1 т.

Показател: (П19) Цена 
за натоварване земни поч-
ви с багер на транспорт - 
2 т.; (П20) Цена за изсича-
не на единични дървета - 1 
т.; (П21) Цена за временна 
организация на движение-
то при извършване на ре-
монтните работи на учас-
тък; тежест: 1 т.“

Коментар: Абсолютно 
неправилно е разбиването 
на общата оценка  на 21 по-
казателя с оценки на всеки 
един от по няколко точки - 
от порядъка на 2 - 3.

Поръчка № 0087-2014-

0092, по ОПРР, възложи-
тел: Столичната община  

„Изграждане на нова 
трамвайна линия от Семи-
нарията до кв. „Дървеница” 
на Столичната община 
във връзка с изпълнение на 
Договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансо-
ва помощ по Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие 2007 - 2013“

Цитат: „Критерий за 
възлагане - Икономически 
най-изгодна оферта, с ог-
лед на посочените по-долу 
критерии:

П о к а з а т е л :  О б щ а 
предлагана цена; тежест: 
60 т.

Показател: Общ срок 
за изпълнение на общест-
вената поръчка; тежест: 
20 т.

Показател: Технически 
показатели, в т.ч. Оценка 
на техническите показа-
тели на релсовия път – до 
9 т.; Оценка на техниче-

Снимка Денис Бучел



ските показатели на кон-
тактната мрежа - до 8 т.; 
Оценка на качеството на 
шумозащитните прегради 
- до 3 т.; тежест: 20 т.“

Коментар: Прави впе-
чатление неравномерното 
разпределение на точките 
при „технически показате-
ли“.

Поръчка № 00267-2014-

0079, възложител: община 
Пловдив 

„Те к у щ  р емон т  н а 
паважни,  тротоарни, 
калдъръмени, алейни и 
асфалтови настилки и 
изграждане на достъпна 
среда на територията на 
община Пловдив.”

Цитат: „Критерий за 
възлагане - Икономически 
най-изгодна оферта, с ог-
лед на посочените по-долу 
критерии:

Показател: технически 
показатели; тежест: 35 т.

Показател: гаранцио-
нен срок; тежест: 5 т.

Показател: финансо-
ви показатели; тежест: 
60 т.“

Коментар: Не става 
ясно какви са технически-
те показатели.

 
Поръчка  № 00169-

2014-0025, възложител: 
община Ловеч 

Инженеринг на обект 
„Основен ремонт на улици 
в гр. Ловеч“

Цитат:  „Критерий 
за оценка на офертите - 
Икономически най-изгодна 
оферта при посочените 
по-долу показатели:

Показател: Обяснител-
на записка; тежест: 30 т.

Показател: График на 
дейностите;  тежест: 

30 т.
Показател: Финансова 

оценка; тежест: 40 т.“
Коментар: Обясни-

телната записка обикно-
вено съдържа описание на 
намеренията и начина, по 
който кандидатът ще се 
отнесе към поръчката, 
т.е. въпрос на красноре-
чие, но не и поемане на 
отговорност.

Поръчка № 00044-2014-

0081, възложител: АПИ 
Определяне на изпъл-

нител за обект Проект 
„Транзитни пътища – 5, 
лот 15 Б Рехабилитация на 
път II - 86 „Пловдив – Асе-
новград“ от км. 14+860 до 
км. 15+150 и проектиране 
и изграждане на пътен въ-
зел „Горни Воден“ при км. 
24+170 и подлез при км. 
22+980.“

Цитат: „Критерий за 
възлагане - Икономически 
най-изгодна оферта, с ог-
лед на посочените по-долу 
критерии:

Показател: „Предложе-
на цена“ (остойностена 
Обобщена офертна коли-
чествена сметка (ООКС) 
с включени непредвидени 
разходи, без Провизорни-
те суми) за изпълнение на 
договора (евро без ДДС); 
тежест: 40 т.

Показател: „Вътре-
шен баланс на единичните 
цени“; тежест: 60 т.“

Коментар: Критерият 
„вътрешен баланс на еди-
ничите цени“ е труден за 
възприемане. Това е ноу-
хау на фирмите. Членове-
те на комисията трудно 
могат да вземат стано-
вище по този въпрос.

Поръчка № 00449-2014-

0005, възложител: община 
Омуртаг

„Изпълнение на дей-
ности за осигуряване 
проводимостта и тех-
ническите параметри на 
изградения водопровод от 
ПСПВ „Ястребино” до пом-
пена станция „Омуртаг” и 
съоръженията към него за 
обезпечаване на необхо-
димото водно количество 
за водоснабдяване на гр. 
Омуртаг“.

Цитат:  „Критерий 
за оценка на офертите - 
Икономически най-изгодна 
оферта, с оглед на:

Показател: техническа 
оценка; тежест: 25 т.

Показател: срок за из-
готвяне на Работния про-
ект; тежест: 5 т.

Показател:  срок за 
изпълнение на строител-
ството; тежест: 15 т.

Показател: предлагана 
цена за проектиране; те-
жест: 5 т.

Показател:  предла-
гана цена за изпълнение 
на строителството; те-
жест: 40 т.

Показател: предлагана 
цена за авторски надзор; 
тежест: 10 т.“

Коментар: Цената на 
авторския надзор не може 
да бъде критерий за оцен-
ка, тъй като законът поз-
волява проектантът да се 
откаже от изпълнението 
на авторски надзор.

Поръчка № 00081-2014-

035, възложител: община 
Варна 

„Изграждане на магис-
трален водопровод ф500, 
кв. „Аспарухово“, гр. Варна”

Цитат: „Критерий за 
възлагане - Икономически 
най-изгодна оферта, с ог-
лед на посочените по-долу 
критерии:

Показател: Стратегия 
за изпълнение и управление 
на риска; тежест: 30 т.

Показател: Мерки за 
намаляване на затрудне-
нията при изпълнение на 
СМР за участниците в 
движението, живущите и 
търговците в близост до 
строителните обекти, 
жителите и туристите на 
кв. „Аспарухово“, гр. Варна;  

тежест: 30 т.
Показател: Предлагана 

цена; тежест: 40 т.“
Коментар:  Страте-

гия за управление на рис-
ка – да, но стратегия за 
изпълнение на риска?! Рис-
кът не се изпълнява.

Поръчка № 00602-2014-

0005, по ПРСР, възложи-
тел: община Мирково  

Упражняване на стро-
ителен надзор по проект 
„Реконструкция и модерни-
зация на техническата ин-
фраструктура на община 
Мирково.“

Цитат: „Необходи-
мо е участникът да има 
опит по упражняване на 
строителен надзор през 
последните 3 (три) годи-
ни, считано от датата, 
определена като крайна за 
получаване на офертите.“

Коментар: Ограничи-
телно условие.

Поръчка № 00477-2014-

0006, по ПРСР, възложител: 
община  Брусарци 

„Избор на консултант 
за осъществяване на кон-
султантски услуги по от-
читане на дейностите до 
изплащане на помощта по 
проект „Реконструкция на 
вътрешни  водопроводни 
мрежи  в с. Крива Бара – II 
етап, и с. Буковец, рехаби-
литация на общински път 
MON1062/III-112/ с. Смир-
ненски – с. Буковец – Об-
щина Брусарци.“

Цитат: „1. Не по-малко 
от 1 (един) договор за кон-
султантски услуги, свър-
зани с управление или под-
готовка или разработване 
на проекти, финансирани 
от фондове на ЕС, в това 
число Структурните фон-
дове и Кохезионния фонд. 
Такова е и изискването за 
всеки от експертите“.

Коментар: Ограничи-
телно условие.

Поръчка № 01270-2014-

0002, възложител: община 
Подуяне  

Изготвяне на „Предин-
вестиционно проучване 
(ПИП) и идеен проект (ИП) 
за Водоснабдяване и кана-
лизация на кв. „Левски – В“ 
на територията на  Сто-
личната община, район 
„Подуяне“.

Цитат: „Икономиче-
ски най-изгодна оферта 
при показатели, посочени 
в документацията, специ-
фикациите, в поканата за 
представяне на оферти 
или за участие в догова-
ряне или в описателния 
документ.

Показател: К1 = срок 
за изпълнение в календар-
ни дни - мин. 120/мах. 180; 
тежест: 10 т.

Показател: К2 = 1-во 
междинно плащане - мах. 
до 30%; тежест: 30 т.

Показател: К3 = 2-ро 
междинно плащане - мах. 
до 30%; тежест: 20 т.

Показател: К4 = пред-
ложена цена;  тежест: 
40 т.“

Коментар: Условията 
и начинът на финансиране 

и плащане да се уреждат, 
като се ползват като по-
казатели при критериите 
за възлагане, е ограничи-
телно условие. Това е ва-
риант, при който участ-
никът да се откаже от 
междинно плащане.

Поръчка № 00652-2014-

0012, по ПРСР, възложител: 
община Септември  

Избор на консултант 
за  осъществяване на 
строителен надзор при  
изпълнението на проект  
„Доставка и монтаж на 
модулна ПСОВ с еквива-
лент 330 еквивалент жи-
тели и изграждането на 
заустващ колектор.“

Цитат: „Гаранцията 
за участие в настояща-
та процедура е в раз-
мер на 52,00 (петдесет 
и два) лева и трябва да 
бъде представена в една 
от следните форми: па-
рична сума, платима по 
следната банкова смет-
ка на община Септем-
ври :  IBAN:  BG69SOMB 
9 13 0 3 3 4 70 5 5701 ,  B I C : 
SOMBBGSF, Общинска бан-
ка АД ФЦ – гр. Пазарджик, 
или оригинал на банкова га-
ранция за участие, издаде-
на в полза на Възложителя, 
със срок на валидност ми-
нимум 30 (тридесет) дни 
след изтичане срока за ва-
лидност на офертите – по 
Образец №16. 

Прогнозна стойност 
без ДДС - 3500 BGN.“

Коментар: Гаранция-
та за участие, съгласно 
ЗОП, е не повече от 1% от 
стойността на поръчка-
та.

Поръчка № 00196-2014-

0006, възложител: община 
Белица 

Избор на консултант 
за дейност с предмет: 
„Консултиране, свързано 
с отчитане на дейности-
те по проект „Изграждане 
на канализационни съоръ-
жения за пречистване на 
отпадъчни води за село 
Дагоново и село Горно Кра-
ище – ПСОВ, и довеждащ 
колектор до ПСОВ, общи-
на Белица” и подготовка и 
окомплектоване на заявка 
за плащане“.

Цитат: „1. Участни-
кът следва да има реали-
зиран общо за последните 
три години (2011, 2012 и 
2013 г.) или в зависимост 
от датата,  на  която 
участникът е учреден или 
е започнал дейността си, 
общ оборот в размер на 
135 000 (сто тридесет и 
пет хиляди) лева без ДДС 
и оборот от услуги, сходни 
с предмета на поръчката, 
а именно: отчитане на 
проекти и/или подготов-
ка на искания за плащане, 
не по-малко от 45 000 (че-
тиридесет и пет хиляди) 
лева без ДДС.“

Коментар: Изискване-
то за реализиран оборот 
за последните три годи-
ни не може да надвишава 
три пъти прогнозната 
стойност на поръчката – 
132 624,42  лв.
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Липсват критерии  

 
 

 

 

Икономически най-
изгодна оферта  

 

 

 

 

Най-ниска цена  

Най-ниската 

цена се 

използва от 

възложителя в 

134 бр. обявени 

обществени 

поръчки, или при 

18,4% от общо 

728 бр. за юни 

2014 г.

Наблюдава се 

ръст със 75 бр. 

в сравнение 

с предходния 

месец.

Икономически най- 

изгодната оферта

се използва от 

възложителя в 

529 бр. обявени 

обществени 

поръчки, или при 

72,7% от общо 728 

бр. за юни 2014 г. 

Наблюдава се 

ръст с 386 бр.    

в сравнение с 

предходния месец. 

Липсват критерии, 

използвани от 

възложителя, в 65 бр. 

обявени обществени 

поръчки, или при 8,9% от 

общо 728 бр. за юни 2014 г.

Наблюдава се ръст с 14 бр. 

в сравнение с предходния 

месец. 

*това са предимно поръчки  

„Договаряне без обявление“  

Критерии за възлагане на обществените поръчки                                                                                         

по данни на АОП 

Процедура на договаряне

Открита процедура -  652 бр. 
обществени поръчки.  

Ръст с 452 бр. спрямо май 2014 г.  

Договаряне без обявление - 65 бр. 
обществени поръчки.  

Ръст с 14 бр. спрямо май 2014 г.  

Ограничена процедура  - няма    
обществени поръчки.   

Запазват се нивата  

от май 2014 г.  

Договаряне с обявление - 11 бр. 
обществени поръчки.  

Ръст с 9 бр.  спрямо май 2014 г.

Ускорена ограничена процедура 
- няма обществени поръчки. 

Запазват се нивата  
от май 2014 г.  
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Емил Христов

С решение на УС Камарата на строителите в Бълга-
рия ще се присъедини към Асоциацията на европейски-
те и международни контрактори (EIC) като официален 
член. Toва ще стане факт на 17 октомври в столицата 
на Португалия – Порто, където ще се проведе Общо 
събрание на EIC. КСБ е получила поканата за членство в 
Асоциацията по време на последната работната визи-
та на ръководството в Германия.

Есенното Общо събрание се организира от EIC и пор-
тугалската й членска федерация FEPICOP. Събитието 
ще бъде под наслов „Перспективи за европейските кон-
трактори на африканския строителен пазар“. Специален 
гост ще бъде вицепремиерът на Португалия Пауло Пор-
тас. УС реши КСБ да бъде представлявана на форума от 
инж. Николай Станков, зам.-председател на УС на КСБ 
и председател на ОП на КСБ – София. Асоциацията на 
европейските и международни контрактори работи в 
тясна връзка с Европейската федерация на строителна-
та индустрия (FIEC), като често провеждат и съвмест-
ни форуми. Според ръководството на КСБ членството 
в EIC ще бъде от полза за развитието на Камарата и 
фирмите членове. 

Мария Желева, експерт – КСБ

През последните години едно от съ-
ществените предизвикателства в ЕС е 
пазарът на труда и по-конкретно младеж-
ката безработица. Въпреки усилията на 
европейските държави да въведат мерки 
за увеличаване на трудовата заетост, 
Евростат показва, че през юни 2014 г. 
повече от 5 милиона (21,7%) младежи 
до 25-годишна възраст от 28-те членки 
на ЕС са без работа. Затова все повече 
държави от ЕС обединяват усилия, за да 
намалят безработицата сред младежите 
и да увеличат възможностите им за про-

фесионална реализация. 
Подобна европейска инициатива е 

проектът на КСБ - Intejob4youth (финан-
сиран по програма „Обучение през целия 
живот” на ЕС), който приключва офици-
ално в края на септември т.г. Той се реа-
лизира от 5 неправителствени организа-
ции от Испания, Полша, Гърция, България 
и Холандия. В изпълнение на стратегия 
„Европа 2020” и програмата „Младежта 
в действие” консорциумът Interjob4youth 
създаде платформа за международна мла-

дежка мобилност. Партньорите заложи-
ха именно върху трудовата мобилност, 
защото според Евробарометър (иници-
атива на Европарламента за изследване 
на общественото мнение) 60% от анке-
тираните считат, че тя ще засили ев-
роинтеграцията, а 50% смятат, че ще 
повлияе положително върху трудовата 
заетост, особено младежката. 

Онлайн платформата Interjob4youth 
свързва европейските работодатели с 
младежите, търсещи работа. Предим-
ството на този уебсайт е, че дава въз-
можност на кандидатите да намерят 
работа в чужбина, дори и извън грани-

ците на ЕС. Освен това партньорите 
разработиха и наръчници за условията 
за работа и живот в партньорските 
държави, налични онлайн. Те ще подпо-
могнат интеграцията на младежите, 
предоставяйки полезна информация от-
носно законодателството, финансови-
те и административните разпоредби, 
културата и бита, спецификата в тър-
сенето на работа, образованието, кли-
мата и друга съществена информация, 
необходима за пребиваването в чужда 
страна. Ако тази платформа предизвиква 
интерес, моля посетете сайта на адрес:  
www.interjob4youth.eu.

Петър Терзиев, 
ОП на КСБ – 
Стара Загора

ОП на КСБ - 
Стара Загора, 
проведе Общо 
отчетно събрание. Гости на събитието бяха местните 
председатели на КАБ - арх. Петър Киряков, и КИИП - инж. 
Стоян Колев. 

Председателят на ОП на КСБ - Стара  Загора, инж. Пе-
тко Балабанов представи отчет за дейността на структу-
рата. Според данните през 2013 г. членовете на Камарата 
от града под липите са  намалели от 67 на 62, като четири 
от фирмите са преустановили дейност. Вписаните в ЦПРС 
местни компании са се увеличили. Миналата година те са 
били 202 на брой, а през 2014 г. достигат 225. Към момента 
157 от тях са приключили с пререгистрацията, 30 са в процес 
на регистрация, а 38 все още не са започнали процедурата. 

Инж. Балабанов отчете, че Областният съвет (ОС) е 
участвал в редица срещи с министри, организирани от адми-
нистрацията в региона. Възможността експерти от ОП на 
КСБ - Стара Загора, да участват в изготвянето на тръжни-
те документи и в комисиите по процедурите е била обсъдена 
при разговорите на Областния съвет с местната власт, но 
от общината не е било срещнато необходимото разбиране.

По време на събранието беше избран нов член на ОС и 
делегат за Общото събрание на Камарата. Това е инж. Ге-
орги Иванов – изп. директор на „Пи Ес Ай“ АД.  Участниците 
обсъдиха и актуални за сектора теми. Една от тях беше 
свързана с изискваните гаранции от строителните фирми. 
Поставен беше въпросът защо такива не се изискват и от 
инвеститорите - относно разплащането за извършени СМР. 

Друг разискван проблем бе за офертите. Редица инвес-
титори се обръщат с искане за изготвяне на предложения 
от фирмите, но това не се заплаща. Нещо повече - при об-
щински и държавни търгове тръжната документация се ку-
пува, посочиха участниците в събранието. Обсъдена беше 
идеята за въвеждане на правила, които да регламентират 
участието в обществени поръчки, съобразно големината на 
строителните фирми. 

В заключение беше решено Областният съвет да внесе 
дискутираните теми за разглеждане в Управителния съвет 
и на Общото събрание на Камарата.

С
ним

ка авт
орът

Проектът събра на едно място всички, 
които имат отношение към обновяването 

Елица Илчева

Проектът на КСБ „Ее-
WiSE - Трансфер на зна-
ния и рамка за енергийно 
ефективно модернизиране 
на сградите в Средиземно-
морския регион”, който се 
финансира по Седма рамко-
ва програма, е на своя фи-
нал. Акцентите в него са 
енергийна ефективност, 
прогрес и модернизация  
при обновяването на по-
стройки. 

Заключителният се-
минар се проведе на 24 
септември в „Гранд хотел 
София“. Участниците в 
събитието, сред които 
архитекти, строителни 
инженери, представители 
на бизнеса и държавната 
администрация, се обеди-
ниха около становището, 
че партньорите са се спра-
вили успешно със своята 
мисия - анализ, обобщаване 
и представяне на нуждите 
и на най-добрите практики 
за трансфер на знания в 
сектора. 

„Инициативата успя 
да генерира нови бизнес 
възможности, които пък 
на свой ред насърчаваха 
създаването на високока-
чествена работна сила. 
И в крайна сметка всичко 
изброено спомага за пости-
гането на една стратеги-
ческа цел – възстановяване 
на бранша“, заяви Нина Ге-
оргиева от отдел „Европро-
екти“ на КСБ. Тя предста-
ви изпълнението и изказа 
задоволство от факта, че 
проектът е успял да събере 
всички, които имат отно-
шение към сградите. 

За двете години ра-
бота е направен анализ 
на трансфера на знания и 
са подредени нуждите от 
този трансфер. На пър-
во място в класацията са 
обучението на професиона-
листи в строителството и 
технологиите за обновява-
не на сгради. 

След това идва необхо-
димостта от инвестиции 
в енергийно ефективни 
технологии, обучението 
на майстори по иновации 
в сферата, повишаване на 
мотивацията на бизнеса  
и др. 

В рамките на проекта 
е изработена интернет 
платформа с адрес www.
ee-wise.eu, а по време на 
дискусиите на провеждани-
те семинари са дефинира-
ни някои от елементите на 
енергийната ефективност 
в България. Те сочат, че ра-
ботата на парче не спира, 
социалният елемент е от 
съществено значение в 
етажната собственост, 
във финансовата част на 
програмите в България има 
доста проблеми, а контро-
лът на мерките за енер-
гийна ефективност е слаб 
и учебните планове трудно 
се променят.

Последната среща в 
рамките на проекта не из-
мени на традицията да се 
представят и обсъждат 
добрите практики и про-
блемите. 

Инж. Прокопи Прокопи-
ев, директор корпоративна 
политика на „Енемона“ АД, 
представи ЕСКО догово-
рите като възможност за 
реални инвестиции в проек-
ти за обновяване на сгради. 
Фирмата прилага договори-
те с гарантиран резултат 
от 2005 г., като е започ-
нала с пилотен проект за 
детска градина в Лом.

„ЕСКО моделът спес-
тява на клиента необхо-
димостта да комуникира с 
много страни и финансови 
институции, ползи имат 
още строителните фир-
ми, развива се и пазарът 
на банкови услуги“, разясни 
Прокопиев.  Последните 6 
години „Енемона“ е инвес-
тирала в проекти за 45 
млн. лв., привлечени от ка-
питаловия пазар и големи 

банки. 
За възможностите за 

финансиране на ЕСКО до-
говорите пък говори Ди-
митър Дуков, изпълните-
лен директор на Фонда за 
енергийна ефективност и 
възобновяеми източници.

Ангел Николаев от „Чер-
номорски  изследователски 
енергиен център“ пред-
стави и етичен кодекс на 
договорите с гарантиран 
резултат. 

От хода на дискусиите 
и изказванията на пред-
ставителите на универ-
ситетските среди от НБУ, 
ВСУ „Любен Каравелов“ и 
УАСГ стана ясно, че енер-
гийното обновяване е ефек-
тивно само ако сградата 

се разглежда от всичките 
й аспекти – конструкция, 
творение на архитекту-
рата и строително изпъл-
нение. 

Така че амбициозната 
задача, която са си по-
ставили партньорите по 
проекта - да допринесат 
за развиването на енер-
гийно ефективния пазар, 
като цяло е изпълнена. Из-
работването на концепции 
и дефиниции, системати-
зирането на информация 
и на най-добри практики, 
„облечени“ в отделни ра-
ботни пакети, са насочени 
към подпомагане бизнеса 
на фирмите в областта на 
енергийната ефективност 
и свързаните сектори.

Аглика Събева-Цветанова, съветник 
„Икономическо управление и европейски 
семестър“ към ЕК: 

Енергийната ефективност на сградите в Бълга-
рия е на най-ниско ниво от страните в ЕС. Една от 
препоръките към България е за подобряване на енер-
гийните пазари и в частност енергийната ефектив-
ност на сградите, заяви Аглика Събева-Цветанова.

Тя не спести констатацията, че постигнатото 
през предходния период е малко, и подчерта, че за ЕК 
е важна взаимната връзка с неправителствения сек-
тор и бизнеса. „КСБ е организацията, която  трябва 
и може да каже какво да се промени на местно ниво“, 
подчерта Цветанова. 

Относно проблема за административната те-
жест, която спира процеса на обновяването на сгра-
ди, тя информира, че има нова директива за Закона 
за обществените поръчки, която цели облекчаване 
на процедурите.

За съжаление директивата все още не е транспо-
нирана в България, но трябва да се приеме до края на 
2015 г., което означава, че облекчени режими може да се  
очакват от края на 2016 г. 

Снимка Денис Бучел
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Камарата на строителите в България 
има удоволствието да бъде домакин на традиционния

Това е ежегодната галавечер по 
повод професионалния празник на 

строителния бранш, на която членовете 
на Камарата на строителите в 

България, представители на държавната 
администрация, деловите и политическите 

среди, партньори и приятели на сектора 
ще имат шанса да празнуват заедно и да 

създадат полезни контакти. 

Основен партньор
 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 2 безплатни куверта – покани за събитието
 реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Партньор
 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 1 безплатен куверт – покана за събитието

Цена на пакет: 1500 лв. (без ДДС)

Очакван брой гости
Очакваме балът да бъде посетен от 

близо 250 представители на централната 
власт, водещи строителни фирми, както и 
от най-популярните електронни и печатни 
медии в България.

Защо да бъдете наш партньор
- Вашата компания ще бъде представена пред най-точната 

аудитория – министри, потенциални бизнес партньори, медии.
- Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани.
- Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите 

бизнес контакти.

26 октомври 2014 г., 19 ч., зала „Роял“ на  „София Хотел Балкан“

20%
отстъпка 

за рекламодатели 

на вестника

Официален медиен партньор

Генерален партньор
 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 3-минутен рекламен клип на компанията, излъчван периодично 

    на големите екрани в балната зала в хода на вечерта
 рекламни банери пред балната зала
 3 безплатни куверта – покани за събитието
 реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ СЛЕДНИТЕ ПАРТНЬОРСКИ ПАКЕТИ

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

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

Цената на куверта за желаещи извън списъка на официалните гости 

и номинираните фирми – 200 лв. (без ДДС). Местата са ограничени.

Банкова сметка на „Вестник Строител“ ЕАД: 

Райфайзенбанк България BIC: RZBBBGSF  IBAN: BG27RZBB91551004809103

Ще бъдат връчени и 
ежегодните награди на 
Камарата на строителите 
за най-добра строителна 
практика през годината – 
„Топ 50“.
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Инж. Павел Калистратов – един строител на 60:

Мартин Славчев 

Инж. Калистратов, днес 

празнувате своя 60-годишен 

юбилей.  Какво си пожела-

вате?

В личен аспект си пожела-
вам повече здраве и спокой-
ствие, а също така повече 
свободно време, за да мога да 
обръщам внимание на своето 
семейство.  От професионал-
на гледна точка мога да кажа, 
че „Калистратов Груп” ООД не 
само върви добре, а направо 
лети. 

Разкажете ни малко пове-

че за началото. Как започна 

вашият път в областта на 

строителството?

Моят път е изцяло свързан 
с бранша. Аз съм потомствен 
строител. Баща ми и двамата 
ми дядовци също са били част 
от тази благородна професия. 

През 1979 г. започнах рабо-
та в Домостроителния комби-
нат в София. В началото бях 
помощник технически ръково-
дител, след това технически 
ръководител, гл. инженер и 
зам. генерален директор. И 
така до 1992 г., когато по-
стъпих в „Главболгарстрой” 
АД първо като ръководител 
на производството, а след 
това и главен изп. дирек-
тор. През този период съм 
се изграждал като строи-
телен инженер. Мога само 
да се гордея с това, което 
съм постигнал по време на 
цялата ми трудова практи-
ка. Истинско щастие е, че 
имах шанса да строя много и 
различни по своята същност 
обекти. Изпълнявал съм проек-
ти от цялата палитра на про-
фесията – пътища, стадиони, 
мостове, болници, жилища, зали 
и т.н. Няма нещо, което да не 
съм строил. 

От кои майстори строи-

тели сте се впечатлявал най-

много? Имате ли кумири в 

професията?

Имах късмета да се уча на 
занаят от много доб ри майсто-
ри. Освен това вкъщи също бях 
заобиколен от строители. 

Когато постъпих на работа, 
попаднах на господин Чальовски 
– човек с феноменално възпи-
тание. От него се научих как 
да се държиш с работника, с ко-

легата, с инвес-
титора, а имен-
но – с финес. От 
друг  майстор 
- бай Марко, кой-
то беше самоук 
с трои тел ,  с е 
научи х  на  до -
вършителната 
работа. Той об-
ръщаше голямо 

внимание на детайла. От него 
съм запомнил, че всеки може да 
хвърли тухлата или варта, но 
работата трябва да се изпип-
ва. Третият човек, когото не 
мога да не спомена, е господин 
Кятовски. Той ме научи на прин-
ципно поведение. Защото неза-
висимо кой си и какъв си, дали 
си началник или работник, ти 
трябва да отстояваш своите 
принципи. Това беше моят шанс 
да бъда под ръководството на 
изключителни личности, за кои-
то, въпреки че вече не са между 
живите, аз винаги си спомням с 
уважение, страхопочитание и 
много обич. 

