
Емил Христов

„Участъкът 3.2 от АМ „Струма“, който об-
хваща Кресненското дефиле, в момента се 
проектира с вариант на тунелно преминава-
не през защитените от „Натура 2000“ зони. 
Съгласно националното законодателство, 
преди обявяване на търг за избор на изпълни-
тел трябва да бъде направена нова процедура 
по оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС) за времето на изграждане на 
обекта. Затова предложихме на ЕК да се раз-
работи и алтернативен вариант на преми-
наването, който да следва максимално близо 
съществуващия път, и паралелно с проекта 
за тунела да бъде направена ОВОС и за него. 
По този начин може да бъде изградено ско-
ростно трасе, позволяващо 100 км/ч, а инди-
кативната стойност може да бъде намалена 
с около 270 млн. евро. Така ще останат пари 

за финансиране на строителството на ма-
гистрала „Хемус” и тунела под Шипка.“ Това 
заяви служебният министър на транспорта 
Николина Ангелкова. Заедно с вицепремиера 
и министър на регионалното развитие и на 
инвестиционното проектиране Екатерина 
Захариева и председателя на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
инж. Лазар Лазаров тя участва в инспекти-
рането на строителството на АМ „Струма“, 
лот 2 – от Дупница до Благоевград, и лот 4 
– Сандански – Кулата. 

„Не сме спирали работата по подготовка-
та на лот 3 на магистралата, който е осно-
вен приоритет в пътния сектор в програмния 
период 2014 – 2020 г.“, каза още Ангелкова и 
обясни, че проектите за подучастъците лот 
3.1 (Благоевград – Крупник) и лот 3.3 (Кресна 
– Сандански) на практика са готови и стро-
ителството по тях може да започне през 
пролетта на следващата година.

ИНТЕРВЮ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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Каним българските 
строители да се включат 
в инфраструктурните ни 
проекти

Имаме идея за нова 
специалност – 
по мениджмънт 
в строителството

Предаваме един 
истински дом за децата
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СТРОИТЕЛ

Индикативната стойност на проекта може 
да бъде намалена с около 270 млн. евро

Николина Ангелкова, служебен министър на транспорта: 

Н. Пр. Темиртай Избастин, 
ръководител на дипломатическата 
мисия на Република Казахстан у нас:

Доц. д-р инж. Иван Марков, декан на 
Строителния факултет при УАСГ:

Красимир Милушев, съуправител 
на „Красстрой” ООД – Самоков:

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

През 2015 г. ще 
продължим да 
подобряваме 
градската среда 
на София

Йорданка Фандъкова, кмет 
на Столичната община:

 стр. 6-7

КСБ и ЦППКОП търсят 
решения за намаляване 
на административната 
тежест
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ПЕПЕЛ ОТ РОЗИ

Няма да забравя никога баба Василка. 
Тя беше моята първа клиентка, когато 
последвах семейната традиция и станах 
като баща ми бояджия. Не знам откъде 
беше разбрала, че и аз вече съм печен в 
занаята. Дойде при мен и ме помоли да й 
подновя лятната кухничка на село с думи-
те: „Ако може, да я боядисаш за последно, 
чедо...”

Не посмях да я попитам защо за фи-
нал, тъй като въпросът ми щеше да е 
излишен. Беше очевидно защо – баба Ва-
силка едва ходеше, прегърбена под те-
жестта на годините...

Пристъпих към работа със свито сър-
це, сякаш и аз белосвах за първи и после-
ден път, но нямаше място за компромис 
с качеството. На отсечките при тава-
на ръцете ми трепереха от страх да 
не сгреша. Баба Василка, която идваше 
да ме види и да ми донесе я чаша вада, я 
студен айран, все ми казваше: „Спокойно, 
чедо, и да сгрешиш, аз си недовиждам!” 

Гледах на всеки един детайл така, ся-
каш го виждах за първи път и за послед-
но. Това ме караше да се вълнувам като 
творец, който съзнава, че сътворява 

нещо уникално, случващо се само веднъж 
– днес, без да има вчера и утре. 

Цветът, който баба Василка пожела 
за стените, също беше многозначителен 
– пепел от рози...

Леко шпакловах стените, изшкурих 
две-три грапавини и нанесох боята. Кух-
ничката светна. Светнаха и очите на 
баба Василка. Тя наистина недовиждаше. 
Но пък виждаше не с очите си, а със сър-
цето си, гледайки на мен така, сякаш за 
нея наистина съм това, което ме нари-
чаше – „чедо”. 