Представете ръководе-

ната от вас компания „Кали-

стратов Груп” ООД. 

„Калистратов Груп” ООД е 
неплануван, но успешно реали-
зиран проект. Получи се така, 
че работейки дълги години по 
обектите, без да се усетя, съм 
извоювал авторитет, който 
сега работи за мен. Най-важно-

то нещо е екипът. Те ме 
подкрепиха, придружиха, 
тръгнахме заедно по нов 
път. Тези хора са абсолют-
ни професионалисти, на 
които няма нужда да обяс-
няваш, защото те просто 
знаят какво трябва да се 
направи. В момента фир-
мата разполага с над 80 
души персонал, предимно 
инженерно-технически. 
Искам сърдечно да благо-
даря на цялата строител-
на гилдия. Нямаше колега, 
партньор и структура, 
които да не са ми пода-
ли ръка, когато съм имал  
нужда. 

Характерно за компа-
нията е, че още през пър-
вата година от своето 
съществуване - 2012 г., 
когато все още кризата 
се усещаше силно, реали-
зирахме 20 млн. лв. обо-
рот. През 2013 г. имахме 
30 млн. лв., а през насто-
ящата 2014 г. ще израбо-
тим над 60 млн. лв. 

Надяваме се и за в бъ-
деще „Калистратов Груп” 
ООД да остане надежден 
партньор, на когото ин-

веститорите биха се довери-
ли за всеки проект както по 
отношение на срока, така и на 
качеството. 

Кои  са  най - значимите 

обекти, на които сте рабо-

тил през годините?

Имал съм късмета да из-
пълнявам множество значими 
проекти. Хората, които ме по-
знават, знаят, че аз обичам да 
строя. Всеки един обект ми е 
интересен по своята същност 
и във всеки съм вложил по нещо 
от себе си. 

Мога да спомена за годи-
ните в Домостроителния ком-
бинат с всички обекти, които 
сме построили по онова време. 
Макар и често критикувани, го-
лемите жилищни комплекси и до 
днес са важ на част от София. 

Като ръководител на про-
изводството, а след това и 
като главен изпълнителен ди-
ректор на „Главболгарстрой“ 
имах възможност да работя 
при изграждането на много ма-

Вкъщи почти никога не влиза майстор. Всичко си правя сам

Инж. Павел Калистратов е роден на 26 септември 1954 г. 

в с. Метохия, област Кюстендил. Когато е 4 - 5-годишен, 

родителите му се преместват в София.

В столицата той завършва висше образование във ВИАС, 

днешния УАСГ, със специалност „Промишлено и гражданско 

строителство”. Тези, които са се обучавали в нея, могат 

да бъдат конструктори, проектанти, технолози, както 

и мениджъри. През 1979 г. инж. Калистратов постъпва в 

Домостроителния комбинат в София, а през 1992 г. започва 

работа в „Главболгарстрой” АД. 

През 2012 г. основава „Калистратов Груп” ООД. 

Бул. „Цариградско шосе” вече изглежда по различен начин след изпълнението на „Калистратов Груп“



15СТРОИТЕЛСТРОИТЕЛпетък, 26 септември 2014

щабни обекти. Сред тях напри-
мер са затворените комплекси 
в Русия, които бяха много ин-
тересни за изпълнение. Там се 
строяха едновременно жилища, 
детски градини, училища, плув-
ни басейни, стадион, оранже-
рия, пътна инфраструктура и 
т.н. При строителството на 
хотел „Хилтън“ за първи път се 
запознах с понятието „Червена 
книга”. Там подробно бяха опи-
сани всички изисквания за ма-
териалите, технологиите и па-
раметрите, които трябваше да 
спазим. Подобно нещо допълни-
телно те ограмотява. Чудесен 
спомен имам и от работата 
по ремонта и реконструкци-
ята на Националния стадион 
„Васил Левски“. От тотална-
та разруха, в която тънеше, 
той се превърна в истинска 
спортна перла. Свързвам това 
време с първия мач след рекон-
струкцията през 2002 г., кога-
то националният ни футболен 
отбор победи Хърватия с 2:0 
и се класира за Европейското 

първенство. „Арена Армеец” 
няма нужда от представяне. 
Работата по залата беше ис-
тинско предизвикателство. 
Уникален обект бе и новата 
административна сграда на 
РВД в София. Когато я преда-
вахме, един от вид ните япон-
ски строители, приближен на 
д-р Торао Токуда, собственик 
на едноименната болница, си 
събу обувките, преди да вле-
зе в оперативната зала. Това 
бе показателно за уважение-
то, което японският колега 
демонстрира към нашата  
работа. 

След създаването на „Ка-
листратов Груп“ през 2012 г. 
срещнах нови предизвикател-
ства. Съвсем наскоро при-
ключихме ремонта на част 
от бул. „Цариградско шосе”. 
Той обхващаше и подлеза на 
„Орлов мост”, дългото 650 м 
мостово съоръжение на Чет-
върти километър, подлеза към 
Mr. Bricolage, както и надлеза 
при бул. „Александър Малинов”. 

Някои от тези съоръжения не 
бяха ремонтирани 50 - 60 го-
дини. Крайно време беше те 
да бъдат обновени, защото 
в този си вид бяха опасни за 
хората. Това беше един много 
тежък за реализация и особе-
но отговорен проект. Стой-
ността му беше 10,5 млн. лв. 
Въпреки трудностите успях-
ме да го изпълним дори пред-
срочно. 

Кажете няколко думи и за 

строителството на ПСОВ в 

Кърджали. 

ПСОВ – Кърджали, е сложен 
от инженерна гледна точка про-
ект. Той е изготвен от сдруже-
ние, в което участва „Калистра-
тов Груп“ ООД и е част от водния 
цикъл на града. Уникалното при 
него е, че обектът се намира на 
самия бряг на язовир „Студен кла-
денец”. Затова трябваше да фун-
дираме при наличието на голямо 
количество вода. 

Пречиствателната стан-
ция е за над 58 хил. еквивалент 
жители. Това я прави едно от 
най-големите съоръжения в 
страната. Изпълняваме тех-
нологичното оборудване, об-
завеждането, лабораторните 
изпитания и т.н. Проектът 
ще бъде готов до края на  
годината. 

Като член на УС на КСБ вие 

активно участвате в работа-

та на Камарата. Какви според 

вас са основните предизвика-

телства пред нея?

Аз съм един от хората, кои-
то работят в полза на Камара-
та още от самото й създава-
не. Според мен КСБ трябва да 
остане такава организация, 
как вато беше замислена в на-
чалото, да бъде на целия бранш, 
да работи за интересите 
на професията. Камарата 
трябва да обединява стро-
ителите. 

Знаем, че понякога у ня-
кои колеги възниква въпро-
сът „Какво ни дава член-
ството в КСБ?”.  В тези 
моменти те се чувстват 
разколебани. А действител-
но Камарата ни дава много 
– срещи с представители на 
институциите, възможност 
за поставяне в дневния ред 
на управляващите на жизне-
новажни за сектора въпроси 
и за търсене на начини за 
тяхното решаване. 

Как се промени бран-

шът през годините и как-

во е неговото състояние в 

момента?

Ясно е, че браншът е функ-
ция на политиката, на икономи-
ката. Никога няма да се върне 
този бум в строителството, 
който се случи през 2007 - 
2008 г. По това време, както е и 
сега, в България всеки си мисле-
ше, че разбира много от поли-
тика, футбол и строителство. 
Но всъщност за тези сфери са 
необходими тесни специалисти. 

Положителното на криза-
та беше, че отся доста фирми 
ментета. В занаята останаха 
само професионалисти. Ние, 
строителите, първи усеща-
ме наближаващата криза, тъй 
като инвеститорите и обек-
тите намаляват, но и първи 
забелязваме, когато рецесията 
приключи. 

Как виждате ролята на 

в. „Строител” като издание 

на Камарата и какви са ваши-

те препоръки към екипа ни? 

Мога да заявя, че в. „Строи-
тел” е едно чудесно начинание. 
От самото начало подкрепих 
идеята за неговото създава-
не. Щастлив съм, че се получи 
действително много добро из-
дание. Всички важни събития, 
свързани с бранша, се отра-
зяват коректно. „Строител” е 
сред най-добрите неща, които 
Камарата притежава. Малко 
професионални сдружения у нас 
могат да се похвалят с такъв 
силен вестник. Той е официо-
зът на бранша. Пожелавам на 
екипа на в. „Строител” още 
много успехи и да продължава 
все така да следи живота на 
нашата професия.

Разкажете малко повече за 

себе си в личен план – кои са 

вашите хобита?

Винаги съм се стремял да 
имам човешко поведение. Не 
обичам показността. Предпо-
читам по-земните неща. Без-
крайно съм отдаден на фамили-
ята си. Едно от нещата, които 
правя, е да наваксвам пропус-
натото време със съпругата 
и дъщеря си от годините, в 
които работех по 16 - 18 часа 
в денонощието. Хобито ми се 
казва Поли – моята внучка. В 
момента тя е на 5 годинки. 

Удоволствие за мен е да пъ-
тувам. Харесвам историята. 

Много си обичам и профе-
сията. Вкъщи почти никога 
не влиза майстор. Всичко си 
правя сам. 

 
На кого бихте искали да 

благодарите, ако пог леднете 

назад във времето? 

Бих искал да изляза от кли-
шето и да благодаря на родите-
лите си, че са ме създали и въз-
питали, както и на всички мои 
приятели, които са около мен. 

Не мога да не изкажа своя-
та благодарност и към екипа 
на „Калис тратов Груп” ООД. 

Благодаря на дъщеря си за 
това, че е толкова доб ра, по-
слушна и никога не ми е създа-
вала проблеми. 

Най-много искам да благо-
даря на своята съп руга Лора, 
която винаги е била до мен и 
ме е подкрепяла във всяко едно 
начинание. 

Какво си мечтаете да по-

строите? 

Реализирал  съм  почти 
всички свои мечти в строи-
телството. Може би един-
ствено не съм строил небос-
търгач в България, но никога 
не е късно. 

Инж. Калистратов със столичния кмет Йорданка Фандъкова и зам.-кмета по строителството Любомир Христов 

при една от проверките на ремонта на участъка от бул. „Цариградско шосе“

Снимки в. „Строител“ и личен архив

Болница 

„Сити 

Клиник”

Църквата 

в с. Орешене, 

обл. Ловеч
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Г-н Младенов, какво 

е да си кмет на 50 хиля-

ди души, които живеят 

в знаковите столични 

комплекси „Обеля“ 1 и 2, 

„Връбница“ 1 и 2, както 

и в кварталите „Обеля“, 

„Модерно предградие“ и 

„Република 2“.  А и две от 

хубавите крайградски 

села - Волуяк и Мрамор, 

също имат шанса да са в 

район „Връбница”.

„Връбница” е от голе-
мите по територия сто-
лични райони. Той е доста 
разпръснат. Освен квар-
талите и селата, които 
изброихте, имаме и две ма-
хали. От това се поражда 
парадокс – когато админис-
трацията направи нещо 
някъде, другите веднага се 
противопоставят: „Защо 
там, а не при нас”. 

Затова информираме 
хората предварително за 
намеренията си, като се 
стремим да бъдем еднак-
во активни за решението 
на проблемите на всички 
наши съграждани, незави-
симо в кой край на „Връбни-
ца” живеят. Сега районът 
ни се населява предимно с 
млади хора и това още по-
вече ни задължава да рабо-
тим отговорно.

Как бихте характери-

зирал района накратко?

Накратко? Район, който 
непрекъснато се развива. 
Това може би е най-крат-
ката характеристика. За-
щото столичният град се 
разраства към Връбница. 
На запад. Защото квар-
талите под Витоша се 
застроиха и презастрои-
ха, а хората усетиха пре-
димството да живеят на 
чист въздух (въздушната 
фуния от Витоша и Люлин 

планина идва към нас), да-
леч от шума в мегаполиса 
и същевременно с уреден 
транспорт, с който за 10 
минути стигат до цен-
търа на София. Вие бяхте 
във Волуяк на разговор 
с Кръстан Александров 
– кмета на селото, и ви-

дяхте, че хората строят 
нови, красиви и функцио-
нални къщи. Впрочем, нека 
използвам вашата трибуна 
да честитя на нашия кмет 
високото признание, с кое-
то Столичният общински 
съвет го отличи и награди 
– това са „Почетен знак 
на Столичната община” и 
„Значка на София”, за него-
вата дългогодишна високо 
професионална  работа за 
добруването на Волуяк.

Тематиката на вашия 
вестник ми е доста близка. 
Затова подчертавам, че 

строителите и инвести-
торите след Околовръст-
ното и пътя за Банкя съз-
дадоха нова, модерна визия 
на нашия район. Много от 
най-големите международ-
ни компании построиха ба-
зите си при нас – магазини, 
складове и офис площи, пар-
кинги, ресторанти и други 
съпътстващи дейността 
им обекти. При нас са си-
туирани и някои от най-го-
лемите търговски вериги. 
В двете села, освен заси-
леното жилищно строи-
телство, например се раз-

работва и проект за нова 
електроцентрала, която 
ще бъде на газ и същевре-
менно ще произвежда пара. 
Това е изцяло частна ин-
вестиция. 

Частните инвести-

ции показват, че иконо-

миката не стои на едно 

място. А какво е поло-

жението с европейските 

пари за района? 

Има и европейски пари, 
но те идват по линия на 
Столичната община. С 
това финансиране реали-

зираме или вече сме реали-
зирали доста от скъпите 
проекти в областта на ин-
фраструктурата. Това се 
отнася най-вече за водния 
цикъл на с. Волуяк. После 
ще започнем  проектира-
не на канализацията и на 
с. Мрамор. В това село се 
наблюдава феномен, който 
сме споделяли с колегите. 
За да стартира ВиК-то на 
селото, то трябва да от-
говаря на действащите ев-
ропейски критерии за брой 
на жителите - т.е. необхо-
димо е да има 2000 е.ж. В 
Мрамор постоянно живеят 
повече хора, но те адресно 
се водят в апартаменти-
те си в София. И става 
един затворен кръг – хем 
има необходимият реален 
брой хора, за да започнем 
работа, хем по документи 
няма. Разбира се, полагаме 
усилия в тази посока и се 
надявам с общи усилия да 
преодолеем проблема.

Район „Връбница” е 
включен в Интегрирания 
план за развитие на сто-
лицата, в който се пред-
виждат нови строежи – на 
училища, детски градини, 
ремонти на читалищата. 
С други думи - естетизи-
раме околната среда. Това 
води и до завишен интерес 
– вече имаме инвеститори 
първи клас в кв. „Модерно 
предградие”. Те ще постро-
ят 15 - 16 нови жилищни 
блока. 

Продължава ли „Мо-

дерно предградие” да е 

проблемен квартал на Со-

фия? Мнозина столичани  

свързват името му само 

с Александър Стамболий-

ски, а застрояването му 

започва през 1914 г. Това 

е една стогодишна исто-

рия.

Проблеми със стого-
дишна история е може би 
най-точното определение. 
Сигурно именно историче-
ските превратности са 
„спомогнали” тук и до сега 
да се извършват незакон-
ни строежи на жилища. 
Опитвайки се да въведем 
някакъв ред, се оказва, че 
собствениците на тези 
постройки нямат редовни 
документи. Или имат ня-
какви хвърчащи договори 
без юридическа стойност. 
Нямат и нотариални акто-
ве. Но хората живеят от 
години там и е трудно да 
се подходи към ситуацията 
по административен път. 
Към 90 процента от къщи-
те - особено на ромите, са 
незаконни. Имаме и посто-
янни проблеми със завзема-
нето на територии незави-
симо от нашите усилия. Но 
като добри стопани на ра-
йона започнахме да изграж-
даме канализационната 
система. Инициативата е 
на Столичната община, а 
реализацията на проекта 
е ключова за цялостния 
облик на квартала. Строи-
телството е разделено на 
няколко подетапа. Съглас-
но проекта територия-
та се отводнява посред-
ством главни колектори 
и вътрешнокварталната 
мрежа. Дължината на глав-
ните колектори е 3,5 км. 
Разбираемо е, че хората 
все още негодуват, защо-
то не можем да оправим 
улиците, докато не завър-
шим канализацията. Но пък 
да асфалтираме и после 
да разкопаваме никак не е 
разумно.

Навлязохме и в те-

мата за инфраструк-

Георги Сотиров

Район „Връбница” се намира в североза-
падната част на Софийското поле и обхва-
ща територии, които сега бързо сменят 
визията си и се урбанизират. Той е един от 
най-младите в Столичната община, но е с 

голям брой жители и потенциал за инвес-
тиции и развитие. 

Дори беглият исторически поглед носи 
определени ползи за района. Част от рим-
ския маршрут на Марк Улпий Траян - откло-
нението от главния военен път за Паута-
лия, е оставил следи по тези места. Има 

Младен Младенов е роден през 1967 г. Завършил 

е Техникум по енергетика и Европейския колеж по 

икономика и управление. Магистър по икономика 

и международен маркетинг от ВСУ „Черноризец 

Храбър” във Варна. Работил е в МК „Кремиковци”, 

в частни фирми от сферата на строителството, 

транспорта и туризма.  Втори мандат е кмет на 

столичния район „Връбница”.

Кметът Младен Младенов:

Соларни инсталации и за информационната система на градския транспорт

Ново строителство
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И НСОРБ

турата. По какво още 

работите освен по стро-

ителството на канали-

зационна и водопроводна 

система?

По много неща. Освен 
със сложния ВиК проблем в 
„Модерно предградие” сме 
ангажирани и с проекти-
ране, рехабилитация и из-
граждане на канализацион-
ни системи в НПЗ „Орион”. 
Това е основна промишлена 
зона, строителните обеми, 
които трябва да се изпъл-
нят там, са големи. 

Проектирахме разши-
рението и реновирането 
на водопроводната и ка-
нализационната мрежа 
във Волуяк. Там на дневен 
ред е и подготовката на 
ПСОВ. Съвсем скоро ще 
започнем дейности и в 
с. Мрамор, в някои части 
на кв. „Обеля”, извън жи-
лищните блокове, където 
„Софийска вода” работи 
много активно. 

Няма да подмина и ули-
ците, а и вътрешноквар-
талната мрежа. С продъл-
жението на метрото беше 
разширен бул. „Ломско 
шосе”.   Околовръстното 
след район „Люлин” ще на-
влезе с пълна сила и в на-
шата територия. 

Жителите на „Връб-

ница” са и горди ползва-

тели на най-доброто ин-

фраструктурно решение 

в последните години – ме-

трополитена.

Да, затова казвам, че 
от нас до центъра раз-
стоянието е 10 минути. 
Тук искам да подчертая, 
че столичани все още не 
натоварват максимално 
построените около метро-
станциите подземни пар-
кинги, а пространствата 
около станциите, и то чес-
то в нарушение на Закона 
за движение по пътищата, 
или пък оставят колите си 
върху тревните площи. Не 
приемам такова поведение, 
но всичко явно е въпрос на 
време.

Метрото за нашия 
район има и друго важно 
измерение – чувствител-
но се повишиха цените на 
апартаментите, а свобод-
ните терени на нашите 
съграждани са по-търсени 
от инвеститорите  и от 
строителните фирми. И 
не само това – цените на 
терените в селата Мра-
мор и Волуяк също скочиха 
и позволиха на местните 
да продават изгодно и да 
строят новите си къщи. 
Впрочем, вие сам сте ви-
дели цял нов квартал във 
Волуяк.

И доста съвременно 

и екологично строител-

ство – къщите са с из-

олации, слънчеви панели 

на покривите, имат ан-

глийска градина в дворо-

вете.

Искам да спомена, че 
в Мрамор в предишния ми 
мандат успяхме и с наме-
сата на Бойко Борисов да 
предотвратим открива-
нето на кариера за чакъл 
и пясък. Благодарение на 
това цените на кв. м от 
35 евро се повишиха до 70 
евро.

Хората са доволни, при-
родата е чиста. За люби-
телите на риболова и вод-
ните спортове запазихме 
атрактивния общински 
яз. „Мрамор”. А ако имаше 
кариера, тази великолепна 
вода щеше да се използва 
за промиване на чакъла и 
пясъка, т.е. едно водно съ-
оръжение щеше просто да 
си замине. 

Устието на язовира е 
живописна делта, обитава-
на от близо 175 вида пти-
ци, 43 от които са редки 
и изчезващи видове. Това 
прави водното съоръжение 
едно от най-важните мес-
та по прелетния път Виа 
Аристотелис. С други думи 
– стратегическото реше-
ние, което взехме, повлия 
положително, защото у 
инвеститорите се зароди 
идеята на общински терен 
край язовира да построят 
селище от затворен тип 
с различни по големина 
апартаменти, спортно-
възстановителен център, 
заведения, магазини, басей-
ни и т.н. 

Решилите да изпълнят 

проекти в зони като нашата 
харесват ниското строи-
телство, привлича ги липса-
та на промишлени замърси-
тели, а същевременно сме 
близо до централните жп 
и автобусни гари, до лети-
щето и т.н. Да не говорим 
пък за това, че в съседното 

село Волуяк построихме най-
красивата детска градина в 
столицата.

Районът ви е в отно-

сително ниската част на 

Софийското поле. Тази 

година май нямаше нищо 

по-досадно и по-лошо от 

непрекъснатите валежи 

през лятото, които не 

само нарушиха нормалния 

ритъм на живот, но и на-

правиха доста бели – и на 

реколтата, и на животно-

въдството…

Връщате ме в първия 
ми работен ден в първия 
ми мандат като кмет на 
„Връбница”. Тогава вместо 
в кметския кабинет денят 
ми премина на р. Какач. Во-
дата преливаше над ста-
рия мост и всичките ни 
усилия бяха съсредоточени 
там, за да не стане някое 
произшествие. 

7 реки минават през 
нашата територия и за 
два мандата успяхме да им 
придадем съвсем различен 
вид. Разбира се, с приро-
дата шега не бива. Преди 
седмици, когато в района 
падна поредната градушка 
и за 15 минути се изляха 
40 л/кв. м, с усилията и на 
Столичната община - спе-
циално благодаря на Кра-
симир Димитров, началник 
на дирекция „Сигурност”, 
отводнихме няколко къщи, 
които се намират на уяз-
вимо място. 

Столичният град, 

поне в някои от кварта-

лите, има какво да по-

каже в междублоковите 

пространства. Вече има 

място и за майките с 

детските колички, за пен-

сионерите, а и за фитнес 

маниаците.

При нас, особено в ра-
йона на жк „Обеля”, тези 
пространства са върнати 
чрез реституцията. Сега 
голяма част от тях са или 
заградени паркинги, или 
места, където нещо ще 
се строи, най-вероятно 
жилищни сгради. Първона-
чалните проекти предпола-
гаха обекти на 8 - 9 етажа 
между вече съществува-
щите панелни сгради. Въз-
разихме срещу това по ПУП 
и сега тази етажност е 
сведена наполовина, което 
е приемливо. 

Как бихте коментира-

ли състоянието на път-

ната инфраструктура?

Нека започна с нови-
ната, че и при нас стар-
тира умната система на 
градския транспорт за 
информиране на гражда-
ните чрез електронните 
табла на спирките. Това 
ни дава европейска визия. 
След реконструкциите 
около метрото и другите 
инфраструктурни проекти 
на Столичната община пъ-
тищата в района изглеж-
дат повече от добре. Пак 
за пример ще дам Волуяк. То 
е едно от най-дългите села 
в страната - към 6 км, и е 
асфалтирано. Подновихме 

улици и в двете ни махали.
Живеем в един зелен 

район. Ще разширим Се-
верния парк, част от кой-
то се намира на терито-
рията на „Връбница”. Вече 
не сме онова село, което 
столичани и пътуващите 
в западното направление 
си спомнят. 

Районът е урбанизиран, 
с удобни комуникации, с 
енергоспестяващо освет-
ление по улиците. Какво 
още липсва във „Връбница”? 
Истинска спортна зала. 
Имаше „борба” дали „Арена 
Армеец” да бъде изградена 
при нас, или където е сега, 
но… Затова пък се надявам 
следващият голям спортен 
обект на столицата да 
бъде тук.

От пътната да преми-

нем към образователна-

та инфраструктура. На 

ваша територия се на-

мира СОУ „Луи Брайл“ - за 

деца с нарушeно зрение.

Да, то е основно ре-
новирано при спазване 
на всички изисквания за 
въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност. 
Имаме шест общообразо-
вателни училища, детски 
градини, няколко храма. 
Всичко това, разбира се, е 
наша непрекъсната грижа, 
но работата точно при 
образователната инфра-
структура си заслужава. 
Това е труд за нашите 
деца.

находки от селище от неолитната епоха 
в землището на с. Волуяк. А православният 
храм „Света Петка Параскева”, който се 
намира западно от двете тракийски над-
гробни могили, е построен две години след  
Освобождението –  през 1880 г., и е обявен 
за паметник на културата. Тук е къщата-

музей „Александър Стамболийски”, в която 
видният българин е живял до 1921 г. 

За всичко това стана дума при две-
те ми срещи - с кмета на Волуяк Кръстан 
Александров, и после с районния - Младен 
Младенов, който разказва повече за „Връб-
ница”. 

Храмът „Св. Николай Чудотворец” се реновира

Красиви къщи в с. Волуяк

Метрополитенът и в 
съседство - СОУ „Луи 
Брайл” за деца с нарушено 
зрение

Ремонтирани училища 
посрещнаха учениците

Снимки авторът
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Елица Илчева

Докато  навс як ъде 
бързат с довършването 
на обектите преди нача-
лото на зимата, Поморие 
обяви, че започва строи-
телния сезон. Близо 110 
млн. лв. ще бъдат инвес-
тирани за подобряването 

на облика на морското 
градче и туристическия 
му потенциал в следва-
щите месеци.

Общината се захва-
ща със строително-ре-
монтни дейности по пет 
дългоочаквани инфра-
структурни проекта, фи-
нансирани с европейски 

Общата  стойност на 
проекта е 586 206,88 лв., 
предоставени от Опера-
тивна програма за разви-
тие на сектор „Рибарство” 
2007 – 2013 г. Срокът за 
изпълнение е 31 август 
2015 г.

В проекта за рекон-
струкцията на Лятно кино 
„Яворов”, което наскоро е 
обявено за най-красивото 
и автентично лятно кино 
на България, се предвиж-
дат поставяне на хидро-
изолация, подмяна на на-
стилката и оформяне на 
кино-кабина, гримьорни, 
коридори, складове и санитарни възли, 
като във всички помещения ще се ин-
сталира модерна пожароизвестителна 
система. Цялостно ще бъдат подменени 
осветлението, електро- и ВиК мрежите. 
Амфитеатрално ще бъдат разположени 
нови седалки. 

Проектът включва още и реконструк-
ция на крайбрежната алея „Яворов” в 
отсечката между Стария кей и Лятно-
то кино. Замислена като зона за отдих, 
алеята, създадена в памет на великия 
български поет, в момента е доста амор-
тизирана. По нея са извършвани само час-
тични ремонти от създаването й преди 
повече от 45 години. Тук се предвижда 
монтирането на шест големи каменни 
блока с височина около 2 м, върху които 

ще се изпишат стихове на Пейо Яворов. 
Около всеки един от тях ще се оформят 
настилка от павета и подходи според 
конкретния случай. Предвидени са мон-
тирането на декоративно осветление и 
цялостно озеленяване на прилежащото 
пространство. Ще се подменят стъл-
бовете и ще се поставят осветителни 
тела с по-голяма височина и мощност. 
Ще има два къта за пластични компози-
ции на морска и рибарска тематика и два 
пъти повече пейки за отдих. По проте-
жение на цялата алея ще бъдат засаде-
ни нови и екзотични растителни видове, 
като по този начин алеята ще се доб-
лижи до първообраза си през далечната 
1968 г. Строителните работи ще започ-
нат в края на 2014 г.

Стойността на проекта е 741 871 лв., 
предоставени от Оперативна програма 
за развитие на сектор „Рибарство” 2007 
- 2013 г. Срокът за изпълнение е 25 септем-
ври 2015 г.

Старият кей е 
един от символите 
на града. Построен 
още преди Втората 
световна война, той 
е бил използван като 
пристан за малки 
товарни, а по-къс-
но и за риболовни и 
пътнически кораби. 
Днес мостикът е туристическа атракция 
за гостите на града и място със санти-
ментална стойност за жителите. Община 
Поморие обаче забрани достъпа  до него 
заради опасни увреждания по конструк-

цията. При ремонтирането на 
мостика със специална подводна 
техника ще бъде изцяло подмене-
на носещата конструкция, което 
ще гарантира безопасността на 

посетителите. Дървената конструкция, 
парапетите и стълбищата към него, из-
граждащи облика му, също ще бъдат под-
менени. Строителните работи по проекта 
ще започнат през есента на 2014 г.