Този поглед на майчино признание 
беше за мен най-високата надница, коя-
то някога съм получавал за работата си. 
Отидох си и от тогава до днес продъл-
жавам да работя навсякъде като за първи 
път и за последно... А иначе три години 
след тази моя първа работа баба Васил-
ка, която си беше още жива и здрава, пак 
ме потърси и помоли да боядисам кухнич-
ката й както преди – за последно... 

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Кандидатът за зам.-председател на ЕК 
беше изслушана в Европейския парламент

Невена Картулева

Кристалина Георгиева 
– българският кандидат за 
поста зам.-председател на 
ЕК, отговарящ за бюджета 
и човешките ресурси, беше 
изслушана в Европейския 
парламент от депутати 
от комисиите по бюджети, 
по бюджетен контрол и по 
правни въпроси.

Всички 27 членове на 
екипа на избрания за пред-
седател на Комисията Жан-
Клод Юнкер се явяват пред 
ЕП от 29 септември до 7 
октомври, за да могат ев-
родепутатите да преценят 
техните познания и програ-
ма в съответния ресор. Спо-
ред правилника ЕК трябва да 
получи одобрение от ЕП, за 
да встъпи в длъжност. Очак-
ва се това да стане на 1 но-
ември.

„Какво постигаме с вся-
ко изразходвано евро? Как 
помагаме на хората в от-
делните страни? Имаме 
ли достатъчно добър кон-
трол? Сигурни ли сме, че 
парите, които ни дават ев-
ропейските данъкоплатци, 
са защитени от измами? 
Осигуряваме ли достатъчни 
условия за служителите си, 
така че да постигнат от-
лични резултати?“ – това 
бяха основните въпроси, за 

които Георгиева посочи, че 
ще търси решение, ако бъде 
одобрена за новия пост в ЕК.

Като свои приоритети 
тя определи бюджета на 
ЕС и неговите насоки през 
2016 г., обмислянето на сис-
тема за събиране на собст-
вени ресурси за общността 
и подготовката на бюджета 
за програмния период след 
2020 г.

Според нея е от особено 
значение да се определят 
точните приоритети и ре-
сурсите да се използват 
спрямо тях за постигането 
на най-добри резултати. 
Кристалина Георгиева на-
помни, че многогодишната 
финансова рамка на ЕС ще 
даде възможност за 1000 
млрд. евро, а те ще гене-
рират работа за 600 хил. 
души, заети в проекти по 
политиката на сближаване. 
„Но всичко това може да се 
изпълни, ако обещаните пари 
съществуват. Така стигаме 
до неразплатените сред-
ства – нещо, което се об-
съжда във връзка с бюджета 
за 2015 г. Ако ме одобрите, 
ще поема щафетата и ще се 
опитам да проведа успешно 
преговори по коригиращия 
бюджет за 2014 г., както и 
този за 2015 г., за да топим 
снежната топка от нераз-
платени задължения. Абсо-

лютно съм убедена, че не го 
ли направим, ще пострадаме 
самите ние, защото ще се 
забавят програмите в име-
то на заетостта и расте-
жа. Парите ще станат по-
скъпи, защото ще трябва да 
се плащат лихви, и от това 
ще пострада репутацията 
ни и доверието към нас“, 
обърна се Георгиева към ев-
родепутатите. 

Тя беше категорична, 
че е необходим допълните-
лен контрол върху изразход-
ването на европейските 
средства в държавите от 
ЕС, като подчерта, че и из-
мамите, а не само кражби-
те разрушават основите 
на общността. Във връзка 
с това Кристалина Георгие-
ва подкрепи обособяването 
на службата на прокурор на 
ЕС, както и силните функции 
на Европейската служба за 
борба с измамите (ОЛАФ). 
Георгиева подчерта още, 
че до края на мандата на 
комисията „Юнкер“ 40% от 
средните и високите ме-
ниджърски позиции трябва 
да бъдат заемани от жени, 
според програмата на самия 
председател. 

Изслушването й в ЕП 
продължава 3 часа, като 
включваше и редица въпро-
си от страна на евродепу-
татите, на които Георгие-
ва трябваше да отговори. 
Представянето й ще при-
ключи след редакционното 
затваряне на броя.

С решение на правителството днес е ден на национален траур 

за жертвите от катастрофалния инцидент в предприятието за 

производство на боеприпаси край с. Горни Лом. Там по сведения 

на МВР са загинали 13 мъже и 2 жени. Поднасяме съболезнования 

на семействата на жертвите.
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 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Свилена Гражданска

Агенция „Пътна инфраструкту-
ра” обяви за трети път обществена 
поръчка за строител на отсечката 
от Западната дъга от р. Какач до 
връзката със Северната тангента 
след с. Мрамор. Прогнозната цена 
на около 6-километровия участък е 
92,7 млн. лв., а срокът за изпълнение 
е съкратен на 10 месеца. Причината 

е, че обектът се финансира по Опе-
ративна програма „Транспорт 2007 
– 2013”, по която парите не могат 
да се усвояват след края на 2015 г.