С т о й н о с т т а  н а  п р о е к т а  е 
9 754 511 лв. Той се осъществява се по 
Оперативна програма за развитие на 
сектор „Рибарство” 2007 - 2013. Срокът 
за изпълнение е 31 август 2015 г.

С реализацията на проекта капа-

цитетът на рибарското пристанище 
значително ще се увеличи. Съществува-
щите съоръжения ще бъдат реконструи-
рани и ще се изградят нови. В момента 
то събира около 17 лодки, а след рекон-
струкцията ще бъде пристан за 112 лод-
ки и 8 малки рибарски кораби. В проекта 
е предвидено изграждане на рибна борса 
за разтоварване и временно съхранява-
не на уловите, с уреди за производство 
на люспест лед, обособена зона за про-
дажби, електричество, ВиК инсталация 
и санитарен възел. Ще бъдат създадени 
защитени пристани за техническо об-
служване на плавателните съдове и нови 
работни места.

Районът около пристанището също 
ще бъде благоустроен и озеленен. Ще 
бъдат монтирани пейки и осветление. 
Строителните работи по проекта тряб-
ва да започнат в края на 2014 г.

Стойността на първия етап от 
проекта е 1,6 млн. лв. Средствата са 
от капиталовата програма на община 
Поморие за 2014 г. Продължението на 
бул. „Яворов” до квартал „Свети Геор-
ги” е един от най-дълго отлаганите и 
същевременно един от най-належащи 
проекти. Превръщането на съществу-
ващата дига в пешеходна и велосипед-
на алея ще подобри цялостния облик на 
бреговата линия на град Поморие.

Строително-монтажните работи 
включват възстановяване на съществува-
щата брегозащитна дига до необходимата 
кота и изграждане на монолитна стомано-
бетонна конструкция, като откъм морето 
се предвижда да има вълнобоен блок, а от 

другата страна – парапет с възможност 
за монтиране на пейки. Общата дължина на  
съоръжението е около 1560 м. Строителните 
работи по проекта ще започнат през есента 
на 2014 г.

Това е най-мащабният като стой-
ност проект - за 96 686 234 лв. Осъ-
ществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Околна среда 
2007 – 2013”. Продължителността му е 
32 месеца и е в съответствие с Общин-
ския план за развитие 2007 – 2013 г.

Предвиждат се реконструкция и ре-
хабилитация на 30,89 км канализацион-
на, 26,64 км водоснабдителна мрежа и 
9,68 км дъждовна канализация, както 
и реконструкция и модернизация на 
пречист вателна станция за отпадъчни 
води за обслужване на 16 805 броя жите-
ли и изграждане на 2,87 км нов заустващ 
канализационен колектор.

До момента е ремонтирана част от 
ВиК мрежата по местността Косата, 
както и част от квартал „Свети Геор-
ги”, ул. „Странджа”. Местността Став-
ро и квартал „Север” са на етап довър-
шителни работи, които се очаква да 
приключат до края на септември 2014 г. 
Екипите работят и по модернизацията 
на пречиствателната станция за от-
падъчни води – строителство на нови 

съоръжения и рехабилитация на същест-
вуващите сгради.

До дни започват строително-мон-
тажните дейности в останалата част 
на града, с изключение на централната 
градска част.

Проектът е разделен на два етапа. 
Първият - за реконструкция и рехаби-
литация на ВиК мрежата, се изпълнява 
от обединение „ВиК Поморие“, с което е 
сключен договор на 11 април 2013 г. на 
стойност 57 014 037лв. Вторият е „Ре-
конструкция и модернизация на ПСОВ и 
дълбоководно заустване”, като изпълни-
тел е ДЗЗД „Поморие Еко”, София, с кой-
то е сключен договор на 17 юни 2013 г. 
на стойност 32 856 049.

Построено преди повече от 30 години, киното е със 
силно увредена фасада, вътрешни помещения и естрада

средства.
Те са за модернизация 

на лятно кино „Яворов“, 
крайбрежна алея „Яворов“, 
рибарското пристани-
ще и Стария кей. Освен 
това със средства от 
капиталовата програма 

на общината ще бъде из-
граден и дългоочаквани-
ят крайбрежен булевард, 
свързващ централната 
градска част и квартал 
„Свети Георги“. В момен-
та вървят процедурите 
по избор на изпълнители, 
като на 15 септември 
кметът на Поморие се 
срещна с представите-
ли на местните фирми, 
за да ги информира за 
предстоящата мащабна 
строителна кампания. 
Строително-монтаж-
ните работи по най-ма-
щабното начинание на 
Поморие за реконструк-
ция и модернизация на 
ВиК мрежата и пречист-
вателната станция за 
отпадъчни води вече са 
започнали по райони, но 
основните дейности и 
по този проект, който се 
явява шести, ще старти-
рат тази есен.

През есента и зимата  
в морското градче ще работят 
по проекти за близо 110 млн. лв. 



19СТРОИТЕЛРЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕпетък, 26 септември 2014

К м е т ъ т  н а 
Чирпан Кичка Пет-
кова направи първа 
копка за  рекон-
струкция на парка 
в с. Зетьово, съоб-
щават от пресцентъра на общината. Проектът е по 
Програмата за развитие на селските райони и се ре-
ализира чрез „Местна инициативна група – Чирпан“.

Общата му стойност е 127 458,24 лв. Фирмата 
изпълнител, която спечели обществената поръчка и 
ще осъществи строително-монтажните дейности, 
е „Геоком 2000“ ООД. Ще бъде подменена изцяло ас-
фалтовата настилка на парковите алеи, като в зо-
ните за игра се предвижда полагане на синтетично 
ударопоглъщащо покритие. Ще бъдат изградени две 
детски площадки – една за малчугани до 12 г. и една 
за по-големите. Към тях е предвидено разполагане 
на съоръжения като пясъчник, люлки, беседка и др. 
Предвиден е и вход за инвалиди и майки с колички. 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Британският архи-
тект Ендрю Йоман и арх. 
Ивайло Петков предста-
виха идейния проект, с 
който ДЗЗД „Дворана” 
спечели съревнование-
то за проектиране и из-
граждане на мултифунк-
ционалната зала „Арена 
Бургас“ ,  съобщиха от 
пресцентъра на общи-
ната. Със своите 7 хил. 
места тя ще е най-голя-
мата в България, а в про-
ектирането й са заложе-
ни съвременни иновации, 
съобразени със светов-
ните тенденции. 

Специфично е, че ос-
новната зала освен с по-
стоянни седящи места ще 
бъде проектирана с опция 
за мобилни модули, което 
ще позволи освен за леко-
атлетически състезания 
тя да се адаптира за про-
веждането на големи кон-

церти и турнири от почти 
всички видове спортове. 

През зимата част от 
спортните терени ще се 
превръщат в ледена пър-
залка. Плановете са зала-
та, която ще е във форма-
та на риба, да е готова 
през 2017 г. 

В изработването на 
идейния проект е използ-
ван специален софтуер, 
който позволява най-прак-
тично да се проектират 
местата за  зрители, 
така че да се осигури до-
бра видимост от всяко 
едно кътче в залата. Бъ-
дещата „Арена Бургас“ е 
съобразена с изисквания-
та на световните спорт-
ни федерации и това ще 
я направи подходяща за 
домакинство на европей-
ски състезания. Освен да 
обогати спортната база 
на Бургас, залата трябва 
да спечели на морската 
община и домакинството 
на Европейското първен-
ство по лека атлетика 

през 2019 г. 
Специално внимание е 

отделено на акустиката, 
за да може тя да е подхо-
дяща за провеждането на 
концерти на изпълнители 
от световен ранг. Всички 
помещения в сградата ще 
бъдат проектирани така, 
че да се осигури максимал-
на достъпност за хората 
с увреждания. Те ще могат 
да ползват залите и за 
тренировки. 

„Арена Бургас“ ще раз-
полага с прес- и ВИП зона, 
кетъринг, ресторант, об-
служващи паркинги както 
за леки автомобили, така 
и за ТИР-ове. Тя ще е снаб-
дена и с иновативна сис-
тема за събиране на дъж-
довната вода. 

На представянето на 
проекта присъстваха гос-
ти от спортните федера-
ции в Бургас, сдруженията 
на хората с увреждания, 
архитекти, строители. 
Могат да се дават пред-
ложения, които ще бъдат 

разгледани и въведени при 
техническото проектира-
не на сградата. Срокът за 
него е 110 дни. 

Реализацията на идея-
та започна преди няколко 
години, когато кметът 
Димитър Николов поиска 
от Министерството на 
отбраната старото поде-
ление в комплекс „Изгрев“ 
и то беше прехвърлено 
на общината. Проектът 
предвижда благоустроя-

ване на терен от 46 254 
кв. м и изграждане на мо-
дерна и достъпна инфра-
структура.

Избраният екип е с го-
лям опит в проектирането 
на обществени, мулти-
функционални и спортни 
сгради в цяла Европа, Ки-
тай, Южна Корея и САЩ. 
Дело на арх. Йоман е още 
мастер планът на Москва, 
както и на най-големия 
телескоп в Чили.

„Водстрой 98“ АД и 
„Понсстройинженеринг“ 
ЕАД, които държат по 
47% от обединението 
ДЗЗД „Дворана“, спечели-
ха обществената поръчка. 
Средствата за проекта 
са осигурени от Публична-
та инвестиционна програ-
ма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“. 
Предложената цена за из-
пълнение е 38,4 млн. лв. с 
ДДС. 

Кметът на Бургас Димитър Николов направи пър-
ва копка за реконструкцията на терминал „Меден 
рудник” по проекта за интегриран градски транс-
порт. Предстои разширяване на терминала и при-
лежащата територия. „Изграждат се велоалеите в 
комплекс „Меден рудник“. Предстои да реконструи-
раме терминала. Очаквам до два месеца да започне 
строителството на вътрешнокварталната магис-
трала – това е втората връзка на комплекса с гра-
да“, заяви кметът Николов. 

Успоредно с приключването на проекта по интег-
риран градски транспорт започва и благоустроява-
не на междублоковите пространства. Очаква се до 
края на годината да стартира и работата по голяма 
паркова зона в Зона Г заедно със спортна площадка.

Първа копка по проект за рехаби-
литация на 15,5 км общинска пътна 
мрежа направиха край с. Недан кме-
тът на община Павликени инж. Ема-
нуил Манолов и зам. изпълнителният 
директор на ДФ „Земеделие“ Живко 
Живков. 

Инж. Манолов подчерта, че ре-
монтираните пътища ще свързват 8 
населени места – с. Недан, с. Бутово, 
с. Димча, с. Върбовка, с. Караисен, с. 

Батак, с. Сломер и общинския център.
Средствата за реализиране на 

проекта възлизат на 6 467 210,34 лв. с 
ДДС и са от Програмата за развитие 
на селските райони 2007 – 2013 г.

Включени са три общински пътя: 
Бутово – Върбовка – Димча, Буто-
во – Недан – Павликени и Караисен – 
Сломер – Батак, като се предвижда 
настилката извън населените мес-
та да бъде с ширина 5,5 м, заради 

Екопътека за хора с увреждания ще бъде изграде-
на по проект в местността Кирилова поляна, до Рил-
ския манастир, съобщиха от Дирекция „Природен парк 
„Рилски манастир“. Предвидено е и строителство-
то на посетителски информационен пункт. Първата 
коп ка на строителната площадка бе направена на 19 
септември в местността Кирилова поляна.

До Нова година ще отвори врати 
новият салон на 199 основно училище 
„Св. ап. Йоан Богослов“ в столицата. 
Строежът е почти готов, в момента 
се извършват довършителни работи, 
установи при проверка зам.-кметът 
Ирина Савина. Съоръжението е из-
градено на мястото на изоставен 
преди години обект, а стойността на 
проекта е 600 хил. лв. от общинския 
бюджет. 

199 ОУ не е единственото, в кое-
то се изгражда физкултурен салон. 

Общината работи по амбициозна 
програма. „Тази година освен в 199 
ОУ изграждаме физкултурен салон 
и в 72 ОУ „Христо Ботев”, жк „Овча 
купел”. Салонът вече е готов и съв-
сем скоро ще може да се използва от 
възпитаниците на училището”, каза 
Савина. Проектират се още два физ-
културни салона към 176 ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ в с. Негован и 175 
ОУ „Васил Левски“ в с. Мрамор. Дру-
ги три са с готови разрешителни за 
строеж, като те ще бъдат заложени 

в проектобюджета за 2015 – 2017 г. 
Спортната зала към 149 СОУ „Иван 
Хаджийски“, жк „Овча купел”, също е в 
процес на проектиране и пред разре-
шение за строеж. 

Планира се изграждането и на 
салони в 9 френска езикова гимназия 
„Алфонс дьо Ламартин“ и в двора на 
164 испанска „Мигел де Сервантес”. 
Проектът за първата е включен в ин-
тегрирания план за градско развитие 
и за него ще се търси финансиране от 
ОП „Региони в растеж“.

Маринела Йонкова

Ако всичко върви по план, на 
10 октомври ще бъде завършен и 
вторият етап от ремонта и ре-
конструкцията на парк „Борисова 
градина”. Това коментира кметът 
на София Йорданка Фандъкова при 
проверка на изпълнението.

 „След като миналата година по-
ставихме осветлението, през тази 
започнахме с ремонта на входа от-
към езерото „Ариана” с над 4,4 хил. 
кв. м гранитни плочи”, каза Фандъко-
ва, като уточни, че те са комбини-
рани в светъл и в тъмен цвят и са с 
дебелина 6 см. 

Според инж. Чавдар Гигов – уп-
равител на общинското дружество 
„Софинвест” ООД, което извършва 
строителния надзор на обекта, на-
стилката е уникална и се поставя за 
първи път в София. „Непрекъснато 

има инженери и специалисти, 
които следят за полагането й, 
включително и за качеството 
на материалите, проверяват 
се декларациите за съответ-
ствие, за произход“, обясни 
инж. Гигов. 

Изпълнител на проекта за 
парка е „Калистратов груп” 
ООД, който е дал 10 години 
гаранция за качество. Догово-
рът за строителство е за 860 
хил. лв. Надзорът, осъществя-
ван от „Софинвест” ООД, е на 
стойност 15 хил. лв. с ДДС. 

Столичният кмет допълни, че ще 
бъдат подменени и плексигласови-
те билбордове откъм бул. „Евлоги и 
Христо Георгиеви”. „На тяхно място 
ще се поставят по-ниски шумозаглу-
шителни съоръжения, пред които ще 
има кашпи с жив плет, за да е още 
по-озеленено”, каза Фандъкова. 

Тя съобщи, че предстои стар-
тът на втори етап от реконструк-
цията в Северния парк, първи етап 
от възстановяването на Западния 
парк, както и в градинката зад На-
ционалната художествена галерия. 
Започва и изграждане на парк „Въз-
раждане“.

СОФИЯ

което отделни участъци ще се уго-
лемяват. 

През програмния период 2007 – 
2013 г. община Павликени е сключила 
общо 5 договора по Програмата за 
развитие на селските райони на обща 
стойност над 20 млн. лв. Това е първи-
ят от двата проекта за реконструк-
ция на пътищата в региона, спечеле-
ни миналата година. Близо 12 млн. лв. 
ще бъдат вложени в подновяване на 
пътната инфраструктура. Работа-
та по рехабилитация на участъците 
трябва да приключи до юли 2015 г.

Новата зала трябва да е готова през 2017 г.

Снимка авторът



експерти и специалисти. 
Според тях най-щадящ 
природата и приемлив ва-
риант е преминаването на 
участъка между Крупник и 
Кресна чрез изграждане-
то на къси тунели и виа-
дукти. Това ще струва над 
два пъти по-малко от се-
гашния вариант и така ще 
се освободят средства за 
строежа на АМ „Хемус“, 
която е от изключително 
значение за икономическо-
то развитие на Северна 
България.

Проблемът с трасето 
през Кресненското дефиле 
беше поставен по време 
на Обществения съвет от 
д-р Николай Иванов, пред-
седател на Браншовата 
асоциацията по пътна 
безопасност. Той призова 
да се търси по-евтин и 
екологичен вариант, за да 
не ни е срам един ден пред 
децата ни. По думите му 
пътуването през такова 
дълго и скъпо съоръжение 
би ограничило скоростта 
за движение до 60 - 80 км/
час, което прави изгражда-
нето на тунела безсмис-
лено. 

Решението за строи-
телството на над 15-ки-
лометровото подземно 
съоръжение е взето през 
2008 г. след оценка за въз-
действие върху околната 
среда (ОВОС). Този про-
ект е с огромна инвести-
ционна стойност, при него 

няма да има спестено вре-
ме, а разходите за поддър-
жането му ще са големи, 
каза, която отговаря за 
проектирането на трасе-
то. Той посочи, че допъл-
нителен риск за трасето 
е преминаването му през 
един от най-земетръсни-
те региони в страната. 

От техническа и ико-
номическа гледна точка 
тунелът не е най-до-
брото решение, но е до-
пустим от екологична, 
допълни инж. Антов. Той 
обаче призна, че при из-
готвянето на ОВОС от 
2008 г. не са били оценени 
ефектите върху околната 
среда от изграждането на 
самото съоръжение. За да 
се построи тунелът, ще е 
необходимо да бъдат пре-
карани над 40 км помощни 
пътища в защитения при-
роден парк, като част от 
тях ще останат за под-
дръжка на съоръжението 
и след завършването му. 
Отделно ще трябва да се 
извозят и депонират 44 
млн. куб. м скална маса. 
Това сочат изчисленията 
на Сдружението на път-
ните инженери и консул-
танти. Вицепремиерът 
Захариева призна, че не 
е решен въпросът какво 
ще се прави с огромната 
скална маса, която ще 
бъде изкопана. 

По тези причини е въз-
ложено да бъде направена 

оценка на влиянието на 
инвестиционното намере-
ние, като се  разработва 
и резервен вариант, кой-
то предвижда максимално 
придържане към същест-
вуващия в момента път, 
съобщи инж. Асен Антов. 
По думите му това оз-
начава, че се проектира 
скоростен път – по две 
ленти за движение във 
всяка посока, без аварий-
на с максимална позволе-
на скорост за движение  
80 км/час. Според него би 
бил допустим нов вари-
ант за преминаване през 
Кресненското дефиле, но 
за това ще е необходима 
нова процедура по ОВОС. 

Ако докажем на Евро-
пейската комисия и екс-
пертите от Българската 
академия на науките, че 
има по-щадящ и удачен на-
чин за преминаване през 
дефилето, то тогава той 
би бил възможен, каза ви-
цепремиерът Захариева. 
Тя допълни, че засега раз-
глеждането на друг вари-
ант е „само алтернатива“. 

Към момента учас-
тъкът между Крупник и 
Кресна с дължина 22 км 
включва строежа на най-
дългия шосеен тунел в 
Европа – 13,3 км без приле-
жащите пътни участъци, 
с прогнозна стойност 1,1 
млрд. лв. Съоръжението 
ще е на около 30 – 40 м дъл-
бочина. Ще влиза откъм 

Крупник преди Креснен-
ското дефиле и ще излиза 
западно след Кресна. Пла-
нират се изграждането на 
две хеликоптерни площад-
ки, които да го обслужват, 
напречни връзки между 
тунелите за пешеходци, 
както и напречни връзки 
за влизане на коли между 
двата тунела. Ще бъде 
съставен и екип за под-
държане на съоръжението, 
който ще включва пожарна 
и спешна помощ. 

В ход са търговете за 

двата надземни участъка 

на лот 3 от АМ „Струма“

В  момента  текат 
търговете за избор на из-
пълнител на надземните 
участъци от лот 3 на ма-
гистрала „Струма“, съоб-
щи инж. Антов. По думите 

му изборът на изпълните-
ли ще стане на два ета-
па с предквалификация на 
участ ниците, като пла-
новете са през първата 
половина на 2015 г. да са 
избрани строители. 

Национална компания 
„Стратегически инфра-
структурни проекти“ обя-
ви търговете за строеж 
на участъка от Благоев-
град до Крупник (лот 3.1) 
и на отсечката от Кре-
сна до Сандански (лот 
3.3) на 1 август. И двете 
обществени поръчки са на 
инженеринг – проектира-
не и строителство. Те ще 
бъдат изпълнени в съот-
ветствие с договорните 
условия на FIDIC „Жълта 
книга”. В изпълнение на 
дейностите е необходи-
мо да се изготвят техни-
чески проекти, работни 
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Лилия Христова

Резервен вариант на 
тунела през Кресненското 
дефиле, цялата АМ „Хемус“ 
ще бъде финансирана по 
ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 - 2020”, новата про-
грама „Европейски транс-
портни коридори“ ще за-
мени „Транзитни пътища“. 
Това са основните момен-
ти от пренареждането 
на пътните приоритети 
на страната до 2020 г. 
Те бяха представени от 
вицепремиера и министър 
на регионалното разви-
тие и инвестиционното 
проектиране Екатерина 
Захариева по време на 
Обществения съвет към 
Министерството на ре-
гионалното развитие. 

Финансирането за про-
ектите ще се осигури от 
оперативните програми 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура“, „Региони 
в растеж“, Републиканския 
бюджет и заем от Евро-
пейската инвестиционна 
банка (ЕИБ) в размер на 
800 – 840 млн. евро.  „Нуж-
дите са големи, а парите 
са малко. Липсата на ин-
вестиции в  пътища пречи 
на развитието на иконо-
миката“, каза вицепреми-
ерът Захариева. 

Пробивът  

с Кресненското дефиле

За първи път във вест-
ник „Строител“ инж. Асен 
Антов,  изп .  директор 
на Национална компания 
„Стратегически инфра-
структурни проекти“ съ-
общи, че се търси алтер-
нативен вариант, който 
да замени изграждането 
на тунел през Креснен-
ското дефиле с дължина 
над 15 км. Това бе потвър-
дено и на Обществения 
съвет. Довършването на 
автомагистрала „Стру-
ма“ е топ приоритетът 
на новата Оперативна 
програма „Транспорт“, а 
строителството на ту-
нела се очертава да по-
гълне почти целия наличен 
ресурс за пътни проекти. 
Допускането на алтерна-
тива е сериозен пробив 
на усилията на пет ор-
ганизации - Камарата на 
строителите в България, 
Браншова камара „Пъти-
ща“, Сдружение „Българска 
браншова асоциация пътна 
безопасност“, Сдружение 
на пътните инженери и 
консултанти, Сдружение 
„Българска асоциация ин-
телигентни транспортни 
системи“ и Университета 
по архитектура, строи-
телство и геодезия. Те 
се опитват да убедят 
управляващите, че има 
и по-евтин и екологичен 
вариант за преминаване 
през сложното трасе. От 
2008 г. до сега правител-
ствата не се вслушваха в 
аргументите на пътните 

✓Предложението на КСБ за търсене на алтернатива на тунела през  
   Кресненското дефиле бе взето под внимание. 

✓АМ „Хемус“ ще се строи с пари от ЕС. 

✓„Европейски транспортни коридори“ сменя „Транзитни пътища“

Снимки Емил Христов

Пътни проекти по Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна инфраструктура  

2014 - 2020“

Проект Стойност в млн. евро

АМ „Струма“ 750

АМ „Хемус“ 780

Тунел под Шипка 150

Общо 1680

Източник: МТИТС

Програма „Европейски транспортни коридори“

Скоростен път София - Видин

Магистрала София - Калотина

Южна дъга на Околовръстното шосе на София

Общо 840 млн. евро от ЕИБ
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чертежи и детайли, да 
се изградят изцяло и да 
се пуснат в експлоата-
ция трасетата. Срокът 
за това е три години и 
половина (1280 дни). Избо-
рът на изпълнителите ще 
стане по критерий „иконо-
мически най-изгодна офер-
та”, като финансовата 
оценка на предложението 
ще има тежест 75 точки, 
а техническата – 25 точ-
ки, е посочено в обявле-
нието на обществената 
поръчка. 

Срокът за подаване на 
оферти или заявления за 
участие по лот 3.1 е до 10 
октомври. Отсечката от 
Благоевград до Крупник е 
с дължина 12,6 км (от км. 
359+000 до км. 366+000 
и от км. 370+400 до км. 
376+000). Прогнозната й 
стойност е 150 млн. лв. 
без ДДС.  За другия над-
земен участък на магис-
трала „Струма“ - лот 3.3, 
срокът за подаване на 
оферти или заявления из-
тича на 3 ноември. Учас-
тъкът от Кресна до Сан-
дански е с дължина 23,6 км 
(от км. 397+000 до км. 
420+624), като прогноз-
ната му стойност е 200 
млн. лв. без ДДС.

Все още не е пуснат 
търгът за 2-километровия 
тунел при село Железница. 
Инж. Антов не уточни кога 
се планира да се даде ход 
на процедурата.

АМ „Струма“ е топ 
приоритет за ОП „Транс-
порт и транспортна ин-
фраструктура“ до 2020 г., 
защото без завършването 
на оставащите 62 км ще 
загубим инвестираните 
538 млн. лв. безвъзмездна 
европейска помощ през 
програмен период 2007 – 
2013 г. За настоящия ин-
дикативният бюджет на 
трасето от Благоевград 
до Сандански е 750 млн. 
евро, по данни на минис-
търа на транспорта, ин-
формационните техноло-
гии и съобщения Николина 
Ангелкова. 

Цялата АМ „Хемус“ ще се 

финансира с евросредства

Вторият приоритет 
по новата ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура“ е строежът на АМ  
„Хемус“ от София до Варна. 
„Длъжници сме на Северна 
България. Без пътища и 
свързаност няма работа“, 
подчерта вицепремиерът 
Захариева.

Оставащите 250 км 
от трасето са разделени 
на три етапа с общо осем 
участъка за изграждане, 
като за всеки един от тях 
ще бъде обявен отделен 
търг, уточни инж. Асен 
Антов. Индикативната 
стойност на обекта е 780 
млн. евро. Първият етап 
е от Ябланица до път  
II-35 (кръстовището между 
Плевен и Ловеч) с дължина 
около 60 км. Проектиране-
то му е възложено в нача-

лото на април. Вторият 
етап е от път II-35 до Е85 
(района на Горна Оряхови-
ца) с дължина 85 км, чиято 
подготовка също е възло-
жена. Третият е от Е85 
до пътен възел „Белоко-
питово“ с дължина 110 км. 
За него е в ход общест-
вената поръчка за про-
ектиране. Възложено е и 
изготвянето на оценката 
за въздействие на околна-
та среда на цялото трасе, 
стана ясно от изказване-
то на инж. Антов. 

По време на Общест-
вения съвет не беше обяс-
нено как този проект ще 
бъде защитен пред Брюк-
сел, за да получи финан-
сиране. Проблемът е, че 
АМ „Хемус“ не е част от 
трансевропейски коридор 
и затова е под въпрос из-
граждането й с евросред-
ства. По времето, когато 
президентът Росен Плев-
нелиев беше министър на 
регионалното развитие и 
благоустройството, той 
успя да включи участъка 
от София до Велико Тър-
ново като част от транс-
европейската мрежа, за-
щото лежи на коридора, 
свързващ българската 
столица през Велико Тър-
ново – Бяла и Русе с Буку-
рещ. Допълнителна труд-
ност за утвърждаване на 
проекта пред Европейска-
та комисия е фактът, че 
по трасето от Велико Тър-
ново до Шумен трафикът 
е малък  – средно между 5 
хил. и 7 хил. автомобила 
на денонощие при рента-
билност поне 20 хил. коли. 
Митко Димитров от Ико-
номическия институт към 
БАН предложи изграждане 
на трета лента за движе-
ние на някои участъци от 
„Хемус“, което също е ре-
шение на проблема с оглед 
недостига на финансови 
средства. 

Тунелът под Шипка – 

третият приоритетен 

проект 

Изграждането на ту-
нела под Шипка е трети-
ят приоритетен обект, 
който ще се финанси-
ра със средства по ОП 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура“, посочи 
Екатерина Захариева. Про-
ектът включва изгражда-
нето на пет тунела под 
връх Шипка с индикативна 
стойност 150 млн. евро. 
Най-дългият е 3,22 км, а 
останалите четири са 
съответно 290 м, 240 м, 
171 м и 90 м. Това е втора-
та фаза на изграждането 
на съоръжението. 

В момента тече пър-
вата фаза на строител-
ството на тунела с т.нар. 
обход на Габрово. То обаче 
върви бавно и трудно за-
ради неприключили отчуж-
дения. Извършват се само 
изкопни работи на пътен 
възел „Поповци“,  заяви 
председателят на Управи-
телния съвет на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 
инж. Лазар Лазаров. 

Обходът на Габрово е 
с дължина 23 км и строи-
телството започна през 
май 2013 г., като в края на 
годината приключи пър-
вият от общо пет етапа, 
чиято дължина е 7,6 км. 
Строителството беше 
спряно заради обжалване 
на трасето, което навлиза 
в природен парк „Българка“. 
След като делото приклю-
чи, през май 2014 г. стро-
ежът беше възобновен, но 
препъникамък се оказаха 
отчужденията. 

Тунелът под Шипка е 
част от трансевропей-
ския коридор номер 9 от 
Букурещ през Русе и Ди-
митровград до гръцкото 
пристанище Александру-
полис. Той ще обслужва на-
правленията Русе – Велико 
Търново – Шипка – Стара 
Загора – Свиленград  (Ма-
каза) и Оряхово – Севлиево 
– Шипка – Стара Загора – 
Свиленград  (Маказа).

По време на Общест-
вения  съвет не  беше 
засегнат въпросът за 
увеличаване на 50% на съ-
финансирането на обек-
тите по новата програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура“, за 
което съобщи министър 
Николина Ангелкова в края 
на август. По думите й по 
този начин се преодолява 
недостигът на средства 
по програмата, като бю-
джетът й се вдига от 
1,9 млрд. евро на 2,5 млрд. 
евро. 

Програма „Европейски 

транспортни коридори“

Пълна промяна прави 
служебният кабинет с 
програма „Транзитни пъти-
ща“. „Заради недостатъч-
ния европейски ресурс за 
нови трасета подходихме 
творчески и досегашната 
програма се трансформи-
ра в „Европейски транс-
портни коридори“, като 
по нея няма да се ремон-
тират пътища, а ще се 
строят нови магистрални 
участъци“, съобщи инж. 
Лазар Лазаров по време 
на заседанието в МРР.  По 
думите му целта е да бъ-
дат изградени основните 
пътни артерии, за да се 
разтоварят локалните 
мрежи.

„Транзитни пътища“ 
съществува от 20 го-
дини и се финансира със 
заеми от Европейската 

инвестиционна  банка 
(ЕИБ). До момента по нея 
са теглени пет кредита. 
Кабинетът „Орешарски“ 
планираше шестият заем 
да е около 300 млн. евро за 
ремонт на пътища, като 
сред обектите за рехаби-
литация беше включена 
реконструкцията на ста-
рата част на магистра-
ла „Тракия“. Служебното 
правителство обаче от-
мени тези търгове. Сега 
вицепремиерът Захариева 
обяви, че се преговаря за 
заем от 800 – 840 млн. 
евро от ЕИБ при лихва 3%. 
„Не е страшно да се тег-
лят заеми, ако парите се 
инвестират така, че да 
доведат до икономически 
растеж“, посочи Захари-
ева.

Парите ще отидат за 
строежа на пътя София 
– Видин, магистралата 
София – Калотина и на 
два участъка от Южната 
дъга на столицата.  „Не 
приемаме упреците, че 
с изключването на пътя 
Видин - Ботевград от 
оперативната програма 
обричаме проектът да не 
се случи. Той е важен и ще 
бъде финансиран със заем 
от Европейската инвес-
тиционна банка“, каза За-
хариева. 

Ра з ш и р е н и е т о  н а 
пътя Видин - Ботевград 
до скоростно шосе е топ 
приоритет на новата про-
грама „Европейски транс-
портни коридори“.  Ако 
всичко върви по план, реа-
лизацията на проекта ще 
може да започне още тази 
година. Шосето е разде-
лено на четири участъка: 
Видин – Монтана, Монта-
на – Враца, Враца – Мездра 
и Мездра - Ботевград. 
Скоростният път е част 
от международния Е79. С 
пускането в експлоатация 
на втория мост над Дунав 
при Видин - Калафат се 
увеличиха транзитните 
потоци в Северозападна 
България, като направле-
нието се използва като 
най-кратък маршрут меж-
ду Западна, Централна Ев-
ропа и Бяло море, а също 
и като връзка на Европа с 
Азия. 

Пътят Видин – София 
лежи лежи на основен ев-
рокоридор, минава през 
най-бедния регион в ЕС – 
Северозападния, осъщест-
вява връзката с втория 
мост над Дунав. Строи-
телството на пътя беше 
сред приоритетните за 

програмен период 2007 
- 2013 г., но до изгражда-
нето му не се стигна за 
сметка на включването 
на Западната дъга на Со-
фия, магистрала „Тракия“ и 
обхода на Габрово. 

Подобна е съдбата и на 
магистралата от София 
до Калотина, която непре-
къснато сменя източни-
ците си за финансиране, а 
търговете за нея се пре-
кратяват междувременно. 
Обектът беше заложен за 
изграждане по ОП „Транс-
порт  2007  –  2013” и дори 
десет кандидати подадоха 
оферти при управлението 
на ГЕРБ. Заради недостиг 
на средства кабинетът 
„Орешарски“ спря търга, 
а след това изгуби година 
в търсене на най-подходя-
щия инструмент за финан-
сиране, като ту включва-
ше част от пътя по новия 
инструмент „Свързана Ев-
ропа“, ту в ОП „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура 2014 – 2020”. 

Последно за изграж-
дането на магистралата 
беше обявен търг през 
май с пари по новата опе-
ративна програма, който 
обаче беше прекратен от 
служебния кабинет на 20 
август. Сега плановете 
са строителството на 
участъка от около 32 км 
от границата със Сърбия 
до пътен възел „Храбър-
ско“ да стане със заема 
от ЕИБ. Отсечката ще 
бъде разделена на два 
лота. Единият е от гра-
ничния пункт „Калотина“ 
до Драгоман, а другият е 
от Драгоман до пътен въ-
зел „Храбърско“, където се 
прави връзката със Север-
ната скоростна тангента 
на София, каза инж. Лазар 
Лазаров. 

За магистрала  

„Черно море“ пари няма.

Строителството на 
магистрала „Черно море“, 
която да свърже Варна с 
Бургас, няма да се случи 
до 2020 г., стана ясно по 
време на обсъжданията 
в МРР. С проектирането 
на трасето е натоварена 
Националната компания 
„Стратегически инфра-
структурни проекти“. 
„Имаме готовност да 
стартираме проектира-
нето на магистрала „Чер-
но море“, но за съжаление 
за нея не останаха пари“, 
отбеляза инж. Антов. Ви-
цепремиерът Захариева 

допълни, че все още не е 
решен въпросът дали това 
да бъде магистрала или 
скоростен път. 

Другият важен проект, 
за който ще се търси пуб-
лично-частно партньор-
ство, е отсечката Русе 
– Свиленград. За 300-ки-
лометровото  трас е, 
280 км от които са ново 
строителство, има само 
иден проект, като нуж-
ните инвестиции се оце-
няват на над 2 млрд. лв., а 
рентабилност та му е зна-
чително под търсените 
от инвеститорите 14%. 

Според подготвения 
идеен проект скоростни-
ят път тръгва от Русе, 
минава източно на около 3 
км от Бяла, върви източно 
покрай Полски Тръмбеш, 
преминава западно от Ве-
лико Търново и Дебелец, 
пресича Стара планина 
успоредно на прохода Ха-
инбоаз, след което изли-
за западно при Гурково, 
минава край Нова Загора 
и излиза при Любимец, къ-
дето се качва на магис-
трала „Марица“ и по нея 
стига до граничния пункт 
на „Капитан Андреево“. 
От направено проучване 
преди година се вижда, че 
трафикът в денонощие ще 
е около 6 хил. автомобила 
в участъка от Русе до 
Велико Търново. При пре-
минаването през прохода 
Хаинбоаз спада с 30% и 
след Нова Загора отново 
се повишава.

Участниците в Об-
ществения съвет  обсъди-
ха още подзаконовата нор-
мативна база в област та 
на пътното строител-
ство. Те се обединиха 
около становището, че 
Наредбата за пътно про-
ектиране №1 е твърде ос-
таряла и не съответства 
на съвременните условия. 
Затова документът ще 
бъде основно променен. 
Оценката от възстано-
вяването на работата на 
Обществения съвет към 
Министерството на реги-
оналното развитие беше 
положителна от страна 
на участниците в него. 
До края на мандата на слу-
жебния кабинет предстои 
да бъдат проведени още 
две заседания. Едното ще 
бъде свързано с подзаконо-
вата нормативна база за 
инвестиционното проек-
тиране, а другото - с ВиК 
инфраструктурата, съоб-
щи вицепремиерът Екате-
рина Захариева.  
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В ДП Национална компания „Железопът-
на инфраструктура” бяха отворени ценови-
те оферти за изготвяне на Доклад за оцен-
ка на въздействието върху околната среда  
(ДОВОС) и Доклад за оценка на съвмести-
мостта (ДОСВ) на проект „Модернизиране на 
железопътната линия Радомир - Кулата”. До-
пуснатите участници са двама. Обединение 
„ДАНВИД ИНВЕСТ” е предложило 347 000 лв. 
без ДДС. Другият кандидат - „Поввик” ЕАД, 
е поискало 292 500 лв. без ДДС. Проектът се 
осъществява със съфинансиране от „Програма 

TEN–T 2007 – 2013”. Той е част от „Проучвания 
относно изграждането на железопътния при-
оритетен проект №22”.

Проектът за трасето Радомир – Кулата 
предвижда изграждане на железопътна линия, 
която да обслужва населението, вътрешния и 
международния товарен трафик. Модернизаци-
ята ще осигури оперативна съвместимост на 
инфраструктурата, оборудването, системите 
за управление, експлоатация и безопасност, 
както и свързаност с европейските жп мрежи 
чрез прилагането на унифицирани стандарти.

Рехабилитацията е изпълнена в срок

Десислава Бакърджиева

Приключи проектът за 
преустройство и санира-
не на железопътната гара 
в Пазарджик. В рамките 
на осем месеца сградата 
придоби съвременен облик 
и вече отговаря на всич-
ки европейски изисквания. 
Обектът е част от проект 
„Рехабилитация на гарови 
комплекси по TEN-T мре-
жата – „Рехабилитация на 
гаров комплекс Централна 
гара София”, „Рехабилита-
ция на гаров комплекс жп 
гара Бургас, пътническа”, 
„Преустройство и санира-
не на приемно здание гара 
Пазарджик – II етап”, и е 
осъществен със съфинан-
сиране от Европейския фонд 
за регионално развитие 
чрез Оперативна програма 
„Транспорт 2007 - 2013”. Мо-
дернизираното здание от-
криха служебният министър 
на транспорта, информа-
ционните технологии и съ-
общенията Николина Ангел-
кова, генералният директор 
на Национална компания 
„Железопътна инфраструк-
тура” инж. Милчо Ламбрев 
и кметът на Пазарджик То-

дор Попов. Преди да 
пререже лентата, 
министър Ангелкова 
връчи на инж. Милчо 
Ламбрев разреше-
нието за ползване на 
обновената сграда.

„Проектът при-
ключи в договорения 
срок и е изпълнен съг-
ласно първоначално 
заложения бюджет, 
без каквито и да е не-
предвидени разходи. 
Жп гарата в Пазар-
джик стана първата 
у нас, обновена с ев-
ропейски средства 
по ОП „Транспорт”. 
Добрият пример от 
Пазарджик ще продължи и 
в новата ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020”, заяви Ни-
колина Ангелкова.

В преустройството и 
санирането на приемното 
здание на жп гарата са 
инвестирани 3 359 793 лв. 
без ДДС. Изпълнител на 
проектирането и строи-
телството е Консорциум 
„Вектор инженеринг”, в 
което влизат „Вектор кон-
структ” ЕООД и „Старт 
инженеринг” АД. Оценка-

та на съответствието и 
строителният надзор са 
осъществени от Обедине-
ние „Рубикон-ЕнАр2”, което 
е съставено от „Рубикон 
инженеринг” ООД и „Ен Ар 
Консулт” ООД.

Извършено е пълно архи-
тектурно обновяване на га-
рата. В обекта са внедрени 
висококачествени енергий-
но ефективни материали. 
Подменени са вътрешната 
и фасадната дограма, са-
нирани са помещенията. 
Сградата е газифицира-

на, пожарно обезопасена, 
инсталационно осигуре-
на, оборудвана с топли и 
удобни чакални. До всички 
нива на гаровия комплекс е 
осигурен достъп за лица с 
намалена подвижност чрез 
изграждане и монтиране на 
асансьори и рампи в отго-
вор на всички европейски 
изисквания. Зданието раз-
полага с център за услуги, 
търговски обекти, както 
и с указателни табели за 
бърза и лесна ориентация 
на пътниците. По време на 

престоя си на гара Пазар-
джик пътуващите могат да 
използват безплатна Wi-Fi 
мрежа. В рамките на обек-
та са издигнати и информа-
ционни колони, предлагащи 
бърза справка на разписания 
за автобуси, влакове, так-
си, самолети. Изпълнено е 
и цялостно обновяване на 
пешеходния подлез, който е 
хидроизолиран, възстанове-
ни са осветлението и външ-
ното ел. захранване. Подле-
зът осигурява пряка връзка 
с близките села Главиница и 
Алеко Константиново.

Приемното здание на 
гара Пазарджик е построено 
през 70-те години на мина-
лия век. Конструкцията е 
монолитна скелетно-гредо-
ва, с носещи греди, колони 
и плочи. Сградата е двуе-
тажна, с частичен сутерен 
и плосък покрив, който е с 
вътрешно водоотвеждане. 
Обектът е бил многократ-

но наводняван поради нару-
шения в хидроизолацията и 
отводнителната система 
на покрива. През 2000 г. жп 
гарата е пострадала от по-
жар. Вследствие на дългого-
дишната експлоатация без 
саниране и основни ремон-
ти  отделните елементи 
на сградата са били силно 
амортизирани. През послед-
ните години са извършвани 
само частична поддръжка 
и отстраняване на неиз-
правности. През 2006 г. са 
изготвени геотехническа и 
техническа експертиза от 
„Център за научни изследва-
ния и проектиране”. В резул-
тат на това е препоръчано 
заздравяване на земната 
основа. Освен укрепването 
й в периода 2007 - 2008 г. е 
направен и един частичен 
ремонт на приемното зда-
ние, включващ укрепване на 
земната основна площадка 
и покривната конструкция.

Десислава 
Бакърджиева

Физическото из-
пълнение на строи-
телните дейности 
по жп линията Пазар-
джик – Стамболийски 
е достигнало 11,4%. 
Трасето е позиция 2 
от проекта „Модер-
низация на железопъ-
тен участък Септем-
ври – Пловдив – част 
от трансевропей -
ската железопътна 
мрежа”. Преди месец 
обектът Пазарджик 
–  С т а м б о л и й с к и 
беше определен като високорис-
ков заради сериозното забавяне 
на строителството от 4 месеца 
и твърде слабия напредък от 6%. 
Това означава, че в рамките на три 
седмици физическото изпълнение 
на железопътния участък Пазар-
джик – Стамболийски е нараснало 
двойно. Добрата новина оповести 
министърът на транспорта, ин-
формационните технологии и съоб-
щенията Николина Ангелкова, след 
като направи инспекция на изпълня-
ваните дейности по позиция 2. 

„На обекта има пълна мобилиза-
ция, работят повече от 100 души 
на 12-часови смени и 69 машини. 
Ако строителят продължи да ра-
боти със същите темпове, ще 
бъде преодоляно закъснението от 
4 месеца и проектът ще бъде за-
вършен в срок - през юли 2015 г.”, 
коментира министър Ангелкова. По 
думите й въп реки че е констатиран 

напредък, обектът продължава да е 
рисков. Затова в участъка ще про-
дължат да се извършват ежедневен 
мониторинг и контрол.

Министърът на транспорта 
припомни, че при проверката в края 
на август от изпълнителя ДЗЗД 
„Ай Джи Ей жп инфраструктура” са  
поискани ревизирана работна про-
грама с точна информация за ре-
ално извършените и предстоящи-
те за изпълнение дейности, както 
и актуален срок за завършване на 
трасето Пазарджик – Стамболий-
ски. В ДЗЗД „Ай Джи Ей жп инфра-
структура” влизат българското 
сдружение „Инжстройинженеринг 
- Трансстрой” ДЗЗД (включващо 
„Инжстройинженеринг” ЕООД и 
„Трансстрой Варна” АД) и испански-
те фирми „ГЕА 21” и „Аранс Асинас”. 
Стойността на договора за про-
ектиране и строителство е близо 
66 млн. лв.

Емил Христов

В Агенция „Пътна инфраструктура” бяха 
отворени офертите за избор на изпълнител 
на рехабилитацията на път III-235 в област 
Силистра, както и за надзор. Прогнозната 
стойност на строително-монтажните ра-
боти е 5 728 781 лв. без ДДС, а срокът за из-
пълнение е 60 дни. Изграждането на лот 76 е 
предвидено за финансиране по ОП „Регионал-
но развитие 2007 - 2013” по финансова схема 
BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за реха-
билитация и реконструкция на второкласни 
и третокласни пътища” със средства от 
Европейския фонд за регионално развитие и 
Републиканския бюджет. Проектът ще бъде 
реализиран при условие, че има освободен 
финансов ресурс. Предложения за строител-
но-монтажни работи са направили: „Пътпер-
фект-Т” ЕАД; ДЗЗД „Пътища ЛОТ 76”, в кое-
то участват - „Девня Трейд” ООД, „Зебра“ 
ООД и „Пътища” АД; Сдружение „Пътища 
Силистра 2014”, съставено от - „Пътинже-
неринг – М” АД и „Пътстрой” ООД; и ДЗЗД 

„Пътища 76”, в което влизат - „Пътища и 
мостове” ЕООД, „Пътно строителство”АД 
и „Пътстроймонтаж” ООД.

Кандидатите за надзор на строител-
ните дейности са „Трансконсулт БГ” ООД, 
„Трафик Холдинг” ЕООД, „Рутекс” ООД, 
„Пътконсулт 2000” ЕООД, „Пътинвестин-
женеринг” АД, „Консулт инженерингс” ЕООД 
и ДЗЗД  „СЖС – ИКП инфраструктура”, в 
което са се сдружили: „СЖС  България” ООД, 
„СЖС Чех Републик”, с.р.о., „Инжконсултпро-
ект” ООД.

Снимки авторът
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Откриха реконструираната ул. 
„Силис тра” в Пловдив. Лентата преряза-
ха градоначалникът инж. Иван Тотев и 
кметът на район „Западен” Димитър Ко-
лев. Обектът е на стойност 58 хил. лв. 
На 162-метровия участък е извършен пъ-
лен ремонт, като преди асфалтирането 
е подменена и канализационната мрежа. 
Изградени са 350 кв. м нов тротоар от 
южната страна и дъждоприемни шахти.

Средствата са осигурени от ПРСР

Десислава Бакърджиева

Приключи основният 
ремонт по пътя Бургас 
– Средец в участъка Дю-
лево – Аврамов мост от  
км. 0+000 до км. 6+461,47. 
В реконструкцията на 
7-километровата отсеч-
ка са инвестирани над 3 
млн. лв. Средствата са 
осигурени от Програмата 

за развитие на селските 
райони (ПРСР) по мярка 
321 „Основни услуги за на-
селението и икономиката 
в селските райони”.

Проектът е реализи-
ран за 30 месеца от Кон-
сорциум „Инфраструкту-
ра 2011” ДЗЗД. За периода 
участъкът е преасфалти-
ран и разширен с 2 м, из-
градено е отводняване с 

14 водостоци. Изпълнени 
са и вертикална сигна-
лизация, и хоризонтална 
маркировка. В рамките на 
проекта са рекултивирани 
и няколко изоставени от-
сечки в района.

С обновяването на 
участъка е постигнато 
съкращаване на времето 
за придвижване между 
селата Дюлево, Дебелт 

и Драчево. Намален е и 
трафикът по второклас-
ния път Бургас – Средец 
– Елхово. 

Седемкилометровата 
отсечка от село Дюле-
во до Аврамов мост не е 
била ремонтирана повече 
от 20 години. Състояние-
то й преди началото на 
строителните дейности 
е било изключително лошо.  

Настилката е била силно 
износена с разрушено гор-
но покритие и с дълбоки 
пукнатини, поради кое-

то местното население 
е трябвало да използва 
обходни маршрути, за да 
стигне до Бургас.

Над  3,6 млн. лв. ще бъдат вложени за 
ремонта на 28 улици в кв. „Аспарухово” в мор-
ската столица. Сред тях са ул. „Моряшка”, 
„Лайош Кошут”, „Морава”, „Нишава”, „Рос-
тов”, „Белгород”, „Народни будители”, „Борис 
Киряков”, „Маркови кули”, „Детелин войвода”. 
Това съобщиха от дирекция „Инженерна ин-
фраструктура и благоустрояване” в община 
Варна. Обновяването на пътните настилки 
започна на 24 септември и ще продължи 30 
дни. Изпълнители на ремонтните дейности 
са „Инжстройинженеринг” ЕООД и „Хидро-
строй” АД. Община Варна очаква инвести-
раните средства да бъдат осигурени от 
Междуведомствената комисия за възста-
новяване и подпомагане към Министерския 
съвет.

Снимка Георги Сотиров

На 29 септември в сградата на „Ме-
трополитен” ЕАД ще бъдат отворени 
офертите за обществената поръчка за 
избор на изпълнител на инженерно-кон-
султантски услуги с предмет: „Проект за 
разширение на метрото в София, трета 
метролиния – бул. „Ботевградско шосе” - 
бул. „Владимир Вазов” - централна градска 
част – жк „Овча купел”, първи етап – от 
км. 4+950 до км. 11+966,34”. Търгът беше 
обявен на 26 юни 2014 г. и трябваше да 
приключи на 25 август, но крайния срок 
беше удължен с месец.

В обхвата на обществената поръчка 
влизат инженерно-консултантски услуги 
по всички четири обособени позиции на 
първия етап от третия метродиаметър. 
Работните проекти по 4-те позиции ще се 

изготвят от различни изпълнители. Про-
цедурата за избор на изпълнител за про-
ектиране и строителство на първия етап 
от трети метродиаметър беше обявена 
в началото на април т.г., но впоследствие 
беше отменена от Комисията за защита 
на конкуренцията. Към момента няма обя-
вена нова тръжна процедура за определяне 
на изпълнители.

Първият етап от третия метродиаме-
тър обхваща участък с обща дължина от 
над 7 км. Той започва от бул. „Вл. Вазов”, 
продължава по ул. „Професор Милко Бичев”, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, премина-
ва под „Орлов мост”, бул. „Васил Левски”, 
бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Прага” и ул. 
„Георги Софийски”, като достига до Меди-
цинска академия на бул. „България” и бул. 
„Иван Гешов”. По трасето се предвижда да 
има 7 метростанции.
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Доц. д-р арх. Румен 
Грънчаров, УАСГ

Градското земеделие 
е урбанистичен феномен, 
развил се с особена сила 
в края на ХХ век основно в 
САЩ и Канада, но получил 
широко разпространение 
в целия свят. В същината 
си представлява производ-
ство на земеделска (а и 
изобщо селскостопанска) 
продукция в границите на 
града, служеща за храна 
именно на местното насе-
ление. С тази си първична 
основна цел то е познато 
на човечеството от хиля-
долетия. Практикувало се 
е още в древния Египет 
– епохата на Новото цар-
ство (ХVI – ХI в. пр.н.е.), 
Рим, Гърция [1].

Възраждането на иде-
ята за градско земеделие 
в съвремието ни е опре-
делено от новото съдър-
жание, с което се изпълва 
тази дейност. Основните 
моменти – цели на град-
ското фермерство, днес 
покриват широк спектър 
икономически, екологични, 
здравни, социални, обра-
зователни, градоустрой-
ствени и архитектурни 
аспекти.

Същност на градското  

земеделие и градската 

ферма

Понятието хранителна 
система (буквален превод 
на утвърдения английски 
термин food system, без 
аналог в българския език) 
възникна в САЩ в послед-
ното десетилетие на ХХ 
век. То се утвърди като 
най-обща и комплексна ха-
рактеристика на единния 
процес по отглеждането, 
добиването, обработка-
та, опаковането, транс-
порта и пазарната реали-
зация на храните изобщо. 
Това понятие интегрира в 
смисъла си всички както 
производствени и орга-
низационни, така и мате-
риално-пространствени 
аспекти. Прието е да се 
различават два вида хра-
нителни системи: кла-
сическа (наричана още 
конвенционална) и алтер-
нативна.

Класическата храни-
телна система се осно-
вава на стремежа за мак-
симална продуктивност, 
респективно добиви при 
минимално възможни раз-
ходи по цялата верига. Ос-
новните инструменти за 
това са тясната специа-
лизация в производство-
то и глобализираната 
реализация на продукци-
ята, като при това ком-
понентите производство 
и реализация са трайно и 
твърдо договорно обвър-
зани. Това са и главните 
признаци на индустриали-
зацията в производство-
то на храни.

Алтернативната хра-

нителна система най-об-
що се характеризира със 
своята регионалност. При 
нея пътят на стоката до 
консуматорите е скъсен, 
но и опростен.

Посредниците – бор-
си и тържища, са елими-
нирани, реализацията на 
продукцията се извършва 
директно от производи-
теля. Гарантираният по 
този начин местен лока-
лен произход на стоката, 
освен че спомага за съх-
раняването на видовото и 
сортовото разнообразие 
и идентичност, повишава 
доверието на потребите-
ля и укрепва социалните 
връзки и отношения.

Двете системи съ-
ществуват паралелно, 
всяка със своите предим-
ства, не се конфронтират, 
а по-скоро взаимно се до-
пълват, като с присъст-
вието си разширяват и 
обогатяват възможнос-
тите за суверенен избор 
на потребителя. Истори-
чески погледнато, локална-
та хранителна система е 
присъща на зараждащите 
се градове и е обусловена 
от липсата на възмож-
ности за бърз транспорт, 
трайно съхранение и пре-
работка. С развитието 
на градовете, свързано 
с тяхната индустриа-
лизация, увеличаването 
на населението им и за-
силващия се недостиг на 
свободни терени, произ-
водството на селскосто-
панска продукция се изнася 
извън тях. При съвремен-
ните логистични и прера-
ботвателни възможности 
осигуряването на градско-
то население с хранител-
ни продукти не се различа-
ва от това с промишлени 
стоки. Възроденият в мо-
мента интерес към ло-
калното производство на 
храни – наричано вече „ал-
тернативно“ – до голяма 
степен се дължи именно 
на реакцията срещу уни-
фикацията им и загубата 
на идентичност [5].

Градските ферми са 
основен елемент на ло-
калната хранителна сис-
тема. Те се организират 
традиционно в пустеещи 
терени – основно общин-
ска собственост, свобод-
ни от застрояване зони в 
частни имоти или в непо-
средствено прилежащи 
крайградски територии.

По правило продукция-
та се реализира в супер-
маркети и ресторанти в 
непосредствена близост. 
В САЩ се наблюдава за-
силен потребителски ин-
терес именно към този 
вид стоки. Те се опреде-
лят автоматично като 
„биопродукти“ (organic) 
поради контролираните 
процеси на отглеждане 
и доказания им произход. 
Този интерес се явява до-
пълнителен стимул както 
за производителите, така 

и за търговците.

Цели и ефекти  

на градското фермерство

Всички съвременни 
изследвания, посветени 

на градското фермер-
ство, изтъкват негова-
та роля в стимулирането 
към здравословно хранене 
и оттук като средство 
за превенция на типично 
градски медицински про-

блеми. Собственото про-
изводство на плодове и 
зеленчуци пряко повишава 
достъпността до пълно-
ценна храна, особено при 
социални слоеве с по-ни-
сък жизнен стандарт или 
специфични етнически из-
исквания. Този специфичен 
здравен, а в същността 
си и социален аспект е в 
основата на държавната 
и общинската политика 
в подкрепа на градското 
фермерство в САЩ. Все 
в тази посока се разглеж-
дат ролята и ефектите 
на заниманието с градско 
фермерство като превен-
ция и противодействие на 
специфични заболявания и 
състояния на психологи-
ческа основа – аутизъм, 
анорексия, депресии.