Първите два търга за втората 
част от Западната дъга се про-
валиха заради жалби на кандидати 
пред Комисията за защита на кон-
куренцията. Условията към фирми-
те са да имат достъп до собствен 
финансов ресурс от 10 млн. лв., с 

които да се обезпечат необходими-
те строителни материали и запла-
щането на служителите. Те трябва 
да докажат опит за последните 5 
години, самостоятелно или като 
участник в обединение, за успеш-
но изграждане или ремонт на път 
с дължина не по-малко от 5,5 км и 
габарит 26,5 м. Има изисквания за 
броя и вида на необходимите стро-
ителни машини.

Невена Картулева

Служебният кабинет прие акту-
ализация на държавния бюджет за 
2014 г., която предвижда нови 448,5 
млн. лв. да постъпят в публичните 
ведомства. Промените ще влязат в 
сила след одобрението им от 43-ото 
народно събрание, съставено след 
предсрочните парламентарни избори 
на 5 октомври.

Отпускането на допълнител-
ни средства предполага нов дълг за 
страната ни и стигане на дефицит 
до 3,6% от прогнозния БВП и 4% по 
консолидираната фискална програма. 
Допустимата граница за недостига в 
бюджета е 3% според Маастрихтски-
те критерии, залагащи ограничения 
на основни показатели, които целят 
да гарантират икономическата ста-
билност на страните от ЕС. Тяхното 
спазване е и условие за присъединява-
не на държавите към еврозоната.

Именно дефицитът, надвишаващ 
3%, беше причината синдикати и рабо-
тодатели да не подкрепят предлага-
ните от кабинета промени в Закона за 
държавния бюджет. Измененията бяха 
обсъдени от Националния съвет за 
тристранно сътрудничество (НСТС) 
часове преди редовното седмично 
заседание на Министерския съвет. 
Според социалните партньори има 
необходимост от актуализация на бю-
джета, но в рамките на допустимите 
3%, защото повишеният дефицит от-
далечава страната ни от еврозоната. 

Въпреки съображенията на бизне-
са и синдикатите правителството 
прие актуализация на бюджета. На 
брифинг след заседанието министъ-
рът на финансите Румен Порожанов 
обясни, че проектозаконът е бил об-
съден с икономисти и финансисти в 
началото на седмицата. Той посочи, 
че служебният кабинет е провел и сре-
ща с представители на политически-
те формации – ГЕРБ, Реформаторския 
блок и коалиция „България без цензура“. 
От „БСП – лява България” са отказали 

да участват в разговорите, а от ДПС 
са поискали отлагане на обсъждания-
та за след 3 октомври поради ангажи-
менти с изборите. Порожанов оцени 
дебата със синдикатите и работода-
телите като ползотворен.

Според актуализираните очаква-
ния за приходите по държавния бю-
джет неизпълнението на планирани-
те параметри ще възлезе на 1061,8 
млн. лв., или 1,3% от прогнозния БВП. 
Кабинетът предвижда влошаване на 
салдото по държавния бюджет с 1510,3 
млн. лв., или 1,9% от прогнозния БВП. 
Така дефицитната сума за 2014 г. дос-
тига 2846,5 млн. лв., или 3,6% от про-
гнозния БВП.

Министерството на финансите 
публикува разчет на допълнителните 
средства, които ще бъдат разпреде-
лени в 11 ведомства. Най-голяма суб-
сидия ще получи Министерството на 
вътрешните работи (125,7 млн. лв.), 
следвано от Министерството на тру-
да и социалната политика (50 млн. лв.), 
Министерството на здравеопазване-
то (24,2 млн. лв.), Министерството на 
регионалното развитие (16,4 млн. лв.), 
Министерството на земеделието 
и храните (16,4 млн. лв.), Министер-
ството на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията (14,7 
млн. лв.), Министерството на отбра-
ната (10 млн. лв.), Висшият съдебен 
съвет (10 млн. лв.), Министерството 
на правосъдието (5 млн. лв.), Минис-

терството на културата (4 млн. лв.) и 
Министерството на външните рабо-
ти (3 млн. лв.). На Държавен фонд „Зе-
меделие“ ще бъдат предоставени 92,1 
млн. лв., а за финансиране на европей-
ски проекти са предвидени 77 млн. лв., 
става ясно от данните на МФ. 

В актуализирания бюджет са за-
ложени и механизми за преодоляване 
на проблемите в банковата система. 
Включена е възможността за отпус-
кане на 2,9 млрд. лв., които са част от 
одобрената от ЕК държавна помощ 
за сектора в размер до 3,3 млрд. лв. 
Но парите ще могат да се използват 
само в случай, че се вземе решение за 
оздравяването на КТБ и ТБ „Виктория“. 
Предвидена е и опция за изплащане на 
гарантираните влогове до 100 хил. 
евро в двете финансови институции, 
в случай че се стигне до отнемане на 
лиценза им.

Във връзка с това с проектозако-
на кабинетът дава право на Фонда за 
гарантиране на влоговете да емитира 
облигации до 2 млрд. лв. „Ако не може 
да пласира емисията, е предвидена 
възможност за отпускане на заем до 
700 млн. лв. от държавата на фонда“, 
коментира министър Порожанов. 

Освен промените в Закона за дър-
жавния бюджет кабинетът одобри и 
отпускането на още 100 млн. лв. за 
Националната здравноосигурителна 
каса. 

Още на стр. 18

Още 448,5 млн. лв. постъпват в държавните ведомства, 
дефицитът достига 3,6%

Невена Картулева

Предсрочните парламентарни избори за 43-то народно 
събрание ще се проведат на 5 октомври. Тогава измежду 
22 партии и 7 коалиции ще бъде определен съставът на 
следващите управляващи.

Извън страната ще има 427 избирателни секции в 59 
държави. В Турция те са 136 на брой, във Великобритания – 
40, в Испания – 4, в Германия – 19, в САЩ – 42. ЦИК е опре-
делила и районите за експериментално гласуване. Те са 5 
с общо 300 секции, разположени в 15 МИР – Плевен, София 
– 24 МИР, Пловдив-област – 17 МИР, Перник и Кюстендил.

В изборния ден избирателните секции у нас ще отворят 
врати в 6.00 ч. и ще работят до 19.00 ч. В случай, че се на-
лага, времето за гласуване може да бъде удължено до 20 ч.

Всичко за протичането на вота през деня, както и 
снимки и ексклузивни коментари от политическите ли-
дери по време на пресконференциите им в Международ-
ния пресцентър в НДК, можете да намерите на www.
vestnikstroitel.bg – сайта на в. „Строител“. 

Невена Картулева

Правителството предостави допълнителен транс-
фер по бюджета на СУ „Св. Климент Охридски” в размер 
на 2,8 млн. лв. Средствата са за извършване на основни 
ремонти на сгради на университета.

Най-старото висше училище в страната се грижи за 
9 здания – недвижими културни ценности, и за 10 други 
паметници на културата, строени през ХIХ и ХХ в. Със-
тоянието им по отношение на енергийна ефективност, 
инсталации, фасади, дограма и естетичен вид е теж-
ко и се нуждаят от неотложни ремонти, което изисква 
значителен финансов ресурс, се посочва в мотивите на 
кабинета за решението.

Министерският съвет одобри и допълнителни 
трансфери в размер на 1 085 000 лв. от централния бю-
джет по бюджетите на четири общини за обновяването 
на уличната им мрежа.

На Девин се отпускат 250 хил. лв., на Доспат – 
350 хил лв., на Долна баня – 135 хил. лв., и на Банско – 350 
хил. лв. за първия етап на проекта за архитектурно-ху-
дожествено оформление на ул. „Гоце Делчев” и площад  
„24 май”.
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Николина Ангелкова, служебен министър на транспорта: 

„Важно е да се знае, че 
по реализирането на лот 3 
се работи активно и разра-
ботването на алтернативен 
вариант няма да забави про-
екта“, допълни Захариева.

При проверката на лот 2 
вицепремиерът, министър 
Ангелкова и инж. Лазаров из-
разиха своето задоволство, 
че отсечката се изгражда по 
план и при добра организация. 
Те посетиха пътен възел Дуп-
ница-юг, археологическите 
разкопки край с. Мурсалево и 
тунела край Кочериново. „Ра-
боти се по цялото трасе от 
37,5 км с малки изключения 
– там, където има археологи-
чески разкопки. Всичко върви 
в срок, но е възможно участъ-
кът да се забави с 4 месеца 
заради дейностите, свързани 
със съхраняване на древните 
артефакти. Независимо от 
това проектът няма да бъде 
оскъпен. От цялото трасе 
това е отсечката с най-до-
бра организация”, посочи Заха-
риева. Тя допълни, че договори-
те с археолозите приключват 
в средата на юни 2015 г. и за-
това най-реалистичният срок 
за цялостното завършване на 
трасето е есента на следва-
щата година. Изпълнител е 
консорциум „Струма – лот 2”, 
в който влизат „Импреза” 
АД, „ГБС – Инфраструктурно 
строителство” АД и „Път-
строй-92” АД.