Като един от основни-
те проблеми в американ-
ското градско общество 
се изтъква загубата на 
социалните контакти 
дори на най-ниско между-
съседско ниво.

Отчуждението, растя-
щата анонимност и липса-
та на обединяващи емоции 
се разглеждат като ос-
новата на споменатата 

здравна проблематика [6].
Развитието и масо-

визирането на градското 
фермерство се свързват 
пряко с въздействието 
срещу безработицата 
и подпомагането на об-
ществени прослойки с 
ниски доходи. Неслучайно 
то се поощрява именно в 
тези градски зони, в които 
преобладава такова насе-
ление [4].

Чрез градското фер-
мерство се търсят и оп-
ределени възпитателни 
и образователни ефекти. 

Като съществено значи-
мо явление в съвременно-
то общество се определя 
понятието „градски чо-
век“. Отчита се, че оби-
тателите на днешните 
високоразвити градове, 

концентрирани върху не-
посредствените си про-
фесионални ангажименти 
и отговорности, практи-
чески са дистанцирани 
от общочовешките про-
блеми и предизвикател-
ства, най-важните сред 
които, но същевременно 
най-малко съзнавани са 
тези, свързани с изхран-
ването и произхода на 
храните.

Съвременният „град-
ски човек“ е производител 
на определени блага, но и 
абсолютен консуматор 
спрямо храните. Статис-
тики [5] показват, че до-
макинствата генерират 
70% от хранителните 
отпадъци в града. Всичко 
това в особена степен 
важи за децата – бъдещи-
те „градски хора“. Прак-
тическите им занимания 
в градината не само об-
разоват и възпитават, но 
и формират отношение, 
уважение и отговорност 
към храната – нейното 
добиване и потребление – 
фиг. 1.

При конвенционалното 
отглеждане на земеделска 
продукция тя е обект и на 

сериозна логистична дей-
ност. Обикновено пътува 
до точката на продажба 
стотици, а в глобален 
аспект – и хиляди киломе-
три, по земя, вода, въздух. 
Производството на място 
елиминира необходимост-
та от транспорт или го 
минимизира.

Непосредствените 
следствия от това са в 
няколко посоки. На първо 
място е поевтиняването 
на продукцията – ней-
ната себестойност и в 
крайна сметка продаж-
на цена е освободена 
от преки транспортни и 
складови разходи, а това 
я  прави  по -достъпна. 
Елиминират се фирите, 
съответно отпадъци-
те. Брането се извърш-
ва в оптимална зрелост, 
което гарантира пълно-
то узряване на корен, и 
така не се налага тре-
тирането на продукти-
те с цел увеличаване на 
трайността им. В крайна 
сметка това рефлектира 
върху качеството им. Не 
на последно място окол-
ната среда е пощадена 
от прякото замърсяване 
вследствие на транс-
портната дейност.

Фиг. 1. Ферма на покрива на училище – Хонконг [3]

Фиг. 2. Зеленчукова градина на покрива – Мюнхен, Германия, ок. 

1890 г. [1]

Фиг. 3. Покривни ферми: а) Eagle Street Rooftop Farm – Ню Йорк; б) Оризови и зеленчукови култури на покрива – Токио; в) Покривна 

ферма за производство на зеленчуци и подправки – Банкок [3]

Фиг. 4. Градска ферма за отглеждане на пчели – Лондон, 

Великобритания [3]

Фиг. 5. а) Система SkyGard, източник: OPTIGRÜN; б) Система Geländerbasis GB, източник: ZinCo

в)а) б)

а) б)
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Специфика  

на покривната ферма

Като новост в град-
ското земеделие се явява 
реализацията на ферми 
върху покривите на сгради, 
особено в плътно застро-
ените градове и части от  
тях. Всъщност покривна-
та ферма също е познато 
явление от края на ХIХ век 
в Германия – фиг. 2, свър-
зано с развитието на по-
кривното озеленяване из-
общо, като в тази епоха 
дори е била сред основни-
те фактори за популяризи-
рането му.

Отглеждането и про-
изводството на зеленчуци 
и плодове на покрива се е 
доказало като печеливша 
стратегия в градското 
фермерство. Плоските 
покриви на сградите пред-
ставляват огромен ресурс 
за развитие на локално 
земеделие без необходи-
мост от свободни град-
ски терени. В Германия се 
е утвърдило понятието 
Zfarm (Zero Farm) – нулева 
ферма. Тя е „нулева“ поради 
устройването й на покри-
ва, т.е. без ангажиране 
на площ от естествения 
терен. Тази особеност на 
покривната ферма я прави 
желана в презастроените 
мегаполиси – фиг. 3.

Комерсиалното град-
ско фермерство, чийто 
непосредствен мотив е 
предлагането на пазара 
на местна специфична зе-
меделска продукция с цел 
реализацията на печалба 
от нея, се развива върху 
наети терени. Това от 
своя страна се превръща 
в специализиран рентен 
бизнес за собствениците 
на такива имоти. Органи-
зирането на ферма върху 
покрива на собствената 
сграда елиминира необхо-
димостта от наем. Освен 
намаляването на разходи-
те този факт играе опре-
делена мотивираща и сти-
мулираща роля, правейки 

идеята по-достъпна.
Собствениците в една 

многофамилна жилищна 
сграда отглеждат про-
дукция за собствено удо-
волствие и консумация. Ко-
лективните грижи нерядко 
дават и колективни ползи 
– приходите от продажба 
на специализирани пазари 
на част от реколтата 
покриват общи разходи в 
сградата. Социални ин-
ституции, издържани от 
общински или щатски бю-
джети, развиват градско 
фермерство на покрива, 
като продукцията се реа-
лизира в собствени заве-
дения за хранене – бюфе-
ти, кафетерии и други.

Вегетационни особености 

на покривната ферма

Ус т р о й в а н е т о  н а 
градската ферма на по-
крива й дава определени 
предимства пред тази на 
естествения терен. На-
мирайки се относително 
високо над него, по прави-
ло се елиминира засенчва-
нето и културите получа-
ват в максимална степен 
необходимата им инсола-
ция. По-интензивните въз-
душни течения намаляват 
запрашеността и концен-
трацията на вредни еми-
сии и тежки метали във 
въздуха. В крайна сметка 
растителната среда не е 
подложена на засоляване и 
е предпазена от попадане 
на химически вещества в 
нея.

Топлите въздушни по-
тоци над покривите благо-
приятстват развитието 
на плодовите и зеленчу-
ковите култури. Водният 
и хранителният режим са 
оптимизирани благодаре-
ние на контролирания во-
ден отток. Всичко това 
е предпоставка за високи 
добиви – до 6 пъти по-го-
леми в сравнение с про-
изводството при полски 
условия.

Известно е, че покрив-

ното озеленяване изобщо 
предлага алтернативна, 
компенсаторна среда за 
обитаване от летящи ин-
секти – бръмбари, пчели и 
др. Те са особено желани 
в случая на културни на-
саждения с приноса си за 
опрашването им.

Нещо повече - покрив-
ната ферма дава възмож-
ност и за целенасочено 
производство на пчелен 
мед – фиг. 4.

Технически особености на 

покривната ферма

Изграждането на по-
кривната ферма се осно-
вава на конструктивните 
и структурните законо-
мерности на интензивно-
то покривно озеленяване. 
Тя се явява негово подраз-
деление със специфична 
утилитарна цел – отглеж-
дане на ядивни растения. 
Тази особеност налага 
някои допълнителни изиск-

вания към конструктивни-
те елементи на озеленя-
ването.

В е г е т а ц и о н н и я т 
субстрат е с минимал-
на дебелина 20 см, като 
за оптимална се счита 
30÷50см. Той е с подчер-
тано високо съдържание 
на органични съставки 
и фина зърнометрия. Съ-
държанието на части-
ци с едрина до 0,06 мм 
е високо. Това обуславя 
необходимостта от фил-
триращ материал с пови-
шена плътност и дебели-
на, респективно повишена 
якост на опън и устойчи-
вост срещу разкъсване. 
Системното провеждане 
на градинарски операции 
със съответните инстру-
менти предпоставя риск 
от механично увреждане 
на конструкцията и защи-
тата й се възлага преди 
всичко на филтриращия 
слой. В много случаи за 
допълнителна защита в 

долната една четвърт от 
дебелината на субстрата 
се влага гола (некашира-
на) 3D мрежа.

Д р е н а ж н и я т  с л о й 
следва да е прецизно ораз-
мерен според дебелината 
на субстрата и по прави-
ло да е с повишена спо-
собност за акумулиране 
на вода.

Изхождайки от факта 
на постоянно човешко 
присъствие на покрива, и 
то от лица без специали-
зирана подготовка – деца, 
възрастни хора, групи по-
сетители и др., обезопа-
сяването на покривната 
ферма се разглежда като 
въпрос със специално зна-
чение. Най-лесно то се 
осъществява чрез разпо-
лагане по периферията 
на високи контейнери, 
засадени със съответни 
култури. Това обаче не ви-
наги е приемливо, особено 
при малки площи, доколко-
то засенчването на други 
култури налага по-големи 
свободни пътеки.

Изпълнението на ажу-
рен или прозрачен пара-
пет е решение на пробле-
ма, но закрепването му 
поражда нов – фиксиране-
то на парапета трябва 
да е решено, без да се за-
сягат конструкцията на 
озеленяването, плоският 
покрив и най-вече хидро-
изолацията. Германските 
фирми OPTIGRÜN и ZinCo, 
специализирани в покрив-
ното озеленяване, предла-
гат системи за парапети, 
интегрирани в конструк-
цията му – фиг. 5. Анкери-
рането на парапетната 
конструкция се осъщест-
вява за сметка на зате-
жаването й от вегета-
ционния субстрат.

Заключение

Отношението на град-

ското земеделие и покрив-
ната ферма към архитек-
турата не се обяснява и 
изчерпва само като връз-
ка и взаимодействие със 
сградата в нейното ма-
териално-пространстве-
но битие. Разглеждайки 
архитектурата като спе-
цифична дейност в създа-
ването и организирането 
на жизнената среда, на 
преден план се очертават 
нейните духовни, философ-
ски и възпитателни отго-
ворности към общество-
то. Градското фермерство 
с неговата социална, 
здравна, образователна и 
екологична значимост се 
явява не само компонент, 
но и действено средство 
в тази посока.
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Красимира Минкова

През последната година спо-
ред наблюденията на агенциите 
за имоти може би две тенденции 
най-точно описват пазара на жили-
ща в България –  „възстановяване” 
и „опит за растеж”. Посредниците 
отчитат ръст на запитванията, 
огледите и сделките в пазарните 
сегменти, в които оперират, а в 
определени райони, където търсе-
нето е по-силно, а предлагането 
ограничено – и лек ръст на оферт-
ните цени.

Когато говорим за жилищен 
пазар обаче, като че ли по подраз-
биране визираме пазара в София. 
На малко по-различна скорост се 
движат нещата в големите градо-
ве на страната и по Черноморието 
заради наплива на рускоговорящи 
купувачи.

Няколко са факторите, които 
спъват разгръщането на пазара в 
страната. 

На първо място, докато не се 
предприемат мерки за спиране 
обезлюдяването на някои региони, 
там за покупко-продажба на имо-
ти - освен земеделски земи, изобщо 
не може да се говори. Липсата на 
перспективи пред потенциалните 
бъдещи собственици и продавачи 
на жилища също е спънка, което 
налага въвеждането на цялостна 
политика за разкриване на трайни 
работни места и устойчив ръст на 
доходите.

Неспокойната вътрешнопо-
литическа обстановка и външ-
ният натиск заради актуалните 
конфлик ти - в Източна Украйна и 
в Близкия изток, също слагат спи-
рачка пред развитието на пазара, 
особено на ваканционния сегмент. 
В несигурната обстановка учас-
тниците не желаят да поемат дъл-
госрочни финансови ангажименти, 
т.е. да теглят ипотечни кредити. 
Други стоп-фактори са по-голе-
мите лихви у нас в сравнение с 
останалите европейски страни и 
високата безработица. 

Докато потенциалните участ-
ници не видят признаци за подобря-
ване на перспективите, корекции-
те в цените, които отчитат и от 
Националния статистически ин-
ститут (НСИ), различни посредни-
ци и международни консултантски 
компании, които наблюдават паза-
ра на имоти у нас, ще си останат 
в рамките на статистическата 
грешка.

Дори и да са реални тези ко-
рекции във възходяща посока, те 
не са предизвикани от осезаема 
промяна на пазара, а по-скоро от 
дефицити или излишъци. 

Например -  недостиг на ка-
чествено ново строителство, 
за което алармират и брокери, и 
строителни фирми, или липса на 
предлагане на жилища с определе-
ни параметри в конкретен район, 
което предполага приемането на 
малко по-висока офертна цена от 
купувача. 

Това не означава, че пазарът 
във Видин и Монтана е тръгнал 
нагоре, след като НСИ отчете 
ръст на цените в двете области 
през второто тримесечие, нито 
че във Варна се отбелязва траен 

спад заради регистрираното пони-
жение. Колебанията са моментни и 
не са предизвикани от рязък ръст 
или повишение на броя на сделките, 
което да промени съотношението 
между търсене и предлагане. 

Това важи в пълна степен и за 
големите градове, където актив-
ността е по-висока и с които обик-
новено се отъждествява пазарът 
на жилища в страната. Посредни-
ците са единодушни: бумът, който 
се случи в периода от 2005 – 2006 г. 
до към 2008 – 2009 г., едва ли ще 
се повтори, а стабилността се 
счита за добро постижение и крие 
потенциал за евентуален бъдещ 
ръст на платежоспособното тър-
сене, което концентрира актив-
ността в сферата на имотите. 

Купувачите нямат желание да 
се ангажират с ипотеки и предпо-
читат да допълнят финансирането 
с парите от продажбата на друг 
имот, спестявания, потребител-
ски кредит или заем от близки и 
приятели. Ако се налага ипотека 
обаче, размерът на изтегления 
заем е далеч от предкризисните 
равнища, като предпочитанията 
са към по-предвидимите продукти 
на пазара – с фиксирана лихва за 
определен период от време и нови-
те предложения на т.нар. заеми с 
ограничена отговорност.

Дефицит на ново 

строителство

Една от причините за отчете-
ния лек ръст на цените на жилища-
та в София и по-големите градове 
се дължи на предпочитанието на 
купувачите да инвестират в но-
вопостроени жилища. Качестве-
ните нови сгради обаче са малко. 
Построените преди кризата добри 
имоти са почти разпродадени, а 
инвестициите в нови проекти са 
минимални заради продължаващо-
то нежелание на банковия сектор 
да финансира подобни проекти, 
недостига на свободни средства 
и предпазливостта за поемане на 
рискове от строителните фирми. 

В София например, където па-
зарът е най-активен, през второ-
то тримесечие са били въведени в 
експлоатация само 40 нови жилищ-
ни сгради, сочат данните на НСИ. 
През първото тримесечие броят 
им беше едва 8. Резултатът е 
по-добър в сравнение с второто 
тримесечие на миналата година, 
когато в експлоатация са били въ-
ведени 15 нови жилищни сгради, но 
е далеч от предкризисните равни-
ща – през второто тримесечие на 
2008 г. например броят им е двойно 
повече.

Същевременно данните на НСИ 
сочат, че може да се очаква засил-
ване на активността при новото 
жилищно строителство в столи-
цата. През второто тримесечие 
са били издадени 118 разрешения за 
строеж на сгради с 1100 жилища в 
тях. Резултатът отново е малко 
по-добър в сравнение с предходна-
та година, но почти два пъти по-
слаб спрямо 2009 г. 

Заради интереса към жилища-
та ново строителство и липсата 
на адекватно предлагане, което да 
задоволи търсенето, през послед-

ните месеци се наблюдава завръ-
щането на сделките „на зелено”, 
макар и не с практиката отпреди 
кризата – покупка на имот на ски-
ца и още преди изкопа, а поне на 
етапа груб строеж. От „ЕРА Бъл-
гария” отчитат внушителен ръст 
от 250% на сделките в новостроя-
щи се сгради в София и Варна. От 
„Адрес Недвижими имоти” също 
наблюдават ръст на сделките с 
имоти, които нямат издадено раз-
решение за ползване. 

Данните от последните три-
месечия сочат, че новото строи-
телство се концентрира основно 
по Черноморието заради интере-
са на рускоговорящите купувачи. 
Като активен строителен цен-
тър – както на жилищни, така и на 
промишлени сгради, се очертава и 
Пловдив. 

Пазарът в София показва 
приз наци на пробуждане, но това 
трудно посреща търсенето на 
клиентите и докато финансовите 
институции не станат малко по-
активни по отношение на проек-
тите, купувачите ще трябва да са 
готови да платят повече, ако не са 
с нагласата за големи компромиси. 
Пазарът освен това е ориентиран 
предимно към средния и висшия ме-
ниджмънт, както и към заетите в 
ИТ сферата, но няма как да разчи-
та те да са основен двигател, за-
щото не може да се очаква само те 
да придобиват имоти. 

Точно недостигът на ново 
строителство е и основен дви-
гател на спада на средния срок, в 
рамките на който офертите прес-
тояват на пазара. От ЕРА отчи-
тат, че времето за продажба на 
едно жилище в София е намаляло 
почти двойно – от 100 дни през 
2013 г. до 63 през първото полуго-
дие на 2014 г. 

Дефицит на доверие

Теглещите ипотечни кредити 
са доста по-предпазливи. Сред-
ният размер на изтеглените в 
София ипотеки например грави-
тира около 35 хил. евро през по-
следните месеци, във Варна – 27 
- 28 хил. евро, в Бургас – около 
31 хил. евро, а в Пловдив – око-
ло 22 хил. евро, сочат данните 
на консултантската компания  
„КредитЦентър”. За сравнение 
през 2009 г. – последната по-оп-
тимистична за пазара на имоти 
преди резкия отлив на инвестиции, 
средният размер на изтеглените 
ипотеки е бил над 62 хил. евро в Со-
фия, над 46 хил. евро във Варна, над 
36 хил. евро в Бургас и над 40 хил. 
евро в Пловдив.

От „Адрес Недвижими имоти” 
посочват, че около 15% от покуп-
ките са двойни - хората продават 
едно жилище, за да купят друго. 
Жилищата, закупени с цел инвес-
тиция, продължават да държат дял 
от 12 - 13% от всички, сочат данни-
те на агенцията.

Консултантите отчитат не-
обичайно силни летни месеци за 
жилищния пазар заради банковата 
криза. Хората, които решиха да 
изтеглят парите си, са търсили 
вариант за сигурно вложение, а 
традиционно за страната това е 

жилището. От „ЕРА България” на-
пример отчитат повече продажби 
на ателиета и други маломерни 
апартаменти на цена до 30 хил. 
евро. 

Спънки и мерки

Въпреки оптимизма на кон-
султантите факторите, които 
спъват пазара, не само че няма 
изгледи да се променят, но някои 
от проблемите се и задълбочават. 
Активността през последните 
две години се обясняваше с т.нар. 
отложени сделки – домакинства, 
които са решили да изчакат финан-
совата криза да отмине, преди да 
купят жилище. Само тези сделки 
обаче няма как да оживят пазара, 
така че да се постигне качествена 
промяна.

Проспериращата икономика 
е това, от което силно зависят 
сделките с имоти. 

Отделно икономическата 
активност, и то само в някол-
ко определени сектора, е силно 
концентрирана в София, заради 
което е нормално пазарът да се 
ограничи в рамките на столица-
та и най-големите градове, а в 
по-малките сделките да са спо-
радични и предизвикани от кон-
кретни нужди.

Въпреки че се отчита намаля-
ване на безработицата през по-
следните месеци, спадът се дължи 
повече на сезонни фактори, откол-
кото на структурни промени. Ниво-
то на безработицата у нас остава 
над средното за ЕС, а работните 
места не са трайни, а създадени 
благодарение на мерки за субсиди-
рана заетост. Това не им гаранти-
ра доходи, с които да си позволят 
покупка на жилище, дори и да имат 
нужда от такова.

Отделно лихвите в България 
са доста по-високи от тези в ев-
ропейските държави. Данните на 
ЕРА показват, че в страната ни 
към средата на годината лихвата 
достига средно 7,1% срещу 4,5% в 
тежко засегнатата от световна-
та криза Португалия, която е на 
второ място след нас по размер 
на лихвените нива от пазарите, 
на които оперира компанията. В 
Белгия и Холандия средното лихве-
но равнище достига 3,4%, в Чехия 
– 3,1%, а във Франция, Швеция и 
Германия – под 3%. 

От „Адрес” още преди месеци 
коментираха, че българи, които ра-
ботят от години в чужбина и ис-
кат жилище в България (ваканцион-
но или в столицата), предпочитат 
да изтеглят заем в страната, в 
която пребивават, заради по-из-
годните условия, въпреки че са 
чужден ци и лихвите за тях са по-
високи спрямо тези за местните.

Франсоа Ганьон, президент 
на „ЕРА Европа”, препоръчва да се 
въведат стимули за купувачите 
на жилища в България, особено за 
купувачите на първи дом, за да се 
направи опит да се преодолеят 
поне част от спънките на пазара. 
Той препоръчва да се предприемат 
мерки за намаляване на лихвите и 

да се предлагат различни данъчни 
облекчения за собствениците на 
жилища, включително и за качест-
вено подобряване на енергийната 
ефективност.

За стимули от година-две го-
ворят и представители на стро-
ителния бизнес, който настоява 
за прилагането на адекватни жи-
лищни политики за насърчаване на 
новото строителство, младите 
семейства и купувачите на първи 
собствен дом. 

Друга спънка пред пазара е 
външнополитическото напреже-
ние, макар и то да притиска малко 
по-различен сегмент от пазара – 
ваканционния. Кризата в Украйна 
и обтегнатите отношения меж-
ду Русия и Запада обаче не са за 
подценяване, защото ситуацията 
забави пазара на имоти по Черно-
морието, който е силно доминиран 
от руските купувачи. Негативният 
ефект се подсилва от фалитите 
на руски туроператори – страната 
ни тази година изгуби голяма част 
от туристите, които пътуват до 
тук, за да огледат и имот. 

Според агенцията Bulgarian 
Properties от началото на година-
та се отчита спад на сделките с 
руснаци от около 7%. Те обаче си 
остават най-многобройната група 
купувачи по Черноморието – около 
80% от всички. 

Този спад засега се компенсира 
от засилената активност на бъл-
гари във ваканционния сегмент – 
главно сънародници, които живеят 
в чужбина и инвестират в жилище, 
подходящо за лятната им почивка. 
Наблюдава се и постепенно завръ-
щане на британците, които доми-
нираха в годините преди кризата и 
се оттеглиха със срива на пазара. 
Друга компания – „Грийн Лайф”, от-
чита и засилване на активността 
на украинците на българския пазар 
на ваканционни имоти, а от „Адрес” 
не смятат, че има основание със 
спада на сделките с руснаци да се 
говори за спукване на балон.

С оптимизъм в бъдещето

Въпреки проблемите участни-
ците на жилищния пазар запазват 
умерен оптимизъм за бъдещето 
му. Запитванията се увеличават с 
20% в сравнение със същия период 
на миналата година, докато при 
огледите има ръст от около 10%, 
отчитат от „Адрес”. Цените вече 
две поредни тримесечия се задър-
жат без спад, като в някои по-го-
леми градове има и ръст, макар и 
символичен, показват още данните 
на компанията. 

На базата на тази статисти-
ка агенцията прогнозира задържа-
не на активността и евентуално 
около 5 - 10% ръст в броя на сдел-
ките до края на годината в голе-
мите градове. В определени райо-
ни може да се очаква и лек ръст 
на цените. 

Прогнозите на други посредни-
ци са подобни, но много от тях не 
се ангажират с конкретика, а само 
се надяват пазарът да остане 
стабилен. 
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Вътрешнополитическите проблеми, външните кризи, 
безработицата, високите лихви са спънки пред развитието на сектора
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Георги Сотиров

Доц. Сотиров, ваши-

ят университет е пети-

ят в страната, в който 

има обучение по стро-

ително инженерство. 

Какъв е кандидат-сту-

дентският интерес към 

тази трудна професия? 

Като имате предвид 

мястото на строител-

ния отрасъл в структу-

рата на националната 

икономика, как ще оце-

ните възможностите 

на РУ за подготовка на 

бъдещите специалисти?

Мотивите за разкри-
ване и провеждане на 
обучение на студенти 
по специалност „Строи-
телно инженерство” са 
свързани с нуждите от 
кадри за обществени ин-
ституции на областно и 
общинско ниво, частни 
дружества и фирми от 
строителния сектор. 
Интересът и очаквани-
ята към специалността 
в Русе и региона бе го-
лям още преди официал-
ното й разкриване. Той 
идваше не само от кан-
дидат-студенти. Може 
би и заради това бяхме 
спокойни и уверени, че 
специалността ще бъде 
приета добре от обще-
ството и строителната 
гилдия. В резултат на 
това първият прием бе 
реализиран на 100%.

Възможностите на 
Русенския университет 
в подготовката на раз-
лични кадри за индус-
трията са познати и 
доказани от десетиле-
тия. В този контекст и 
последната ни институ-
ционална акредитация 
е с много висока обща 
оценка ( 9,28 по десето-
балната система), срок 
на валидност 6 години и 
определен капацитет на 
висшето училище до 15 
хил. студенти и докто-
ранти. В образовател-
ния процес не сме сами 
и имаме подкрепата на 
колеги от сродни висши 
строителни училища и 
от бизнеса, от  общин-
ски власти.

Авторитетът на 

Русенския университет 

„Ангел Кънчев“  е без-

спорен. Той има за свое 

призвание разпростра-

няването на знания, из-

вършването на фунда-

ментални и приложни 

научни изследвания и 

внедряването на ино-

вации в практиката. 

Характеризирайте го 

в амбициите му да из-

гражда  висококвалифи-

цирани специалисти и за 

устойчивото развитие 

на региона и страната.

Мисията на универ-
ситета се основава на 
натрупания опит в дъл-
голетното му съществу-
ване, който му е отредил 
достойно и важно място 
сред не малкото висши 
училища в България. Ос-
нованията за това са 
стремежът към високо 
качество на обучението 
и изследванията;  пости-
женията при развитието 
на теоретичните знания 
и приложението им; не-
прекъснатото усъвър-
шенстване и развитие; 
поддържането на тесен 
контакт с други висши 
училища и за приобщава-
не към международните 
образователни и научни 
структури;  традицион-
ните връзки на универси-
тета с важни обществе-
ни институции и бизнеса 
в Русе и страната. 

Русенският универси-
тет има за своя основна 
цел развитието и утвър-
ждаването на ВУЗ-а като 
значима регионална и на-
ционална образователна 
и научноизследователска 
институция и превръща-
нето му в неразделна 
част от европейското 
образователно и научно-
изследователско прос-
транство. Може уверено 
да се твърди, че тази цел 
се постига. Стратеги-
ческите приоритети на 
университета са: подго-
товка на студентите за 
работа в условията на 
висока конкурентност 
на трудовия пазар и раз-
ширяване обхвата на 
обучението; развитие и 
непрекъснато подобре-

ние на вътрешноунивер-
ситетската система 
за управление качест-
вото на образованието; 
развитие на кадровия 
и изследователския по-
тенциал; реализиране на 
комплекс от дейности по 
европейска интеграция 
и международно сътруд-
ничество;  изграждане 
на високоорганизирана 
университетска систе-
ма, гъвкава спрямо външ-
ните условия, с модерна 
материално-техническа 
и информационна база. 

През 2012 г. РУ е ак-

редитиран  с изключи-

телно високата оценка 

9,28. Имате 20 профе-

сионални направления 

в различни области на 

висшето образование. 

Кои са онези от тях, 

които кореспондират 

със строителната про-

фесия?