„И двата тунела в този 
участък вече са пробити. 
Извършват се дейности и 
по естакадата”, увери пред-
седателят на Надзорния 
съвет на „Главболгарстрой 
холдинг” инж. Камен Пешов. 
Стойността на лот 2 е 358 
млн. лв. Проектът включ-
ва изграждането на четири 
пътни възела, два тунела и 
шумозащитни прегради. Фи-
нансирането е по Оператив-
на програма „Транспорт 2007 
– 2013“. 

Инспекцията продължи 
на лот 4, където изпълнител 
е гръцката фирма „Актор”. 
Вицепремиерът Захариева и 
министър Ангелкова се срещ-
наха с представители на ком-
панията и заявиха, че до днес 
(3 октомври) те трябва да 
представят нов график за 
работа или на 15-и срокът 
на договора им няма да бъде 
удължен. 

„На последната среща от 
фирмата изявиха желание да 
подновят работа, но сега се 
вижда, че не показват такава 
воля“, беше категорична За-
хариева.

До този момент от гръц-
ка страна са поставени ре-
дица условия за продължаване 
на дейностите, включително 
и за увеличаване на цената 
на участъка, но всичко им е 
отказано, стана ясно по вре-
ме на инспекцията.

Екатерина Захариева, служебен 
вицепремиер по икономическа 
политика, министър на 
регионалното развитие и на 
инвестиционното проектиране: 

Работата на изпълнителите на лот 2 от 
АМ „Струма“ е една от най-добрите, която 
съм виждала при изграждането на магистра-
ли. Цялото трасе може да бъде завършено 
през есента на следващата година. 

За лот 3 относно тунелната част искам 
да подчертая, че ние сме длъжни по Закона 
за опазване на околната среда да разгледа-
ме различни варианти. Поради тази причина 
сме възложили на Националната компания 
„Стратегически инфраструктурни проекти“ 
(НКСИП) да изготвят други варианти. Ще се 
оцени отново какви са рисковете за околната 
среда, защото знаете, че в този район има 
много защитени видове и ние трябва да ми-
слим как да ги опазим. Тунелът не може да се 
появи просто така. До него трябва да бъдат 
изградени пътни участъци, които също е не-
обходимо да се вземат под внимание. Нека да 
разгледаме алтернативите, които ще предло-
жат и еколози и проектанти, и тогава да се 
реши кой наистина да е финалният вариант. 

За лот 4 на АМ „Струма“ искам да кажа, че 
за съжаление закъснява изключително много. 
В постоянни разговори сме с изпълнителя на 
обекта. Лично аз съм се срещала с предста-
вители на фирмата два пъти в присъствието 
на посланика на Република Гърция у нас Н. Пр. 
Димостенис Стоидис с идеята да имаме по-
добра координация. През изминалата седмица 
те се свързаха с нас – заявиха желание да за-
вършат проекта и в рамките на 4 месеца да 
приключат изцяло изграждането на участъ-
ка. Категорично нашето желание е до края на 
ноември да се направи отсечката от 3,5 км, 
така че да се изведе трафикът от селата, 
през които сега минава обходният път. Ако 
това не се случи, директно ще прекратим до-
говора. За момента сме начислили 1 млн. лв. 
санкции на гръцката фирма. Ако все пак навак-
сат изгубеното време на финалната фаза, ще 
се реши дали да има неустойки. 

Служебният вицепремиер и министър на регионалното развитие и на инвестиционното проекти-

ране Екатерина Захариева, министърът на транспорта Николина Ангелкова и председателят на 

Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров инспектираха лот 2 – от Дупница до Благоевград. 

Председателят на Надзорния съвет на „Главболгарстрой холдинг” инж. Камен Пешов представи на-

предъка на строителните работи по трасето

Строителството на магистралата от Дупница до Благоевград ще приключи през есента на 

следващата година

Изпълнението на лот 4 на АМ „Струма“ закъснява сериозно

Снимки авторът

Крум Бъчваров, ръководител на 
разкопките на лот 2 на АМ „Струма“: 

Край село Мурсалево 
се натъкнахме на селище 
от неолитната епоха от 
VI хилядолетие пр.Хр., кое-
то е разположено точно 
на брега на р. Струма. Го-
ворим за много добре пла-
нирани къщи и прилежащи 
към тях улици. Имаме ка-
тегорични доказател-

ства, че повечето постройки са били двуетажни. 
Занимавам се повече от 20 години с теренна ар-
хеология и не съм виждал през живота си толкова 
добре съхранено селище – със запазени късове от 
стени, тавани и подвижен инвентар. Има много 
голям брой съдове. Досега откритите находки 
биха напълнили поне два пъти един голям регио-
нален исторически музей в страната. Завършва-
нето на разкопките зависи от метеорологичните 
условия и дълбочината на археологическия пласт. 
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Необходимо е създаването на отделно министерство за сектора

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

Десислава 
Бакърджиева

„Туризмът е структу-
роопределяща индустрия 
за българската икономика 
и ролята на държавата за 
неговото развитие е клю-
чова. Отрасълът формира 
13,6% от БВП на страната 
ни, а ако се изчислят също 
стоките и услугите от 
други сектори, които се 
влагат в него, този дял би 
бил много по-висок.” Това 
заяви служебният зам.-ми-
нистър на икономиката 
и енергетиката Брани-
мир Ботев по време на 
обществената дискусия 
„Дневният ред на Бълга-
рия - национални цели и 
приоритети в туризма”.  
Във форума се включиха 
експерти от туристиче-
ския бранш, дипломати и 
представители на бизне-
са, научните среди, поли-
тически партии.

Зам.-министър Ботев 
съобщи, че по данни на 
Световната организация 
по туризъм към ООН за 
2013 г. секторът дава 3,2 
млрд. евро директен при-
нос към икономиката на 
страната ни, а индирект-
но вкарва в нея над 5,5 
млрд. евро. „България има 
повече чуждестранни ту-
ристи, отколкото е насе-
лението на държавата ни. 
Към момента имаме ръст 
от 6,7% повече чужденци”, 
каза Ботев. За да очертае 
моментното състояние 
на отрасъла, той комен-
тира и статистиката на 

БНБ, която сочи, че за пър-
вите 6 месеца на 2014 г. 
приходите от междунаро-
ден туризъм в текущата 
сметка на платежния ба-
ланс са над 1,7 млрд. евро. 
Или с 3,6% повече спрямо 
същия период на миналата 
година. Зам.-министърът 
прогнозира още, че 2014 г. 
няма да приключи негатив-
но за отрасъла, независи-
мо от незапомнените от 
80 години дъждове и адми-
нистративните пречки.

Въпреки че данните 
към момента са положи-
телни, представители 
на бранша заявиха, че 
той търпи загуби, и еди-
нодушно се обявиха за 
спешни промени. Една от 
тях е създаването на ми-
нистерство на туризма. 
Институцията трябва 
да започне да решава на-

трупаните проблеми през 
годините и да управлява 
отрасъла много по-коорди-
нирано. Друга важна цел, 
която присъстващите си 
поставиха, е България да 
се превърне в целогодиш-
на туристическа дести-
нация. Според специали-
стите това би могло да 
се постигне, ако страна-
та ни започне да предлага 
специализиран туризъм, 
реализира публично-част-
ни партньорства (ПЧП) 
за атракциите, които са 
държавна собственост, 
и изгради необходимата 
инфраструктура. Като 
ключов инфраструктурен 
обект за сферата беше 
посочена автомагистра-
ла „Черно море”, за която 
финансиране все още не е 
осигурено. 

Президентът на „Глав-

болгарстрой холдинг” инж. 
Симеон Пешов изтъкна, че 
туризъм без инфраструк-
тура не може да има, но и 
че не само магистралите 
са важни, а и довеждащи-
те пътища, ВиК мрежи-
те, пречиствателните 
станции. Той разгледа и 
проблема с нормативната 
база, от която зависи раз-
витието на туризма. „В 
момента България не раз-
полага с качествено зако-
нодателство в област та 
на ПЧП и концесиите. Това 
е важна задача, която бъ-
дещото правителство 
трябва да реши във въз-
можно най-кратък срок”, 
посочи той. По думите му 
с подобряването на Зако-
на за ПЧП ще се осигурят 
повече инвестиции и ту-
ристи. За пример той даде 
„Цари Мали град”, който е 

реализиран благодарение 
на ПЧП. „Този модел се 
доказа като изключител-
но успешен. Само за една 
година обектът е посе-
тен от 500 хил. турис-
ти”, каза президентът на 
„Глав болгарстрой холдинг”. 
„Трябва да си изключител-
но упорит, за да реализи-
раш такъв проект при на-
стоящата бюрократична 
система. На администра-
цията й бяха необходими 
2 години, за да утвърди 
проекта за реставраци-
ята на църквата „Све-
та Петка”, която е част 
от комплекса „Цари Мали 
град”. След което беше 
загубена още 1 година за 
изработване на подробен 
устройствен план и но-
тариален акт”, подчерта 
инж. Пешов. Друг проблем, 
който представителят 

на бизнеса засегна, беше 
археологията. „Нашите 
археолози са поставени 
пред сериозно изпитание - 
да докажат, че имат пари, 
за да започнат разкопки. 
Държавата не осигурява 
средства и археолозите 
трябва да разчитат на 
дарения”, сподели той. По 
време на изказването си 
инж. Пешов предложи да 
се разреши даването на 
паметници на културата 
на концесия и да бъдат 
предвидени преференции 
по мерки 311 и 312 от Про-
грамата за развитие на 
селските райони за из-
граждане на къщи за гос-
ти около културни обекти. 
Важна задача за бранша е 
и улесняването на про-
цедурите за концесии на 
минерални извори, посочи 
още той.