В действителност 
Русенският университет 
провежда обучение по 
специалности от 22 про-
фесионални направления.  
Отдавна сме разбрали, 

че съвременно-
то образование 
изисква повече 
интердисципли-
нарност и при-
покриването на 
различни обла-
сти на познание-
то ще нараства 
и ще се разши-
рява. Това важи 
и за строител-
ното инженер-
ство .  Двуциф-
рено е числото 
на професионал-
ните направле-
ния, които имат 
отношение към 
учебния план на 
специалността, 
но след основно-
то направление 
5.7. „Архитекту-
ра,  строител -
ство и геодезия” 
следва да посо-
чим 5.13. „Общо 
инженерство” , 
5.6. „Материали 
и Материалозна-
ние”, 5.1. „Машин-
но инженерство”, 
3.7. „Администра-
ция и  управле-

Доц. д-р инж. Бранко Сотиров е декан на Ма-

шинно-технологичния факултет на Русенския 

университет „Ангел Кънчев“.  Завършил е Мате-

матическата гимназия  в града, а след това се ди-

пломира във Висшето техническо училище „Ангел 

Кънчев” (сега Русенски университет „А. Кънчев“) 

със специалност „Технология на машиностроенето 

и металорежещи машини“. Доц. Сотиров е бил ре-

гионален координатор за Североизточна България 

на програмите „Леонардо да Винчи” и  „Сократ”, 

консултант на близо 80 предложения за проекти и 

16 реализирани проекта в областите на професио-

налното и висшето образование и развитието на 

човешките ресурси.

Автор и съавтор на над 60 статии и доклади, 

три книги, три учебника, четири учебни пособия, 

една студия и една монография. 

Доц. д-р инж. Бранко Сотиров, Русенски университет „Ангел Кънчев”: 

ние”, 3.8. „Икономика”, 
4.6. „Информатика и ком-
пютърни науки”.

Вие сте опитен уни-

верситетски препода-

вател. Смятате ли, че 

мястото и значението 

на дадена специалност 

в структурата на ви-

с ш е т о  о бр а з ов ан и е 

трябва да се определят 

само от чисто пазарни 

критерии на принципа 

„малко кандидат-сту-

денти – малка държавна 

издръжка”? 

Ще си позволя да ци-
тирам един бивш ректор 
на Русенския универси-
тет, че висшето образо-
вание не е бакалия, в коя-
то да се правят бакалски 
сметки. Защото това, 
което бихме загубили 
днес по „пазарна логика“, 
утре може би ще ни се 
наложи да възстановя-
ваме на многократно по-
висока цена. Въпросът 
за съхраняване на съз-
дадени школи, натрупан 
опит и експертиза е още 
по-актуален в условията 
на задълбочаващата се 
демографска криза. Бро-
ят на обучаваните не е 
маловажен, но най-важно 
е да запазим потенциала 
си да можем да произвеж-
даме умно и качествено. 
Защото този, който го 
умее, успява и оцелява.

Имате близо 500 ви-

сококвалифицирани ка-

дри на основен трудов 

договор, от които 49 

професори, 177 доцен-

ти и 296 доктори и док-

тори на науката. Това е 

заявка за голям потен-

циал.

Научният потенциал 
на университета наис-
тина е внушителен и със 
сигурност ще нараства 
още. Като своеобразна 
противотежест на все-
общите тенденции раз-
витието на този потен-
циал винаги е следвало 
възходящ тренд. Причи-
ните за това са много-
посочни и различни, но 
главните са условията и 
атмосферата за разви-
тие, които Русенският 
университет осигурява, 
подборът на кадрите и, 
разбира се, тяхната лич-
на мотивация.

Участвате   в  из -

п ъ л н е н и е т о  н а  н а д 

250  многостранни и 

двустранни междуна-

родни договори и спо-

разумения по наука и 

образование, като само 

по програма „Еразъм” са 

сключени  над 200. Раз-

кажете за тях.

Участието и рабо-
тата по международни 
проекти и договори от-
давна се е превърнало в 
неразделна част от тру-
довото ни битие. Разби-
ра се, в този процес се 
включват и много сту-
денти. Сътрудничество 
с чужди университети в 
областта на образова-
нието и изследванията, 
студентска мобилност, 
стажуване и обучение в 
чужбина – това са прак-
тики, които реално ни 
правят достойни и жела-
ни граждани на Европа и 
света.

Снимки в. „Строител“
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

подготвят 

фотоизложба за Деня на строителя

Виж София - където строителството 
среща историята с бъдещето

За спонсориране изработването на паната

предлагаме поставяне на лого върху 60 бр. фотоса – 3000 лв. без ДДС

60 авторски творби на фотографа на в. „Строител“ Денис Бучел ще 

бъдат експонирани от 31 октомври до 14 ноември на пешеходния мост 

над бул. „България“ до НДК

За контакти: 0884 202 257 - Калоян Станчев; 0897 912 308 - Галя Герасимова
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Някога живял в къща без покрив, днес Доминик Имбер е 
най-големият производител на романтични печки в света

Елица Илчева

Да превърнеш ками-
ната в начин на живот – 
вероятно всеки понякога 
е потъвал в тази мечта, 
докато цепениците пу-
кат, а сенките играят по 
стената... Е, някой като 
Доминик Имбер е направил 
точно това. И е посветил 
живота си на камините. 
Всъщност, да говорим за 
него като за „някой“, е, 
меко казано, неприлично, 
защото мосю Имбер е най-
големият производител на 
романтичния интериорен 
продукт с марка „Фокус“ в 
цял свят.

Доминик Имбер е без 
съмнение и сред най-из-
вестните в света май-
стори на дизайнерски 
камини. Той е човекът, 

направил истинска рево-
люция в разбирането ни 
за това, как трябва да из-
глежда творението, кое-
то превръща всеки огън в 
мека топлина. 

И колкото и странно да 
звучи, този майстор, носи-
тел на безброй междуна-
родни награди и отличия, 
води скромен живот на 
отшелник в малкото селце 
Viols le Fort, близо до Мон-
пелие, Южна Франция. 

Преди да стане извес-
тен дизайнер, Имбер е иг-
рал много роли: бил учител 
по литература в Париж, 
работил е като асистент-
готвач в Манхатън, бил е 
дори част от етноложка 
експедиция в Аляска. И на 
пръв поглед се питаме как 
човек, толкова склонен към 
приключения, е стигнал до 
далечната селска провин-
ция? Самият Имбер казва, 
че лесно е разменил бурна-
та атмосфера на Париж 
от края на 60-те години 
на миналия век с по-споко-
ен живот с много слънчеви 

дни на село. 
В действителност той 

се връща там, където е 
роден и израснал, за да пра-
ви това, което му харесва. 
Въпреки пълната липса на 
художествено образова-
ние и никакъв практичес-
ки опит с метала, решава 
да стане скулптор. Но в 
затънтения провинциа-
лен свят изкуството не е 
на висока цена и търсене 
няма. А това означава, че 
няма и пари.

Доминик все още си 
спомня гладните години, 
когато е живял дори без 
покрив над главата. Това 
между другото не е артис-
тична метафора. Присти-
гайки във Viols le Fort, Им-
бер купил за почти нищо 
руините на къща от XV в. 
и построил там работил-
ницата си. 

„Една зима беше много 
студено, снегът валеше 
право в къщата, а аз се 
въртях и ден, и нощ около 
старата камина, която 
бях направил сам не само 

за да се отоплявам, но и за 
да използвам за готвене“, 
разказва Доминик. 

Както  се  досеща-
те, от този огън започ-
ва всичко. Когато стар 
познат наминал да види 
почти бедстващия си съ-
селянин, и той се лепнал 
за камината и казал, че 
иска същата. Направата 
не била сложна. Родила се 
първата, после втората, 
третата... и цяла фабри-
ка. А Доминик постепенно 
започнал да се заиграва с 
дизайна. Между другото 
компанията все още про-
извежда първия модел. Той 
се нарича Antefocus и се 
е превърнал в прототип 
на най-известния модел 
Gyrofocus. Тя е сред най-
необичайните камина в 
света, с изключително 
красив дизайн. Преди ня-
колко години е спечелила 
един от най-престижните 
международни конкурси за 
дизайн.

Само си представете 
камина на стоманена тръ-
ба, която виси надолу – от 
тавана до центъра на хола, 
а пещта се върти в различ-
ни посоки... Това стилно и 
елегантно нещо е отличен 
пример как красотата и 
простотата могат да жи-
веят в абсолютна хармо-
ния. Изработена е от 4 мм 
стомана, диаметърът й е 
1,25 м, теглото – само 97 кг.

През 1968 г., когато 

Доминик създава този мо-
дел и разказва за неговите 
предимства, много хора не 
изглеждат очаровани. Са-
мият творец, показвай-
ки произведението си на 
търговско изложение, се 
засмял на себе си. Но архи-
тектите веднага оценили 
иновативния дизайн. От-
тогава „Фокус“ се превръ-
ща в световноизвестна 
фирма, лидер на пазара на 
модерни авторски камини. 

Какво я очаква в бъде-
ще? „Реших, че когато си 
отида от света, моите 
акции ще се прехвърлят 
до една на служителите 
на компанията. Много от 
тях работят повече от 
20 години и реално са соб-
ственици, аз дължа много 
на тях и това е справед-
ливото решение“, казва фа-
брикантът, който отдавна 
е изпълнил със съдържание 
значението на латинската 
дума „фокус”. Тя означава  
„огнище, огън“, и „сърце“. 

„Огнището е сърцето 
на къщата и дом без ка-
мина е дом без сърце“, ка-
тегоричен е французинът. 
За своя той избрал модела 
Filiofocus, защото изпълня-
ва както първата, в пору-
тената къща, две функции. 
Може да топли дома или да 
се използва като затворе-
на фурна, която не просто 
превръща месото в кули-
нарно изкушение, а и запаз-
ва уюта в помещението.

Първото огнище – моделът Antefocus, която Доминик 

направил през 1967 г. в дома си, за да се спаси от студа. 

Цветни метали, стомана и стъкло са любимите материали 

на дизайнера, но това не означава, че той не използва камъка 

и бронза в свой собствен, уникален стил на работа, който не 

може да се определи и не следва традицията, но вече създава 

традиция

Градината около къщата е украсена с метални скулптури. 

„Харесва ми да си представям, че тези блокове от метал са 

паднали от небето”, казва авторът на произведението

Filiofocus запазва топлината много добре 

Доминик обича да готви и е горд, че се храни основно с 

натурални продукти 

Камината за барбекюта е създадена през 2010 г. след 

разговори с клиенти, които смятали, че и градината се нуждае 

от нещо необичайно и интересно

Gyrofocus e емблемата на „Фокус“



30 СТРОИТЕЛ РЕПОРТАЖ петък, 26 септември 2014
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Какъв е този Побит 
камък ли? Това е необик-
новена гара по жп ли-
нията София - Пловдив. 
Необикновена е, защото 
е първата, която беше 
електрифицирана у нас. 
А и защото преди години 
тук по изключително про-
фесионален начин беше 
избегната възможно най-
трагичната катастрофа 
в историята на родните 
железници. Необикновена, 
защото Побит камък вече 
не е гара, а… спирка. 

Това стана благода-
рение на управленските 
решения на не едно пра-
вителство на прехода, 
които доведоха жп транс-
порта до колапс, за изли-
зането от който са нужни 
животоспасяващи мерки. 
В наши дни 

производителността 

на 1 км от железопът-
ната ни мрежа е 50% от 
средната за ЕС.

Но нека се върнем мал-
ко по-назад във времето, 
когато бай Стоян е бил на-
чалник на гарата, докато 
тя и жп участъкът София 
- Пловдив са се електрифи-
цирали. Старият железни-
чар помни удвояването на 
междугарията, оборудва-
нето на системата с но-
вите електрически и ди-
зелови машини. Те идвали 
на мястото на трофейни-
те от бойните полета на 
Втората световна война 
германски парни локомо-
тиви. С тях в България се 
ражда и тежкотонажното 
движение, когато четири 
или пет локомотива едно-
временно теглят по висо-
чините към Вакарел влак, 
дълъг един километър.

В тези времена, прину-
ден от обстоятелствата, 
бай Стоян е взел най-от-
говорното си професио-
нално решение.

В навечерието на про-
фесионалния празник на 
железничарите – първия 
неделен ден на август, по-
редният локомотив наче-
ло на тежък товарен влак 
се спуска от Вакарел към 
Побит камък. По някак-
ви причини спирачките и 
на машината, и на влака 
отказват и той с главо-
ломна скорост се понася 
по релсите. Ако не спре в 
гарата, продължението му 
е към Елин Пелин, където 
в междугарието се движи 
влак с над 1000 пътници. 
Трагедията е изглежда-
ла почти неизбежна. Но 
бай Стоян, началникът на 
гара Побит камък, намира 
решение. Товарният влак 
рязко е отклонен, разбива 
крайните съоръжения на 
глухия коловоз и се врязва 
в нивите в землището на 
съседното с. Лесново. 

Пътническият влак 
благополучно преминава. 

Това става повод на 
39-годишна възраст бай 
Стоян да получи званието 
„Почетен железничар на 
републиката”.

Днес той не може да 
си представи, че неговата 
гара, преди две-три годи-
ни основно ремонтирана и 
препокрита с нови кереми-
ди, е спуснала кепенците.

Добре, питаме се – не 
е ли време да се наме-
ри рентабилност между 
участието на държавата 
и радикалните реформи 
вътре в железниците? Не 
е ли време да се погледне 
на железниците страте-
гически? Ще развиваме ли 
приоритетно направлени-
ята от трансевропейска-

та жп мрежа и някои от 
по-значимите вътрешни 
линии? Какво ще правим с 
губещите дейности? Ще 
променим ли политиката 
в транспорта съобразно 
приоритетите на ЕС за 
съживяване на железници-
те? Въпроси без отговор.

Връщайки се отново 
към гара/спирка Побит 
камък, забелязваме още 
нещо. Приемното здание 
е основно ремонтирано 
от строителна фирма, 
но сега то не е нужно на 
железниците. Оставено е 
на произвола на съдбата и 
съвсем скоро гастролира-
щите с каруците си наши 
сънародници ще си „позна-
ят” керемидите. 

Защо? 

Защо сградата, къ-
дето при добри условия 
могат да живеят четири 
семейства, не се предос-
тави например за приюте-
ните от отец Иван хора 
в съседното с. Нови хан. 
Някои от тях освен в но-
виханската света обител 
живеят насред полето на 
има-няма километър от 
гарата. На прилежащия 

на сградата терен те 
могат да си стъкмят зе-
ленчукови градини, деца-
та им лесно да пътуват 
до училище във Вакарел, 
Елин Пелин или София. 
Могат да отглеждат кул-
тивирани гъби в отдавна 
загубилата предназначе-
нието си след спирането 
на парните локомотиви 
водонапорна кула, където 
температурата и влаж-
ността са еднакви и по-
стоянни вече 100 години. 

Но гарите без  же-
лезничари се разпадат. 
Гледките са като след 
бомбардировка.  Или като 
след нашествие на те-
рмити. Така е по пловдив-
ското направление, към 
Русе и Варна, към Петрич. 
Да не говорим за просло-
вутата Северозападна 
България.

Без особени проблеми 
железниците могат да 
решат един огромен со-
циален проблем на държа-
вата.

Нашият приятел, кме-
тът на Белене Момчил 
Спасов, наскоро ни показа 
буренясалата железопът-
на линия от неговия град 
до Свищов, по която вла-
кове отдавна не се дви-

жат. Трасето е спряно 
след 2000 г. Имал градо-
началникът на дунавския 
град  разговори с НКЖИ 
дали ще намерят въз-
можност да прехвърлят 
собствеността върху 
гарата на общината, но 
отговорът бил уклончив. 
Гарата и линията - ви-
дяхме ние - са обрасли с 
храсталаци, сградата 
скоро ще стане опасна 
за преминаващите. И ще 
бъде разграбена и унищо-
жена. 

Няколко пъти бе обявя-
вано, че БДЖ ще продава 
свои почивни бази и не-
нужен подвижен състав, 
но това така и не се слу-
чи. Публична тайна е, че 
кражбите на горива про-
дължават. Продължават и 
разбиването и обезкостя-
ването на вагоните. Спе-
циалистите твърдят, че 
един от ключовите про-
блеми след значителния 
спад на превозите в годи-
ните на прехода е непъл-
ноценното използване на 
жп линиите. За пътниче-
ските превози възвръща-
емостта на разходите по 
далечните направления е 
80-85%, но за регионални-
те и крайградските - едва 

30-35%. В същото време 

средства за поддръжка 

на инфраструктурата 
са нужни постоянно. 

Не е ли по-рационал-
но да се редуцира жп 
мрежата съобразно по-
требностите и да се 
инвестира приоритетно 
в инфраструктура, в съ-
временни технологии по 
трансевропейските на-
правления и национално 
значимите линии? В тези 
няколко пункта сякаш е за-
ровено кучето.

Този, който създаде 
инфраструктура и тех-
нология да обслужва кли-
ентите от производител 

до потребител, той ще 
се класира изпреварващо 
пред доминиращия сега ав-
тотранспорт. 

От няколко десетиле-
тия добрата стара же-
лезница в Европа и света 
преживява своя ренесанс. 
Строят се нови и се ре-
конструират съществу-
ващи жп линии. Изграждат 
се цели високоскоростни 
транспортни мрежи. В Ки-
тай качиха железница на 
Хималаите. Целта е да се 
прехвърли колкото се може 
повече  трафик от шосе-
тата върху релсите.

А у нас... с изключение 
на два коловоза, релсите 
на гара/спирка Побит ка-
мък са ръждясали.

Основно ремонтираната сграда на гарата

Водонапорната кулаНашият събеседник бай Стоян

Железничарско 

жилище в… минало 

време

Снимки авторът
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Плевен
Описание: Поръчката включва 3 (три) самостоя-

телно обособени позиции, както следва: I позиция: „За 
гр. Плевен – Централна градска част с граници на райо-
на и включително улиците: ул.  „Българска авиация” от 
граница гр. Плевен, ул. „Иван Мендиликов”, „Г. М. Дими-
тров” до граница гр. Плевен; ул. „Ал. Стамболийски”, ул. 
„Дойран”, ул. „Ген. Ат. Стефанов” („Хемус”), ул. „Христо 
Ботев”, ул. „Пробуда”, ул. „Стоян Михайловски”, ул. „Кли-
мент Охридски”, бул. „Европа”, бул. „Русе” до граница 
гр. Плевен; Други населени места от община Плевен 
– с. Тодорово, с. Горталово, с. Бохот, с. Беглеж, с. Ни-
колаево, с. Ласкар, с. Ралево”; II позиция: „За гр. Плевен 
– кв. „Сторгозия”, с граници на района ул. „Българска 
авиация”, ул. „Иван Мендиликов” , ул. „Г. М. Димитров” до 

граница гр. Плевен и включително ул. „Сторгозия” до 
граница гр. Плевен и улиците в жк „Сторгозия”; Други 
населени места от община Плевен – с. Ясен, с. Опанец, 
с. Мечка, с. Бръшляница, гр. Славяново, с. Върбица, с. 
Гривица, с. Брестовец; III позиция: „За гр. Плевен – жк 
„Дружба”, жк „Кайлъка”, кв. „М. Денчева” с граници на 
района от ул. „Христо Ботев”,  ул. „Пробуда”, ул. „Стоян 
Михайловски”, ул. „Климент Охридски”, бул. „Европа”, бул. 
„Русе” до граница гр. Плевен и включително улиците в 
жилищните квартали; улици в 9-и квартал с граници от 
ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Дойран”, ул. „Ген. Ат. Сте-
фанов” („Хемус”), включително улиците в 9-и квартал; 
Други населени места от община Плевен – с. Търнене, 
с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Коиловци, с. 
Буковлък, с. Пелишат, с. Тученица, с. Радишево”.

Възложител: Многопрофилна болница за 
активно лечение „Д-р Братан Шукеров" АД

Описание: Ремонт на педиатрично отде-
ление на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД

Възложител: Община Бургас
Описание: Проектът предвижда дейности по ре-

конструкция на съществуващо пространство, разпо-
ложено североизточно от бл. 128, бл. 127 и бл. 126 на жк 
„Меден рудник” в територия, прилежаща на ул. „Тополица“ 
и ул. „Черни връх”. Проектната документация е изгот-
вена в обем и съдържание по части: Паркоустрояване и 
благоустрояване, Геодезия, строителни конструкции, 
Електро, ВиК, Пожарна безопасност, ПБЗ, видео наблю-
дение и инженерно-геоложко становище. Захранването 
на предвиденото парково осветление е осигурено от 
съществуваща касета, собственост на община Бургас, 
с достатъчна инсталирана мощност, поради което не 
се налага сключването на нов договор за присъединяване 
към електроразпределителната мрежа. - Благоустроя-
ване на публично пространство в кв. 60Б, зона „Г“, жк 
„Меден рудник”. Предвижда се изграждането на детска 
площадка, фитнес на открито, зона за пързаляне с роле-

ри, зона за разполагане на пикник маси, пейки и беседки 
за отдих на открито и многофункционално спортно иг-
рище. Зоната включва обособяването на отделни прос-
транства за спорт и рекреация на различни възрастови 
групи и с различна тематична функционалност. Очаква-
ни продукти: • Реконструирана площадка за игра на деца 
от 3 до 12 г. с обща площ 250 m2; • Изграждане на 20 
броя паркоместа; • Монтирани общо 6 бр. съоръжения за 
различни видове спорт; • Монтиране на 1 нова питейна 
фонтанка; • Доставка и монтаж на 26 нови пейки; • По-
ставени 3 броя нови велостоянки. Очаквани резултати: 
• Повишен капацитет и функционалност на обществено 
достъпна зона за спорт и отдих, разположена в гъсто-
населен квартал на Бургас; • Подобрено качество на 
съоръженията и създадени условия за активен живот 
на групи от различни възрасти; • Подобрен достъп на 
средата за хора с увреждания; • Подобрени условия за 
енергийна ефективност и безопасност на средата.

Наименование: „Основен ремонт и изграждане уличната 
мрежа на територията на община Плевен”

Наименование: „Изпълнение на СМР на обект Благоустро-
яване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв. 60Б, по 
плана на жк „Меден рудник", гр. Бургас“

Наименование: „Ремонт на педиатрично отделение на МБАЛ 
„Д-р Братан Шукеров“ АД“

Oсн. предмет: 45233140 - Пътни работи 
Прогнозна стойност: 2 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 48
Срок за получаване на документация за участие: 

06.11.2014 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 06.11.2014 г.  Час: 17:00

Отваряне на офертите: Община Плевен, площад „Въз-
раждане” №2, Актова зала - I етаж.
Дата: 07.11.2014 г.  Час: 14:30
За контакти:  инж. Владислав Иванов
Факс: 064 881414. Телефон: 064 881243
Адрес: площад  „Възраждане“ №2
Адрес на възложителя: www.pleven.bg
E-mail: ir@pleven.bg 

Oсн. предмет: 45211360 - Строителни и монтажни 
работи по градско благоустройство 
Прогнозна стойност: 579 963.91 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 
150
Срок за получаване на документация за участие: 

20.10.2014 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 30.10.2014 г.  Час: 17:00

Отваряне на офертите: Сградата на община Бур-
гас, ул. „Александровска" № 26, заседателна зала
Дата: 31.10.2014 г.  Час: 09:30
За контакти: К. Тошева - Ганева
Факс: 056 841541 
Адрес: ул. „Александровска" № 26
Адрес на възложителя: www.burgas.bg 
Телефон: 056 907276
E-mail: k.ganeva@burgas.bg

Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи
Прогнозна стойност: 209 000 BGN
Технически възможности: Изискуеми документи и ин-
формация: 1. Списък на строителството, изпълнено през 
последните 5 години, считано от датата на подаване на 
офертата за строителство на обществени сгради (в 
т.ч. здравни заведения), и: а) посочване на публичните ре-
гистри, в които се съдържа информация за актовете за 
въвеждане на строежите в експлоатация, която инфор-
мация включва данни за компетентните органи, които 
са издали тези актове, стойността, датата, на която 
е приключило изпълнението, мястото и вида на строи-
телството; или б) удостоверения за добро изпълнение, 
които съдържат стойността, датата, на която е при-
ключило изпълнението, мястото, вида и обема на строи-
телството, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания; удостоверенията съдържат 
и дата и подпис на издателя и данни за контакт - в ори-
гинал или нотариално заверена форма, минимум 3 удос-
товерения; или в) копия на документи, удостоверяващи 
изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни 
дейности - в нотариално заверена форма, минимум 3 до-
кумента; Списъкът се представя в оригинал – подписан 
и подпечатан от участника. 2. Декларация с посочване 
на образованието, професионалната квалификация и про-
фесионалния опит на участника и/или на ръководните 
му служители, включително на лицата, които отгова-

рят за извършването на строителството - подписана 
и подпечатана от участника в оригинал; 3. Декларация 
за средния годишен брой на работниците и служители-
те и за броя на ръководните служители на кандидата 
или участника за последните три години, считано от 
внасянето на офертата, освен когато участникът е по-
сочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или 
ресурсите на трето лице - подписана и подпечатана от 
участника в оригинал; 4. Декларация за техническото 
оборудване, с което разполага участникът за изпълнение 
на обществена поръчка - в оригинал, подписана и подпе-
чатана от участника; 5. Сертификат за въведена систе-
ма за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 
или еквивалентен при участника с обхват строителство 
(във формата на копие, заверено от участника с неговия 
печат и гриф „Вярно с оригинала”);
Минимални изисквания: 1. Да са изпълнили успешно СМР/
СРР за обществени обекти  -  не по-малко от 3 обекта, 
изпълнени през последните 5 години, считано от датата 
на подаване на офертата, доказващ опита на участника. 
2. Да имат добра репутация като изпълнители във връзка 
с изпълнението на договорите от списъка. 3. Да имат 
средногодишен брой от минимум 10 работници, ангажи-
рани с изпълнение на строителни дейности, и минимум 
един ръководен служител. 4. Да разполагат с техническо 
оборудване за изпълнение на поръчката. 5. Участникът да 
притежава внедрена система за управление на качество- Още на: www.vestnikstroitel.bg

1. Бистро - намира се в сградата 

на Административното управле-

ние на фирмата, кв. „Княжево“, 

ул. „Евлия Челеби“ №58.

• Обща площ – 82 кв. м.
• Оборудвана кухня, бар-бюфет 

и обзаведен салон за хранене.
• Месечен наем – 82,00 лв.

2. Закусвалня - намира се на 

територията на Асфалтова база 

„Враждебна“.

• Обща площ – 70 кв. м.
• Оборудвана кухня, бар-бюфет 

и обзаведен салон за хранене.
• Месечен наем – 70,00 лв.

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. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ЧАСТНИ СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 3 часа и  обработка на материала  150 лв.
Фотозаснемане до 6 часа и  обработка на материала  300 лв.
Видеозаснемане 1 ден      250 лв.

8. ПРЕДПЕЧАТ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ, ПОСТЕРИ

За членове на КСБ 50 лв.
За външни клиенти  100 лв. 

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

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.

НОВО!

НОВО!

Фирма „Пътища и съоръжения“ ЕАД отдава под наем 
две ведомствени заведения за хранене:

Лице за контакт – Стамен Македонски

Тел. 0876 800 386

то съгласно международни стандарти ISO 9001:2008 или 
еквивалент с обхват строителство.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 35
Срок за получаване на документация за участие:  

14.10.2014 г.  Час: 16:00

Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 21.10.2014 г.  Час: 16:00
Отваряне на офертите: 22.10.2014 г.  Час: 13:00
Дата: 23.09.2014 г. 
За контакти: Виктория Санкова, Недялка Стаевска
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Страницата 
подготви 
Емил Христов

Южнокорейската ком-
пания Heerim Architects & 
Planners, популярна със 
създаването на нестан-
дартни сгради, смята да 
построи два уникални про-
екта, които по нищо няма 
да отстъпват на тези в 
Дубай. Те са с наимено-
вания Full Moon и Caspian 
Plus и ще бъдат реализи-
рани в азербайджанската 
столица Баку, като ще 
са разположени на един и 
същи залив, на брега на 
Каспийско море. Техните 

основни сгради ще бъдат 
издигнати върху изкуст-
вени полуострови и ще са 
предназначени за луксозни 
хотели, а останалите ще 
се използват за жилища, 
офиси и търговски площи.

Комплексът Full Moon 
ще включва хотел със съ-
щото име и две жилищни 
сгради, които ще се нари-
чат „Дворец на вятъра” 1 
и 2. Хотелът ще е във фор-
мата на пълна луна и ще 
представлява диск, проме-
нящ външния си вид в зави-
симост от ъгъла, от кой-
то се гледа. Този ефект 
ще е подсилен от различ-
ните фасади на сградата, 

като частта към морето 
ще е изцяло стъклена, а 
обратната ще е покрита 

със светлоотразяващи 
шестоъгълни плоскости, 
наподобяващи медена 

пита. Full Moon Hotel ще 
е с височина 158 м, като 
ще има 35 етажа и 382 
стаи, разположени на площ 
104 182 кв. м.