Инж. Симеон Пешов, президент 
на „Глав болгарстрой холдинг“:

Туризмът и строителството заедно генерират 
22% от БВП. Бизнесът трябва да има възможности 
да инвестира, да работи и да се развива в сферата. 
Важно е да се изчисти и нормативната база. Необхо-
димо е да се решат много въпроси в Закона за устрой-
ство на територията, Закона за обществените по-
ръчки и Закона за публично-частните партньорства. 
Разбира се, приоритетна задача е и инфраструкту-
рата, за да се осигури достъп до всеки туристиче-
ски обект. Ключова роля за това има усвояването на 
европейските фондове. Това е пътят към развитието 
на туризъм през цялата година.

Снимка авторът

В  Агенци я  „Пътна 
инфраструктура” бяха 
отворени офертите за 
определяне на изпълни-
тели на рехабилитация и 
реконструкция на път III-
401 Микре – Ловеч в учас-
тъка от км. 0+000 до км. 
15+479,38 и за основния 
ремонт на близо 6 км от 
републиканската мрежа в 
област Монтана.

Проектът за път III-401 
е включен в лот 78 от Опе-
ративна програма „Регио-
нално развитие” (ОПРР). 
Прогнозната стойност на 
строително-монтажните 
работи е 8 962 065 лв. без 
ДДС, а срокът за изпълне-
ние е 60 дни. Предложения 
за тази обществена поръч-
ка са направили: „ИСА 2000” 
ЕООД; консорциум „Микре 

2015” ,  в който участ-
ват „Пътстрой-92” АД и 
„Джамбо 33” ЕООД; ДЗЗД 
„Пътища-78”, съставено 
от „Пътно строителство” 
АД, „Пътища и мостове” 
ЕООД и „Пътища” ООД; 
ДЗЗД „Микре 2014”, в кое-
то влизат „ПСТ Холдинг” 
ЕООД, „ПСТ Плевен” ЕООД 
и „ПСК Виастрой” ЕООД; 
обединение „Трейс Ловеч” с 

участници „Трейс Груп Холд” 
АД и „Инфрастрой” ЕООД; 
консорциум „Пътища Ловеч 
2014”, в което са се сдру-
жили „Лена Енженярия и 
Конщрусоиш” АД и „Джи Ти 
Ай 2008” ЕООД.

В Пътната агенция 
бяха отворени и пет офер-
ти за път II-11 Видин – Лом 
– Козлодуй от км. 46+931 
до км. 49+614 и на учас-

тъка II-81 Монтана – Лом 
от км. 143+320,80 до км. 
146+388,80 с обща дължи-
на 5,75 км. Прогнозната 
стойност на строител-
но-монтажните работи 
е 3 276 135 лв. без ДДС, а 
срокът за изпълнение е 60 
дни. Проектът е предвиден 
за финансиране по лот 87 
на ОПРР. За изпълнение на 
дейностите по обекта са 

кандидатствали: „Мегаин-
вест-холд” ЕООД; СД „Га-
рант 90 Цонев и сие”; ДЗЗД 
„Пътища Козлодой 2014”, в 
което участват „ПСТ Хол-
динг” ЕАД, „Пътинженеринг 
– М” АД и „Каро Трейдинг” 
ООД; ДЗЗД „АПП ЛОТ 87”, в 
което са се сдружили „Аг-
ромах” ЕООД и „Пътища 
Пловдив” АД; „Трейс Груп 
Холд” АД.
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Йорданка 
Фандъкова, кмет 

на Столичната 
община:

Свилена Гражданска 

Г-жо Фандъкова,  в 

края сме на строително-

то лято. Как протече то 

за Столичната община и 

кои бяха основните ин-

фраструктурни обекти в 

София? 