Други ят комплекс, 
който ще носи наиме-
нованието Caspian Plus, 
ще обхваща хотел, три 
жилищни сгради и една с 

офиси, на 43 етажа, из-
дигащи се на 203 м висо-
чина. Неговият хотел ще 
се нарича Crescent и ще е 
във вид на полумесец. Раз-
гърнатата му площ ще е 
128 140 кв. м и на нея ще 
са разположени 32 етажа, 
221 стаи и 128 апарта-
мента.

Full Moon и Caspian Plus ще бъдат издигнати в столицата Баку

Новото футболно иг-
рище в Моро де Минейра 
– беден квартал в Брази-
лия, изглежда като много 
други, но под него има 200 
плочки, които генерират 
енергия и помагат за ос-
ветлението през нощта. 
Патентът на новото из-
обретение се държи от 
лондонската компания 

Pavegen. Плочките дос-
тавят от 20 до 40% от 
енергията, необходима за 
осветлението на игрище-
то. Останалата идва от 
слънчеви панели, разполо-
жени в съседство. 

Когато играчите ти-
чат, устройствата се 
притискат и така се съз-
дава електрически заряд, 

Японският 
дизайнер Рио-
суке Фукусада 
успя да напра-
ви „невъзмож-
ната” крушка 
от.. .  дърво. 
И з о б р е т е -
н и е т о  м у 
представля-
ва LED лам-
па, обвита с 
тънък  слой 
борова дървесина. Тя из-
глежда солидна, а когато 
е включена, излъчва топла 
светлина, която сияе чрез 
естествените ивици на 
дървото.

На пръв поглед осве-
тителното тяло прилича 
на парче дърво, висящо на 
жица, като текстурата и 
пръстените му се виждат 
на повърхността на круш-

ката. Но при включване на 
тока LED крушката све-
тва отвътре. „Невъзмож-
ното” творение всъщност 
е много плътно засенчена 
лампа, ръчна изработка от 
Фукусада, който използва 
занаятчийско колело, за 
да върти дървото, докато 
прави фини извивки на по-
върхността. Тази тради-
ционна техника се нарича 

Рокуро.
Изборът на бор за 

материал позволява на 
дизайнера да оформи дър-
вото внимателно със спе-
циален нож, намалявайки 
дебелината му до по-малко 
от 2 мм. След това този 
тънък корпус се монти-
ра върху LED крушка и се 
свързва с електрическите 
компоненти.

Първата автоматизирана безпилот-
на линия на метро в европейска държава 
от бившия социалистически блок беше 
открита в Будапеща. Мотрисите с ино-
вативна технология са доставени от 
френската компания „Алстом” за линия 
номер 4 на подземната железница в ун-
гарската столица.

За да свикнат пътниците с новата 
система, през първата година на експло-
атация мотрисите ще бъдат снабдени 
с кабини за управление, в които ще има 
диспечер. След изтичане на този пери-
од стената, която отделя кабината на 
машиниста от зоната за пътниците, ще 
бъде премахната от техниците на „Ал-
стом”.

Влаковите композиции могат да 

развиват скорост до 70 км/ч и са общо 
пространство, което позволява на па-
сажерите при необходимост да преми-
нават свободно от едната мотриса в 
следващата. Комфортът и сигурността 
на пътниците са допълнително засилени 
чрез вградената климатична инсталация 
и съвременната информационна система.

Новото метро в Будапеща е проек-
тирано във Франция. Неговата задвиж-
ваща система е произведена в Унгария, 
а купетата и фактическият монтаж са 
направени в Катовице, Полша.

„Алстом” произвежда решения за ме-
тро в продължение на повече от 70 го-
дини. Към днешна дата всяка четвърта 
метросистема в света е на френската 
компания.

Соларно устройство превръща всеки прозорец в за-
рядно за мобилни джаджи. Достатъчно е да се прикрепи 
малък диск към стъклото и да има слънчева светлина.

Създателите на устройството са се постарали 
то да е леко и да има USB съвместимост. Събраната 
слънчева енергия се съхранява в 1000 mAh акумулаторна 
литиевойонна батерия, която също може да се зарежда 
през USB. Пет светодиода на портативното зарядно 
показват доколко е пълна батерията. Въпреки че е мал-
ко вероятно това устройство да „възкреси” напълно 
угасналия заради нисък заряд лаптоп, то е полезно при 
пътувания, когато наоколо няма контакт, в който да се 
включат мобилните устройства.

Учени от Каталунския 
институт за авангардна 
архитектура в Барселона 
създадоха прототип на 
сграда, която се разширя-
ва и свива в зависимост 
от температурата. При 
повече от 60 градуса по 
Целзий постройката се 
разширява и променя фор-
мата си.

Различен аранжимент 
може да бъде постигнат 
и с помощта на роботи, 
които да я разтягат. С 
охлаждането новата фор-
ма се запазва, а при ново 
загряване се връща пър-
воначалната. Гъвкавата 
архитектура се получава 
с помощта на полимери 
с памет. Прототипът е 
направен от шперплат с 
вградени жици, които за-

гряват триъгълните сег-
менти.

Технология позволява 
само чрез загряване площ-
та да бъде увеличена 4 
пъти. Тя може да бъде из-
ползвана за построяване 

на обществена конструк-
ция или павилион, който да 
се трансформира в зави-
симост от специфичните 
нужди и брой посетители 
за дадено събитие, спек-
такъл или изложба.

Отсек с дължина 
30 м в китайския град 
Чонгкуинг се смята 
за първата улица за 
пристрастени към 
мобилните телефо-
ни. Тя е маркирана за 
хора, които вървят, 
без да откъсват по-
глед от екраните. На 
входа й има син знак, 
а тротоарът е разде-
лен на две с бели ли-
нии. В едната лента 
има изображение на телефон и надпис 
„Потребителите на мобилни телефони 
се движат в тази лента на собствена 
отговорност”. Специално поставени 
стрелки указват посоката на загледани-
те в електронните дисплеи. В другата 

част на тротоара 
има надпис, забраня-
ващ мобилните те-
лефони. 

Идеята е заим-
ствана от проект 
на  телевизионна 
програма на National 
Geographic, реализи-
ран по-рано през го-
дината. Чрез него е 
установено, че малко 
хора сменят страна-
та на тротоара, по 

която вървят, след като забележат мар-
кировката. Според китайските власти 
обаче тя все пак ще напомня на пешеход-
ците, че не е подходящо да се занимават 
със смартфоните си, докато вървят по 
улиците. 

който се съхранява в ба-
терии. Цената на една 
плочка в момента е 500 
долара, но ако технологи-
ята се комерсиализира, тя 
ще падне. 

Pavegen е изгради-
ла обекти в 15 държави, 
опит вайки се да се нало-
жи и да събере средства 
за масово производство. 
Засега няма планове за 
изграждане на други фут-
болни игрища. 
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„Пустинно цвете“ ще бъде завършена през 2017 г.

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

В либийската столица 
Триполи ще бъде постро-
ена първата в страна-
та мултифункционална 
спортна зала, която ще 

разполага с места за 40 
хил. зрители. Проектът за 
съоръжението е на ита-
лианското архитектурно 
студио „Джанкарло Дзема 
Дизайн Груп”, което пред-
вижда на покрива на сгра-
дата да бъдат монтирани 
40 хил. кв. м соларни пане-

ли. Спортният център е 
наречен „Пустинно цве-
те“, тъй като автори-
те му са вдъхновени от 
пъстрите цветя, растя-
щи в Либийската пусти-
ня. Затова и комплексът 
е проектиран да прилича 
на напречното сечение 

на цветето. Елипсовидна 
трибуна опасва частично 
едната страна на цен-
тралния стадион, а от 
другата мястото е оста-
вено празно, за да се оси-
гури гледка към морето. 
Центърът ще има още ба-
скетболно игрище, закрит 

плувен басейн, фитнес 
зала, които се намират 
в разклоненията на глав-

ната част. Комплексът 
трябва да бъде завършен 
през 2017 г. 

Път, който може да за-
реди електрическата ви 
кола, докато тя се движи 
по него – фантастика или 
визия от близкото бъде-
ще? Точно по такъв про-
ект работи американски-
ят инженер Скот Брусо, 
който се е амбицирал да 
осъществи детската си 
мечта – да направи масова 
практика внедряването на 
соларни панели в пътните 
настилки. 

Идеята на Брусо не е 
да въвежда революционни 
промени в соларните ба-
терии, а да оптимизира 
начина им на използване. 
Според него, внедрени в 
настилките по пътищата, 

те могат да захранват с 
електричество сгради, 
да осветяват улиците, да 
зареждат нагреватели, 
които да топят снега и 
леда по пътищата, и да за-
реждат акумулаторите на 
колите. Нововъведението 
му хрумнало благодарение 
на любимите му колички 
от детството, които с 
часове наред пускал по 
различни писти. И така, 
вдъхновен от съпругата 
си, Брусо развива идеята 
асфалтовите покрития 
да бъдат заменени от ог-
ромни слънчеви панели. В 
САЩ има над 72 хил. кв. км 
асфалтови и бетонни пъ-
тища, които са изложени 

на слънце, а ако бъдат пре-
върнати в соларни, с тях 
ще може да се произведе 
над 3 пъти повече енергия, 
отколкото използват до-
макинствата в страната 
в момента, обяснява инже-
нерът. 

През пролетта Брусо 
получава финансиране от 
американското правител-
ство, за да разработи 
проекта си Solar Roadways. 
За да се осъществи иде-
ята обаче, той и учените 
от университета „Пен 
Стейт”, с които работи, 
трябва да създадат дос-
татъчно надеждна, подоб-
на на стъкло, повърхност, 
която да покрива соларни-

те панели. Тя трябва да 
може да осигури същото 
сцепление за движещите 
се коли като асфалта, как-
то и да може да устои на 
рязко спиране на тежкото-
варни автомобили. Необхо-
димо е още настилката да 
е устойчива на различни 
атмосферни условия и да 
се намали способността 
й да отразява светлина-
та, без това да пречи на 
панелите да абсорбират 
слънчевите лъчи. Според 
Брусо соларните панели 
със стъклено покритие 
ще имат живот 21 годи-
ни, а средната цена за 0,3 
кв. м покритие би била 48 
долара. 

Небостъргач в Стокхолм ще бъде снабден с обвивка 
от специални влакна, които да улавят вятъра и да про-
извеждат електричество. Проектът е на архитектур-
ното студио Belachew Arkitekter и целта му е да превър-
не сградата в енергийно независима, т.е. да произвежда 
толкова електричество, колкото консумира. Това ще 
бъде първият в света сламен небостъргач. Обвивката 
ще е поставена върху кулата Soder, която се намира на 
остров Сьодермалм. След поставянето на пиезоелек-
трически сламки дори и слаб вятър ще е достатъчен, 
за да се произведе енергия за сградата. Този способ 
има предимство пред обичайните с това, че е тих и 
не нарушава спокойствието на животните, обясняват 
архитектите. Освен това може да бъде приложен и на 
много други здания. Създателите на проекта подчерта-
ват и неговите естетически предимства. Смятаните 
за неподвижни сгради изведнъж оживяват и създават 
впечатление за тяло, което диша.

В Маями започна строителството на небостъргач с 
височина 305 м, който ще предлага на посетителите си 
атракции, вдигащи адреналина. Проектът SkyRise Miami 
се намира само на минути разстояние от прочутия Саут 
Бийч, а създателите му от Аrquitectonica го рекламират 
като „Айфеловата кула на Маями“. Инвестицията в сгра-
дата е 430 млн. долара. Тя ще разполага с обичайните за 
небостъргачите места за наблюдения на цели три нива, 
нощен клуб, ресторант, зала, изложбени помещения. Но 
това, което я прави забележителна, са две атракции – 
скачане с въже от върха и високоскоростно свободно 
падане, което завършва с рязко спиране. Небостъргачът 
трябва да бъде завършен през 2018 г. 

Китайски строи-
телни работници по-
ставиха последната 
греда на най-големия 
небостъргач в ки-
тайския град Шанхай, 
който ще бъде и вто-
рата по височина кула 
в света. Тя се издига 
на 632 м височина в 
китайската икономи-
ческа столица.

Последната сто-
манена греда с фор-
мата на плавник е 
поставена бавно с 
помощта на кран на 
върха на кулата, обя-
ви компанията изпълнител. Шанхай-
ският небостъргач има 137 етажа. 
Той ще бъде напълно готов през 
2015 г. и ще отвори врати в среда-
та на годината. Сградата е в тър-
говската зона Пудун и се извисява 
далеч над тайванската 509-метрова 
кула „Тайпе 101”, която досега беше 
най-високата в Източна Азия и вто-
рата по височина в света.

Шанхайската кула е далече от 
световния рекорд – кулата „Бурдж 
Халифа” в Дубай с нейните 830 м. 
Тази в Китай ще има офиси, 5-звез-

ден хотел, зони за развлечения. 
Строителството започна през 

2008 г. През 2012 г. в земята около 
обекта се появиха дълги пукнатини 
и властите се притесниха, че може 
да има свличане на терена, но ар-
хитектът и строителите обявиха 
опасенията за неоснователни. В 
континентален Китай сега се на-
мират две от трите най-големи 
сгради в света – Шанхайската кула 
и Шанхайският световен финансов 
център, издигащ се на 492 м в не-
бето.

Пейзажът на британската сто-
лица в близко бъдеще коренно ще се 
промени с планираното изграждане 
на 236 небостъргача с височина 
над 20 етажа. В Лондон се намира и 
най-високата кула в Западна Европа 
– „Шард”. „Изграждането на някои от 
236-те небостъргача е започнало, 
за други то е одобрено, а за трети 
са депозирани искания за разреши-
телни за строеж”, посочват от асо-
циацията New London Architecture. 
Зелена светлина са получили поло-
вината от кулите, а 19% са със за-
вършени основи. 

Повечето от тези конструкции 
са съсредоточени в центъра и в из-
точната част на Лондон, където са 
бедните квартали. 189 от високите 
постройки ще бъдат жилищни сгра-
ди, които ще намалят донякъде хро-
ничния недостиг на апартаменти в 
британската столица. Заради него 
цените на лондонските недвижими 
имоти скочиха до небесата. 

Останалите небостъргачи ще 
подслонят офиси (18), хотели (8), мо-
лове (7). Ще бъде изграден и универ-
ситет, разположен на над 20 етажа. 
Но никоя от тези постройки няма да 
може да конкурира стъклената кула 
„Шард” с нейните 95 етажа и 310 м, 
издигащи се на южния бряг на Темза.

22-ама милиардери, или 
около 2% от топ богата-
шите в света са купили 
апартаменти в 60-етажна 
сграда в Малибу. Градът 
отдавна е център на лу-
кса и небостъргачът, кой-
то ще бъде построен след 
2016 г., се смята за череш-
ката на тортата. Той ще 

бъде изпълнен от компани-
ята Dealer Development от 
Южна Флорида в сътруд-
ничество с германския 
Porsche Desighn Groop. За 
него е взет банков кредит 
в размер на 214 млн. дола-
ра – рекорден по размер 
за строителния сектор, 
след като започна финан-

совата криза. Но вече са 
продадени 80% от 132-ата 
апартамента и по този 
начин инвеститорите са 
си докарали 624 млн. до-
лара. 

Н е б о с т ъ р г ач ъ т  е 
пълен с  разнообразни 
глезотии, като басей-
ни с водопади почти на 

всеки балкон, кинозали, 
СПА центрове и др.  И 
тъй като е замесено и 
Porsche, всеки детайл в 
сградата е свързан с ав-
томобилите. Любопитен 
факт е, че тя разполага с 
3 асансьора за коли, кои-
то ги возят до самите 
апартаменти.

Новата кула е с височина 632м, до нея е Шанхайският 

световен финансов център

Снимка Ренета Николова
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

През 2013 г. най-великият колоездач Ланс Армстронг 
е принуден да напусне огромното си имение в Тексас, да 
върне наградите си, милиони долари и да промени коренно 
стандарта си на живот. Трябва да признае използването 
на допинг медикаменти. Редица компании, на които е ре-
кламно лице, го заклеймяват и прекратяват договорите 
си с него. От тях губи 75 млн. долара бъдещи приходи, 
както и 135 млн. долара, ако не спечели делата, по които 
е обвиняем. 

В тези тежки дни за състезателя журналистката от 
New York Times Джулиет Макур остава до него, за да раз-
говаря с приятелката и децата на Армстронг, както и да 
чуе неговата версия за истината. Тя бе един от малкото 
представители на медиите, удостоени с привилегията да 
говори лице в лице с него. 

„Близо 10-годишното ми познанство с Ланс Армстронг 
е изпълнено с конфликти. Минаха седем години, откакто 
агентът му Бил Стейпълтън за първи път ме заплаши със 
съдебен процес. По онова време бях една от многото жур-
налисти, които Армстронг се опитваше да манипулира, 
очарова или заплашва. Завеждането на дела срещу тези, 
които дръзваха да оспорят красивите му приказки, беше 
неговият бърз и лесен начин да убеждава хората, че не 
си струва трудът да го критикуват. С течение на годи-
ните започна да ме възприема като свой враг – един от 
многото, които той и привържениците му трябваше да 
държат под око. Едва след падението му сключихме нещо 
като примирие. Макар и да съм убедена, че ще отрече, 
той склони да работи с мен само защото смяташе, че 
ще успее да контролира процеса. Казах му, че това няма 
да се случи”, разказва спортният репортер.

Каква е грозната истина за колоезденето? Какво 
споделя самият Армстронг за този спорт? Винаги ли се 
използва допинг? Можеше ли да се избегне позорното па-
дение на Армстронг след такава световна слава? Всичко 
това – в „Колелото на лъжите“.

От 2001 г., когато из-
лезе култовият „Трениро-
въчен ден”, холивудската 
звезда Дензъл Уошинг-
тън и режисьорът Антон 
Фукуа са имали няколко 
възможности да снимат 
отново заедно, но „Зак-
рилникът” е първата, коя-
то се реализира. „Това не 
беше целенасочено. Не 
ставаше дума за нещо от 
рода на „Хайде сега мом-

четата от „Тренировъчен 
ден” да се съберат заед-
но”, споделя продуцентът 
на проекта Джейсън Блу-
ментал. 

„Закрилникът” взема 
заглавието и основната 
си тема от телевизионен 
сериал от 80-те и разви-
ва централата му линия – 
добре обучен човек, който 
може да изравни шансове-
те, когато те са в ущърб 

на безпомощните. 
Според режисьора Ан-

тоан Фукуа главният пер-
сонаж във филма – Робърт 
Маккол, притежава някои 
основни черти на класи-
чески герой. 

„Виждах този филм 
като завръщане към мина-
лото, към уестърните на 
Серджо Леоне. В центъра 
е антигерой, който води 
вътрешна борба, изпитва 

След като продуцентите се свърз-
ват за първи път с Дензъл Уошингтън, 
той е привлечен от концепцията и иде-
ята, но всички са единодушни, че няма 
да поеме ангажимента, докато сцена-
рият не е завършен. Три дни след като 
Уошингтън получава готовия текст, 
екипът е на тръни, очаквайки да чуят 
отговора. Тогава иззвънява телефонът 
на продуцента Тод Блек. „Дензъл бе от 
другата страна. Каза ми: „Тод, обажда 
се Робърт Маккол“, разказва той.

Екипът от каскадьори е трябвало 
да работи в тясно сътрудничество 
с Уошингтън и да създаде екшън сце-
ни, каквито актьорът може да изпъл-

ни. „Направихме цялото действие да 
е от първо лице, на екрана може би 
през 95% от времето е Дензъл. Така 
че около месец преди снимките за-
почнахме обучението и тренирахме 
всеки ден”, споделя координаторът 
на каскадите.

Едно нещо, което отличава Робърт 
Маккол от обичайните екшън герои, е 
това, че той не носи пистолет – сре-
щу опонентите си използва оръжия от 
заобикалящата го среда, каквото му е 
подръка. Може да има пепелник на ма-
сата, нож за писма на бюрото, ваза, 
вилица, чаша, книга... комбинациите са 
безкрайни.

нежелание и срам да вдигне 
оръжието си... но когато 
получава шанс да помогне 
на други хора, той го прави 
и използва уменията си за 
това“, споделя Фукуа.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Тази година Младеж-
кият театър отбелязва 
80-ата годишнина от рож-
дението на своя патрон 
– Николай Бинев. По този 
повод, както и в трескава 
подготовка за 70-годишния 
юбилей на театъра през 
2015 г., връзката между 
поколенията и предизвика-
телствата на времето са 
били водещи при оформяне 
на програмата за сезона. 

Първата премиера е 
пиесата „Кривите огледа-
ла” от Дейвид Линдзи-Абър, 
която ще бъде поставена 
от Ивайло Христов. В тази 
съвременна черна комедия 
ще видите любимите ак-
тьори от трупата на теа-
търа Койна Русева, Станка 
Калчева, Малин Кръстев, 
Герасим Георгиев-Геро, 
Стефан Мавродиев, Ники 
Луканов и младия Юлиян 
Петров.

На 29 септември пък 
стартира осмото изда-
ние на фестивала „Панаир 

на младите”, чието мото 
този път е „ТрансФормс”. 
Специално за събитието 
се подготвят 3 премиерни 
заглавия, които демонс-
трират опита на актьор-
ите да работят с, между 
и отвъд познатите ни 
театрални форми. Както 
обикновено, фестивалът 
ще предложи и атрактив-
ни музикални проекти. Своя 
дебют ще направи клубни-
ят проект Swing Revival 

Collective, които изпълня-
ват хитови суинг парчета 
с нови аранжименти и с 
акустична брас секция. 

Събитията след Нова 
година ще преминат под 
шапката на честванията 
на 70-годишния юбилей на 
театъра. Ще бъде дадено 
начало на новата програ-
ма „RE:”, която ще пред-
стави знакови заглавия от 
историята на театъра. С 
едно от най-запомнящите 

се представления – 
„Кухнята” на Арнолд 
Уескър, ще се заеме 
Владимир Люцка-
нов, а за „Еквус” от 
Питър Шафър все 
още се водят пре-
говори. 

В рамките на 
честванията два-
ма любими актьори 
от трупата на теа-
търа ще режисират 
свои спектакли. 
Малин Кръстев ще 
постави авторския 
си драматургичен 
текст „Семеен ал-
бум”, а доайенът на 
трупата – неоста-

ряващият Стефан Мавро-
диев, ще се потопи отново 
в Чеховата драматургия с 
„Иванов”. 

Обсъждат се и дру-
ги проекти с интересни 
предложения от нови, не-
поставяни заглавия на съ-
временната европейска 
драматургия. В рамките 
на юбилейната 2015 г. ще 
бъдат издадени алманах и 
албум с плакати и снимки 
от историята на театъра.

Сцената празнува два юбилея

Осмото издание на фестивала „Панаир на младите” ще се проведе 

между 29 септември и 5 октомври

Новият албум на Бар-
бара Стрейзънд Partners 
вече е факт. Както под-
сказва и заглавието, твор-
бата включва 12 дуета 
на легендарната певица 
с някои от най-великите 
изпълнители на нашето 
време. Участие са взели 
певци като Андреа Бочели, 
Лайнъл Ричи, Майкъл Бубле, 
Стиви Уондър, Били Джоел 
и др. В албума е включен и 
виртуален дует на Love Me 
Tender с Елвис Пресли.

К о н ц е п ц и я т а  н а 
Partners eдва ли е изненада 
за феновете на певицата, 
тъй като тя неведнъж е 
споделяла сцената под 
светлините на прожекто-
рите, за да създаде някои 
от най-пленяващите ду-
ети в музикалната индус-
трия.

С продажби от над 72 
млн. копия Барбара Стрей-
зънд е най-продаваната из-
пълнителка за всички вре-
мена и единствената жена 

във вечната 
класация „Топ 
10 на най-про-
даваните ар-
тисти”.

М оже  да 
се похвали и 
с друго забе-
л е ж и т е л н о 
постижение 
– тя е един-
с т в е н и я т 
звукозаписен артист с 
номер 1 албуми в 5 после-
дователни десетилетия 

и притежава 51 златни 
албума, 30 платинени и 13 
мултиплатинени.

Маккол не носи оръжие 
– това е част от минало-
то му. Влиза и сканира по-
мещението за две секун-
ди. Ще знае точно какво 
се намира отляво и какво 
– отдясно, и използва някое 
от тези неща, за да спре 
атаката, взема оръжие-
то на врага и го използва 
срещу него. „Закрилникът 

не убива от разстояние – 
той се изправя срещу про-
тивника и го гледа в очи-
те, докато светлината в 
тях угасне. Той е различен 
вид човешко същество. И 
зрителят никога няма да 
погледне тирбушона по съ-
щия начин отново – това 
поне мога да обещая“, до-
бавя режисьорът.
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Светослав Загорски

Столицата на Непал – 
Катманду, е емблематич-
но място за милиони хора 
по света и отдавна се е 
превърнала в символ на 
свободата. Тук, сред хи-
лядолетните храмове на 
източните религии, можеш 
да освободиш духа си. В съ-
щото време, намирайки се 
в сърцето на Хималаите 
близо до Еверест, можеш 
да се опиташ да видиш це-
лия свят. Точно това е на-
правил сър Едмънд Хилари 
на 23 май 1953 г., покоря-
вайки най-високата точка 
на Земята.

За да опознаеш Кат-
манду, не е достатъчна 
седмица. Необходими са 
поне месец – два, за да 
вникнеш в културата, оби-
чаите, а и да усетиш ис-
тинския вкус на живота. 
За европееца непалската 
столица стана свещено 
място в средата на мина-
лия век. Тогава бе изкачен 
Еверест, а малко след това 
хипи движението превър-
на града в своя Мека. Ка-
тманду е навярно едно от 
най-свещените места на 
нашата планета. Сгушен 
в пазвите на Хималаите, 
той е разположен в едно-
именната долина на тази 
голяма планинска верига на 
повече от 1350 м надмор-
ска височина.

И днес туристите 
могат да видят светили-
щето, на което се е кла-
няло цяло едно поколение, 
водено от легендарната 
британска рок банда „Бий-
тълс”. Това е хълмът Сва-
ямбху, който е най-висока-
та точка в Катманду. Една 
от светините му е храмът 
„Сваямбхунатх”. В него 350 
стръмни стъпала водят до 
същността – голяма бяла 
ступа, която според мест-
ните е на повече от 2000 г. 
„Сваямбхунахт” означава 
„цвят на лотоса, възникнал 
от небитието“. Ступата 
е заобиколена от храмове, 
а пред нея има огромен по-
златен Ваджра – символ 
на бързото просветление. 
Върхът й е украсен с все-
виждащите очи на Буда, а 
въпросителната като нос 
е всъщност непалското 
число едно (ек), символ на 
единството. Основата й е 
оформена като барабан, за-
обиколен от 12-те живот-
ни на тибетския календар. 
Двата храма кули „Шиха-
ра” са от XVII в., а пред тях 
има площадка, откъдето 
се открива красива пано-
рама към долината и гра-
да. От тук ще видите, че 
на свечеряване Катманду 
розовее.

От хипарското тече-
ние през 60-те години на 
миналия век е останало 
наименованието 

„Храм на маймуните”.

Районът Тамел е най-
автентичен и като такъв 
привлича по-голямата част 
от туристите. Тук може 
да видите заведенията, 
които са посещавали ле-
гендарните Джон Ленън и 
Йоко Оно, Боб Дилън.

С население от около 
1 млн. души столицата 
е единственият голям и 
сравнително модерен град 
в Непал. Силно развити 
са различни занаяти като 
художествена резба, тъ-
качество, кожарство, а 
туризмът е изключително 
важен отрасъл. 

Историята на Катман-
ду започва около 724 г., 
като тогавашното му име 
е било Кантипур, което в 
превод звучи като: „Град на 
красотата”.

Данни за обитатели 
на тукашната долина има 
още от около третото 
столетие преди н.е. Леген-
дата свързва заселването 
й с будистки монах, побе-
дил злите духове и отрязал 
върха на хълма, заприщващ 
водите, които я изпълвали 
и били превърнали долина-
та в езеро. Тогава на осво-
бодената земя се заселили 
хора. Местните твърдят, 
че са намирали много ос-
танки от миди и други 
водни обитатели тук - да-
леч от големите реки и на 
хиляди метри над морето. 
Те вярват, че в долината 
живеят 10 млн. божества. 

Името Катманду идва 
от манастир, на който е 
кръстена непалската сто-
лица. 

Храмът „Кащамандап”,

което буквално  се 
превежда като „подслон 

под дърво”, е строен през 
1596 г. от крал Лакшми 
Нарсингх Мала и е извес-
тен още като „Мару Са-
тал”. Изграден е изцяло от 
дърво, а според предание-
то материалът е дошъл 
само от едно-единстве-
но растение. Абсолютно 
всички сгради в столица-
та са включени в списъка 
на световното културно 
наследство на ЮНЕСКО 
под името „Долината Кат-
манду”. 

Модерната история на 
Непал започва през XIV в. 
по времето на династията 
Малас, която установява 
строг обществен ред и 
впоследствие се опитва 
да защити страната от 
вражески набези. Усилията 
се оказват напразни и дър-
жавата се разпада на 50 
по-малки и феодални, които 
са обединени в Кралство 
Непал в края на XVIII в. 

Виждайки заплаха в 
лицето на британската 
монархия в Индия, кралят 
прогонва християнските 
мисионери, обричайки Не-
пал на 150-годишна изола-
ция от модерния свят. В 
средата на XIX в. Джунг 
Рана става първият й ми-
нистър-председател, в чи-
ито ръце се  съсредоточа-
ва цялата власт. През 1951 
г. управлението отново се 

поема от кралската динас-
тия.  

Днес разходката из 
Катманду е възможност 
човек да се докосне до ма-
гията на източната архи-
тектура. Тесните калдъръ-
мени улички с наредени от 
двете им страни сгради с 
кокетно декорирани про-
зорци и врати мигновено 
връщат посетителя веко-
ве назад във времето. А ко-
гато погледне от някое от 
кафенетата, разположени 
на покривите им, се показ-
ват заснежените върхове 
на Хималаите, и човек вече 
е напълно убеден, че е в 
страна на изумителни кон-
трасти, място като никое 
друго по света.

Изключително богат на 
исторически забележител-
ности  е

площадът „Дурбар“.

Името му в превод оз-
начава „дворец“. Със смай-
ващата концентрация на 
над 50 храма, светилища и 
стари дворци в разстояние 
на няколко пресечки, той 
все още има своите маги-
чески моменти, когато не 
е претъпкан с туристиче-
ски групи, хора, които шум-
но натрапват стоката си, 
и велорикши. 

Гледките, звуците и 

миризмите пренасищат 
сетивата. Можете да се 
насладите на всичко това 
от платформата на стъ-
палата на храма с триъгъ-
лен покрив „Маджу Девал“. 

В южната страна на 
площада е „Кумари Гхар“, 
триетажната резиденция 
на Кумари Деви - Живата 
Богиня. Наблизо се намира 
и старият кралски дворец 
Hanuman Dhoka със застра-
шителния образ на черния 
Бхайраб - едно от въплъще-
нията на бог Шива. 

Въпреки настъплени-
ята на търговците все 
още е много вълнуващо да 
вървиш из лабиринта на 
страничните улички малко 
по-далеч от площада и да 
усещаш миризмите на ка-
дилни пръчици и подправки, 
с които са пълни магазини-
те тип „дупка-в-стената”. 
Тук може да се види начин 
на живот, който е останал 
относително пренебрег-
ван до идването на запад-
ните туристи.

Атмосферата на Кат-
манду се усеща най-пъл-
ноценно, ако изберете да 
се разхождате пеш. Рикши 
обикновено се предлагат 
за обиколки извън града, 
а освен това има възмож-
ност да си наемете коле-
ло. Все пак е добре да из-
лезете и извън Катманду. 

Така ще видите 

„Пашупатинатх” 

- индуистки храм на 
бреговете на река Багма-
ти. Посветен е на инкар-
нацията на Шива и е един 
от най-свещените. 

Освен  със  своите 
многобройни историче-
ски забележителности, 
Катманду е известен и с 
това, че е изходен пункт за 
Кралския национален парк 
Читван - на 175 км в юго-
западна посока. Той се със-
тои от мочурища, хълмове, 
тропическа и субтропиче-
ска гора, обитавана от 
разнообразни животински 
видове, голяма част от 
които са застрашени. В 
парка се срещат носорози, 
тигри, слонове и тукани. 
Можете да го разгледате 
и на гърба на слон. 

За да опознаете Чит-
ван, останете да прено-
щувате поне три дни. Това 
е мястото, на което да по-
пълните екипировката си, 
да организирате и получи-
те разрешение за трекинг 
по Хималаите. Именно от 
тук излитат и двумотор-
ните самолети до Лукла 
- най-близкото летище до 
Еверест и изходния пункт 
за покоряването му - Намче 
Базар. 

Животът кипи на площад „Дурбар”

„Храмът на маймуните” – символът на Катманду

„Кащамандап” – най-

старата сграда в 

града, дала името на 

столицата

Един от най-красивите паркове 

петък, 26 септември 2014
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BCC to join EIC

The BCC Managing Council adopted 
work guidelines for 2015 

Radoslav Rusev, Deputy Minister of Regional Development:

Eng. Pavel Kalistratov – a builder at the age of 60:

The general meeting of the Chamber will be on 6 November in Veliko Tarnovo 

I simply love my profession

“The main priority for 
2015 remains the active po-
sition of the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC) to 
bring legislation in the field of 
construction in accordance 
with the changing conditions 
in the industry and in accord-
ance with European legisla-
tion and the specific condi-
tions in the country,” said in 
front of the enlarged BCC 
Board Eng. Svetoslav Glosov, 
Chairman of the Chamber, 
upon presentation of the or-
ganization’s work guidelines 
for 2015. The meeting was 
held in Varna and was at-
tended by the deputy mayor 
in charge of construction 
Hristo Ivanov. He thanked the 
Chamber and the companies 
for their active participation 
in the removal of damages 

from the natural disaster in 
“Asparuhovo” that were one 
of the worst in the country. 

“The past year was a 
year of intense preparation 
of reforms in the sector. As 

a result of our active work to 
create a fair and competitive 
environment and the consist-

ent policy for changes in the 
fundamental laws governing 
relations in the system was 
done specific work on the 
preparation of drafts for three 
legislative acts – Law on ur-
ban planning, Construction 
law, Law on territory planning 
and regional development 
and resulting amendments 
in the Construction Cham-
ber Act,” said Eng. Sveto-
slav Glosov. “Our goal is the 
developed by us bills to be 
presented to all interested 
bodies – different ministries 
and government agencies 
and to be tabled to the rel-
evant committees of the 
43rd National Assembly for 
consultation and inclusion in 
the agenda of the new parlia-
ment,” defined the first prior-
ity of BCC Eng. Glosov. 

By decision of the Board Bulgarian Construction Cham-
ber (BCC) will join the Association of European and Inter-
national Contractors (EIC) as an official member. That will 
take place on 17 October in the capital of Portugal – Porto, 
where the General Meeting of EIC will be held. BCC re-
ceived the invitation for membership in the Association dur-
ing the recent working visit of the management in Germany. 

The Autumn General Meeting is organized by EIC 
and its Portuguese membership federation FEPICOP. The 
event will be titled “Prospects for European Contractors 
on the African Construction Market”. Special guest will be 
the Deputy Prime Minister of Portugal Paulo Portas. The 
Board decided BCC to be presented at the forum by Eng. 
Nikolay Stankov, BCC Deputy Chairman and Chairman of 
BCC Regional Office Sofia. The Association of European 
and International Contractors works closely with the Eu-
ropean Construction Industry Federation (FIEC), and they 
often hold joint forums. According to the BCC management, 
the membership in EIC will be beneficial for development 
of the organization and the business members.  

A reserve variant of the 
tunnel through the Kresna 
gorge, the entire Hemus mo-
torway will be financed under 
OP “Transport and Transport 
Infrastructure 2014 - 2020”, 
the new program “European 
Transport Corridors” will re-
place “Transit Roads”. These 
are the main points of rear-
ranging the road priorities of 
the country by 2020. They 
were presented by Deputy 
Prime Minister and Minister 
of Regional Development and 
Investment Planning Ekateri-
na Zaharieva during the Pub-

lic Council to the Ministry of 
Regional Development. 

Funding for the projects 
will be provided by opera-
tional programs “Transport 
and Transport Infrastruc-
ture”, “Regions in Growth”, 
the state budget  and a 
loan from the European In-
vestment Bank (EIB) in the 
amount of EUR 800 – 840 
mill ion. “Needs are great 
but money is less. The lack 
of investment in roads hin-
ders the development of 
the economy,” said Deputy 
Prime Minister Zaharieva. 

Eng. Kalistratov, today 

you celebrate your 60th 

anniversary. What do you 

wish for yourself?

In personal aspect,  I 
wish for myself more health 
and relaxation, as well as 
more free time to be able to 
pay attention to my family. 
From a professional point of 
view, I can say that “Kalis-
tratov Group” Ltd. is not only 
doing well, but it simply flies. 

Tell us more about the 

beginning. How did your 

way in the field of construc-

tion start?

My way is entirely relat-
ed to the industry. I am an 
ancestral builder. My father 
and both my grandfathers 

were also part of this noble 
profession. 

In 1979 I started work-
ing in the Home construc-
tion plant in Sofia. At first 
I was technical manager 
assistant, then technical 

manager, chief engineer 
and deputy director general 
until 1992, when I entered 
“Glavbolgarstroy” AD first as 
head of production and then 
as chief executive officer. 
During this period I have de-

veloped as a civil engineer. 
I can only be proud of what 
I have achieved throughout 
my working practice. True 
happiness is that I had the 
chance to build many and 
different in nature sites. I 
have implemented projects 
of the entire range of the 
profession – roads, stadi-
ums, bridges, hospitals, resi-
dential buildings, halls, etc. 
There is no building that I 
have not built. 

What do you dream to 

build? 

Almost all my dreams 
in construction have come 
true. Perhaps I have not built 
only a skyscraper in Bulgar-
ia but it is never late. 

Mr. Rusev, what are the chal-

lenges for you as Deputy Minister of 

Regional Development responsible 

for sector “Water”?

The biggest challenge for me is 
to find a way to accelerate the water 
reform. Big priority is also the prepara-
tion of the Operational program “Envi-
ronment 2014 – 2020”. 

The water reform is not considered 
as a priority in Bulgaria against health, 
energy and other pressing problems 
but it is certainly in the top 10 of impor-
tant for society issues. A lot has been 
done in recent years. Perhaps this is 
one of the few areas where there was 
continuity. I believe, however, that pro-
ject management and acceleration of 
commitments is needed. 

Forthcoming is the Fourth scien-

tific and practical conference “Status 
and Challenges in Building WWTP in 
Bulgaria” organized by BCC and BAW. 
What is your opinion of this type of fo-
rums – how they affect the sector and 
what is your message to the business?

These forums are needed es-
pecially when they come out with 
concrete proposals. I want to send a 
message to the construction industry 
because of its high potential – to opti-
mize the capital expenses required for 
the water sector.

Bulgaria has its great water build-
ers and I think they can play an in-
creasingly active role. Earlier I men-
tioned the topic about contracts with 
guaranteed result. My opinion is that 
the private sector should think in this 
direction. 

The work guidelines will 
be submitted for approval by 
the General Assembly of the 
Chamber to be held on 6 No-
vember in Veliko Tarnovo. 

BCC Chairman said that 
in connection with the Euro-
pean Directive for implemen-
tation of public procurement 
the Chamber will actively par-
ticipate in the development of 
a new Public Procurement Act 
and regulation for tenders in 
construction. The joint work 
on this task will continue with 
colleagues from the Chamber 
of Engineers in the Investment 
Design and the Chamber of 
Architects in Bulgaria. The 
main focus will be preparation 
of standard procedures and 
documents. Andrei Tsekov, 
Deputy Chairman of BCC and 
representative of the working 
group for the preparation of 
standard tender documents 
added that the Chamber will 
insist to participate in drafting 
the texts of the new PPA and 
the project will be discussed 
with the organization mem-
bers. 

Rearranging road 
priorities 

Continuity in completion of the water 
sector reform is necessary 
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Сумо

Кристиано Роналдо потвърди, 
че няма намерение да напуска „Реал” 
(Мадрид) в края на сезона и е щаст-
лив в отбора. През седмицата се 
появиха спекулации, че следващото 
лято той ще се завърне в предиш-
ния си клуб „Манчестър” (Юнайтед). 
Дори мениджърът на „Червените 
дяволи“ Луис ван Гаал заяви, че това 
е възможно. Самият Роналдо обаче 
опроверга тази информация. „Това не 

е важно, важното е „Реал”. На лично 
ниво нещата се развиват добре и 
искам да помогна на отбора. Не смя-
там за нужно да говорим за неща из-
вън тима. Бъдещето ми е в Мадрид, 
щастлив съм“, коментира той след 
победата срещу „Елче”.

По отношение на самата среща, 
в която отбеляза четири гола за по-
бедата с 5:1, Роналдо коментира: 
„Беше страхотен мач. Започнахме 

лошо, вкараха ни дузпа, но отгово-
рихме добре с два бързи гола. Да от-
бележиш 4 попадения в една среща не 
е лесно. Благодарен съм на съотбор-
ниците си, които ми подаваха топ-
ката и ми позволиха да го направя. 
Вкарвал съм 4 гола в един мач два или 
три пъти. В основата е отборната 
работа - това, което тимът ми дава, 
и аз съм им благодарен за помощта. 
Топката от мача ще бъде за сина ми“.

Футбол

Иван Персиев

Yes Hes – „Рутекс” 8:3

Yes Hes записаха трета победа и с пълен актив от точки 
заслужено оглавиха класирането в Ceresit БСФЛ. Денислав 
Радков (Рутекс) откри резултата в самото начало, но „виоле-
товите” реагираха подобаващо и до почивката вече водеха с 
комфортното 4:1. Очаквано се разписаха Росен Ненчев, Кирил 
Магнусон и Цветан Стефанов, а капитанът Милчо Виденов 
откри своята сметка за сезона с мощно воле под гредата. 
През втората част ролите останаха неразменени и Yes Hes 
нанизаха нови 4 гола и еднолично оглавиха класацията за най-
резултатно нападение. „Рутекс” напомниха за себе си едва в 
края, когато Петър Ванков се разписа на два пъти, правейки 
загубата на своите по-почетна. Първо място в класирането, 
най-резултатно нападение и първо място при стрелците за 
Росен Ненчев (Yes Hes)  - повод за възпоменателна снимка  
с класирането, или отборът ще бъде сериозен фактор през 
настоящата година? Времето ще покаже, но Yes Hes опреде-
лено заслужават само адмирации за представянето си през 
тази есен.  

„Рубин 2001” – „Стройкомерс” 2:5

Очевидно проблемите на „Рубин” през есента продължа-
ват, тъй като записаха второ поражение. Шампионите на 
Първа дивизия все пак напомниха за класата си и след като 
изоставаха с 0:2, успяха да се върнат в мача с голове на Вене-
лин Григоров и Анатоли Младенов. Равенството се запази до 
последните минути, когато Георги Георгиев (Стройкомерс) 
най-накрая успя да се разпише, а рухнали след попадението, 
от „Рубин” инкасираха още две попадения от Цоло Петров. 
Заслужена победа за „Стройкомерс”, но и голямо браво за „Ру-
бин”, които започнаха в намален състав и играха без смяна.

„Инфра Холдинг” – Paris Saint Gobain 8:3

„Инфра” записаха първа победа в Лигата и с играта си 
загатнаха за огромен потенциал. „Червено–черните” изва-
диха два сериозни коза от ръкава – Иво Велчев (хеттрик) и 
Димитър Димитров, и показаха, че всеки следва да се съо-
бразява с дебютантите в първенството. „Сен Гобен” бяха 
достойни опоненти само до почивката, след която отборът 
беше тотално надигран и ще разчита на по-добри дни след 
завръщането на Владо Александров.

„Артекс Инженеринг” – „Мухарски” 5:3

Двата отбора изиграха среща, достойна да бъде окачес-
твена като истинско дерби. Пределно концентрирани и емо-
ционално заредени,  „Мухарски” и „Артекс” предложиха един 
зрелищен спектакъл, а славата открадна Месут Козумали 
(Артекс), който наниза 4 попадения и увеличи разликата в 
резултата. 

„Станилов” – „Юроком 2000”   1:6

Пред много зрители на трибуните „Станилов” и „Юроком” 
изиграха мач, който бе равностоен само до средата на пър-
вото полувреме, когато Георги Денев (Станилов) ознаменува 
дебюта си с изравнителен гол. След това „Юроком” рязко 
„дадоха газ“ и след голове на Георги Тодоров (2), Иван Пеев, 
Пламен Т. Тодоров и Цветелин Недялков не оставиха и капка 
съмнение кой е победител в днешния мач.

G.P Group – „Деником” 6:3

Бавно и методично G.P. Group продължава да трупа точки 
в актива си. „Сиво-черните” са безпогрешни от началото 
на сезона и постигнаха заслужена победа над новаците от 
„Деником”, които се държаха изключително достойно. През 
първото полувреме гол не бе отбелязан. След антракта дой-
доха и минутите на Ивайло Петров (G.P Group) – вратар №1 
в Лигата, но... като нападател. Петров показа завидни умения 
в атака и записа хеттрик, което се оказа и решаващо за 
изхода на срещата.  

„Теразид” – АПИ 2:0

Измъчвани от кадрови проблеми, момчетата от АПИ иг-
раха много мъжки. До почивката обаче гол не падна.  През 
втората част „канарчетата“ от „Теразид” все пак намериха 
вратичката на кафеза и чрез Мартин Станков откриха го-
ловата си сметка за сезона.  

В края на срещата Ангел Ангелов (Теразид) отбеляза 
втори гол, с което сложи точка на мача. Първа победа за 
„жълтите” и втора поредна суха мрежа за техния вратар 
Ивайло Борисов.

„Главболгарстрой” – „GS Строймаркет” 2:3

В драматичен двубой GS успя да грабне трите точки в 
последните минути.

Началото определено беше за „Маркета“, които на почив-
ката имаха два гола аванс след попадения на Иван Иванов и 
Илиян Китанов. Втората част премина под диктовката на 
ГБС – първо Виктор Димитров намали, а 4 минути преди края 
Калин Борисов върна мача в изходно положение. И когато всич-
ко вървеше към закономерно равенство, Иван Иванов отбеляза 
за „GS Строймаркет” и се превърна в герой за своите. 

Те са за срещите с „Реал” (Мадрид), „Базел” и „Ливърпул”

Страницата подготви 
Теодор Николов

Броят на продадените пакетни 
билети за мачовете с „Реал” (Мадрид), 
„Базел” и „Ливърпул” надвишава 35 хил., 
съобщава клубният сайт на „Лудого-
рец“. Продажбата продължава. Талони-
те могат да бъдат намерени в мрежа-
та на „Ивентим”, както и на касите на 
Националния стадион „Васил Левски“. 

ПФК „Лудогорец“ напомня, че след 
приключването на пакетната про-
дажба - на 25 септември, клубът ще 
изпълнява и заявки за билети само за 
мача с „Реал” (Мадрид), в случай че има 
останали количества. В предстоящи-
те дни с продажби на тройни пропус-

ки за срещите с „Реал” (1 октомври), 
„Базел” (22 октомври) и „Ливърпул” (26 
ноември) се очаква наличните пакети 
да се изкупят напълно.

Предвижда се единични пропуски да 
има в малки количества само за дома-

кинствата с „Ба-
зел” и „Ливърпул”, 
тъй като тогава 
на стадион „Васил 
Левски” ще могат 
да  присъстват 
около 41 хил. зри-
тели. Игрището 
е с 43 230 седящи 
места, но заради 
санкция от УЕФА за 
двубоя срещу „Реал” 

е затворен блок 32 от сектор „В”, кой-
то е за 1950 зрители. Отделно се оказа, 
че това е наложено и за да бъдат спа-
зени изискванията на евроцентралата 
за комфорта на зрителите по време на 
двубоите от Шампионската лига.

Българинът Даниел Иванов-Аои-
яма спечели схватката си от 11-ия 
кръг на турнира по сумо в японска-
та столица Токио, благодарение на 

което родният „маегашира-3“ вече 
има положителен баланс в силната 
надпревара. Аоияма се наложи сре-
щу Йокорю с хватката „цукитаоши“, 
при която атакуващият поваля своя 
съперник по гръб на дохиото след 
нанасянето на няколко светкавични 
удара. Това покачи баланса на българ-
ския сумист на 6:5 победи, докато 
неговият съперник Йокорю е с отри-
цателен - 3:8. Едноличен лидер в гене-
ралното класиране пък продължава да 

бъде великият шампион Хакухо, кой-
то се наложи над Такекадзе в своята 
схватка от 11-ия кръг на турнира и 
продължава да бъде непобеден. Вто-
рото място, при баланс от 9:1 победи, 
заема вторият „йокодзуна“ в турни-
ра - Какурю, който дели мястото си 
Ичинойо.

В четвъртък Даниел Иванов ще 
има за съперник Саданофуджи (3:8), 
което дава отличен шанс на българи-
на да запише нова победа.

Строежът на ста-
дион „Христо Ботев“ в 
Пловдив е подновен. Из-
граждането на съоръже-
нието беше прекратено 
през лятото заради фи-
нансовите проблеми на 
„Ботев” (Пловдив). Една 
от фирмите подизпълни-
тели обаче започна рабо-
та по вдигането на сектор „А“ и целта 
е той да бъде завършен до края на го-
дината. Точно 25 души се захванаха с 

тежката задача, като ще се работи и 
по трибуните „Изток“ и „Юг“. Идеята 
е „Ботев” (Пд) да провежда мачовете 
си у дома през пролетта.

ЦСКА допуснаха голяма издънка 
в турнира за Купата на България, 
след като тимът на Стойчо Мла-
денов падна с 1:2 при гостуването 
си на втородивизионния „Монтана” 
и се сбогува с надпреварата още 
на 1/16-финал. Армейците откри-
ха резултата чрез Тони Силва в в 
73-тата минута, но малко по-къс-
но Мирослав Антонов изравни и се 
стигна до продължения. В края на 
първото гол на Сергей Георгиев бе 
достатъчен на лидера в „Б“ група 
да хвърли бомбата, елиминирайки 
ЦСКА. Успехът на монтанци бе на-
пълно заслужен, тъй като в опреде-
лени периоди те дори надиграваха 
именития си противник и създадоха 
не малко опасности пред гостува-
щия страж Якуб Дивиш. Отборът на „Арсенал” изхвър-

ча рано-рано от турнира за Купа-
та на Лигата в Англия. „Артиле-
ристите“ допуснаха загуба от 2:1 
срещу „Саутхемптън” и отпаднаха 
още в 3-тия кръг на надпревара-
та.

Мачът на „Емирейтс“ стар-
тира силно за домакините, които 
поведоха още в 14-ата минута 
след прекрасно изпълнение от 
фаул на Алексис Санчес.  „Арсе-
нал” играеха добре до 20-ата 
минута, когато Росицки събори 

Мане в наказателното поле. Пос-
ледва дузпа, реализирана от Тадич 
за 1:1. Гостите направиха пълен 
обрат в 40-ата минута. Тогава 
след изпълнение на корнер послед-
ва разбъркване в наказателно-
то поле на „Арсенал”, а топката 
попадна в краката на Натаниел 
Клайн, който с удар от границите 
на пеналта вкара за 1:2. Второто 
полувреме бе равностойно, като 
„Арсенал” се опитаха да наложат 
някакъв натиск, който в крайна 
сметка не даде резултат и „Са-
утхемптън” продължи към 4-тия 
кръг на турнира.
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В следващия брой очаквайте
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ръководител на 
дипломатическата мисия на 
Република Казахстан у нас
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ключови пътни проекта
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„Печатни медии“
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за публикация в централния 
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Невена Картулева

Да се забавляваш със 
стил не е лесна задача. 
Първото - и най-необхо-
димо за целта - е подхо-
дящата обстановка. Ами 
ако напук на настъпва-
щата зима комбинира-
те лукса с изобилие от 
слънчеви лъчи и топъл 
бриз? Двете условия за 
прекрасно прекарване 
можете да откриете на 
едно място - в Дубай. И 
по-точно в легендарните 
нощни барове на емир-
ството.

Макар че допреди по-
малко от 20 години то е 
било тихо рибарско се-
лище, днес се е превър-
нало в синоним на изоби-
лие, изящество, мащаб и 
безброй скъпо струващи 
удоволствия. Ако си мис-
лите, че забавленията 
тук са ограничени от 
табутата в Арабския 

свят – много се лъжете. 
Клубовете работят до 
ранна сутрин, пушенето 
е разрешено навсякъде, 
сервира се алкохол. За да 
намерите място, ще ви 
е нужна предварителна 
резервация, има и задъл-
жителен дрес код. Мес-
тата, на които ще се 
потопите в пъстрата 
приказка на Изтока, са:

Atmosphere

Барът се намира на 
122-рия етаж на най-ви-
соката сграда в света 
Burj Khalifa. Разположен 
е под обсерваторията и 
ви разкрива неповторима 
гледка към Дубай и Араб-
ския залив. Дрес кодът 
е строг – за мъжете са 
препоръчителни ризите 
с дълъг ръкав. Ако сте 
тук около 17.00 часа, ще 
бъдете толкова близо до 
залеза, колкото никога 
досега.

Cavalli club 

В клуба, чийто инте-
риор е дело на дизайнера 
Роберто Кавали, блещу-
кат над 356 хил. кристали 
„Сваровски”, осеяли стени, 
високи 20 фута. Дрес ко-
дът е Smart Elegant. Тук мо-
жете да се забавлявате с 
екзотичен коктейл в ръка, 
обградени от разкош и под 
звуците на музика, избрана 
от най-добрите диджеи.

VIP Room

Барът е на две въртящи 

се нива, които се разпрос-
тират на 11,5 кв. фута. 
Първият етаж е свързан с 
външна тераса. С 37 маси 
и подвижна диджей кабина 
това е мястото, което 
може да ви предложи ис-
тинско парти. Редовни по-

сетители са звезди като 
Карл Лагерфелд, Джони Деп, 
Риана и Мадона.

Cirque Le Soir

Нощен клуб или цирк? 
Само тук можете да усе-
тите какво би било да се 
забавлявате на манежа. 
Невероятната атмосфе-
ра прави клуба несравним 
с всеки друг. Отличен 
състав циркови артисти, 
сред които ходещи на ко-
кили, джуджета, танцьо-
ри, жонгльори, бурлеска 
танцьорки, гълтачи на 

мечове и илюзионисти, 
изнасят представления 
пред гостите.

The Act

Намира се на 42-рия и 
43-тия етаж на Shangri-

La hotel на улица „Шейх 
Зайед“. Помещението е 
с оформена театрална 
сцена и маси пред нея. 
Оригиналната концеп-
ция, съчетаваща пред-
ставления, нощен живот 

и хранене, осигурява на 
гостите незабравимо 
преживяване.

Известен с „неприлич-
ните“ си сценични изяви, 
The Act се появява първо 
в Лас Вегас, а след това 
и в Дубай, ставайки най-
високо разположеният 
театър в света.

Buddha Bar

Вдъхновен е от ед-
ноименния клуб в Париж. 
Предлага коктейли и лист 
със забележителни видо-
ве шампанско. Намира се 

в сърцето на яхтеното 
пристанище на Дубай. 
Залата е впечатляваща, 
изпълнена с огромни чер-
вени и златни полилеи. Го-
лемите еркерни прозорци 
осигуряват фантастич-

на гледка към яхтеното 
пристанище, отвеждай-
ки гостите на магическо 
пътешествие.

Boudoir 

Барът е в стил па-
рижки шик. Всяка вечер 
предлага различно на-
строение със събитие, 
посветено на опреде-
лен жанр музика. Дами-
те получават „бълбукащ 
комплимент“ – аромат-
но шампанско. В събота 
има специално дежа вю 
Bollywood нощ.

The Act

VIP Room

Cirque Le Soir

Cavalli club

а
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

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

Писмо до телевизията:

„Уважаема редакция, 
моля ви, когато има 
важни новини, да не ги 
пускате долу на екрана  
в течаща лента - жена ми 
е блондинка - мисли си,  
че това е караоке, и започва 
да пее.“

Откриха 
модернизираното 

зАдание

Направиха 
първа коТка

МногоЛаБилни 

жилищни сгради
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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!

Earth and People Hotel & SPA – гр. София

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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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

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

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 пъти обращаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.
0,40 лв./кг 
кварц/корунд

20 мм
44 лв./бр.

21 мм
38,70 лв./бр.
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