През лятото работи-
хме активно заедно със 
строителните фирми, въ-
преки сериозните валежи, 
по мащабната програма 
за реконструкция на буле-
варди и улици в града. Тя 
ще продължи и през след-
ващия сезон. Програмата е 
предизвикателство за нас. 
Ние я започнахме с ясното 
съзнание, че ще затрудним 
много сериозно движението 
в София. Считам, че успях-
ме да не блокираме града 
благодарение на стриктния 
контрол върху изпълнение-
то – най-вече за графика 
на работа на различните 
проекти. Имаше, разбира 
се, затруднения в ежеднев-
ното придвижване на сто-
личани, но се постарахме с 
малки изключения да не за-
тваряме улици и булеварди, 
а да се работи при режим 
на стесняване на движе-
нието. Строеше се и при 
удължено работно време, 
а на места, когато беше 
възможно – и денонощно. 
Пуснахме навреме кръсто-
вището на Семинарията. 
Там ефектът с естакада-
та при Телевизионната кула 
вече се вижда. Остава да 
продължим изграждането 
на пробива при болница „То-
куда“ и с разширението на 
бул. „Черни връх“, така че да 
се изведе движението от 
центъра към Южната дъга 
на Околовръстния път. 

Голямо предизвикател-
ство беше и навременното 
завършване на реконструк-
цията на бул. „Цариградско 
шосе“ заедно с двата мо-
ста на IV км и на разкло-
на на аерогарата при бул. 
„Александър Малинов“, кои-
то не бяха ремонтирани, 
откакто са построени. Ис-
кам да припомня, че минала-
та година падаха плочи от 
съоръжението на IV км и то 
беше много опасно. Заедно 
с проекта ремонтирахме 
както транспортния, така 
и пешеходния подлез при 
Окръжна болница. Успяхме 
няколко дни предсрочно да 
пуснем движението по бул. 
„Цариградско шосе“. Про-
дължават работите на ня-
кои от другите обекти по 
проекта, но вече сме пред 
приключване. 

Очаквам рехабилитаци-
ята на бул. „Ботевградско 
шосе“ да завърши в среда-
та на октомври. Помним 
вълните, които бяха по бу-
леварда. Също така сериоз-
ни ремонти бяха направени 
на бул. „Никола Мушанов“ 
и продължението към бул. 
„Овча купел“. Пуснахме бул. 
„Тодор Каблешков“. Преди 
дни минавах оттам и вече 

наистина можем да кажем, 
че се движим по нормални 
улици, разбира се, предстои 
да бъдат направени още ня-
колко участъка в този ра-
йон. Бяха ремонтирани ця-
лостно и улици в центъра 
на града, като ул. „Врабча“, 
ул. „Любен Каравелов“ и ул. 
„Панайот Волов“. Около 30 
вътрешноквартални улици 
бяха цялостно изградени 
или обновени в различни 
райони, включително и в 
периферията на столица-
та. Бяха направени 27 км 
нови тротоари. Даваме си 
сметка, че има още много 
работа, но това бяха сери-
озните обекти, които при-
ключваме в края на летния 
сезон. 

Продължава изгражда-
нето на кръстовището на 
Лъвов мост. Там също оч-
аквам преди зимата да сме 
готови, но срокът с изпъл-
нителя е малко по-дълъг и 
обектът трябва да приклю-
чи в средата на ноември. 
Трамваят вече е пуснат в 
движение. Постепенно съз-
даваме организация, така 
че във всеки един момент, 
ако има готов участък, той 
да се отваря за премина-
ване. 

Проблемът на изграж-
дането или ремонтите в 
големия град е, че каквото и 
да правиш, се изисква време 
и създава неудобство, но се 
вижда, че инфраструктура-
та започва да се подобрява 
на много места. 

Има ли обекти, чиято 

реализация ще стартира 

до края на годината? 

Готови сме да започнем 
изграждането на последно-
то кръстовище на две нива 
от общо пет, които плани-
рахме да направим. Четири 
естакади вече са готови 
– на булевардите „Андрей 
Сахаров“ и „Андрей Ляпчев“; 
на Телевизионната кула; на 
бул. „Акад. Иван Евстатиев 
Гешов“ и ул. „Георги Софий-
ски“; и на Семинарията. Ос-
тана ни да построим само 
това на бул. „Гешов“ и бул. 
„България“. За съжаление 
там все още има обжал-
вания на плана, очакваме 
съдът да вземе решение. 
Това ще бъде много тежък 
за изпълнение обект със се-
риозни предизвикателства 
за организация на движе-
нието. 

Останалите планове за 
изграждане и ремонтира-
не оставаме за напролет. 
Предстои ни също така 
много амбициозна и трудна 
част от изпълнението на 
общо тригодишната про-
грама за рехабилитация на 
улици и булеварди. 

Разкажете ни за пре-

дизвикателствата през 

2015 г.

За съжаление тряб-
ва да спомена, че отново 
процедури по обжалвания 
ни забавиха да довършим 

пешеходната зона на бул. 
„Витоша“. Надявам се през 
пролетта на 2015 г. да ре-
ализираме проекта и да 
завършим цялостно тази 
важна част от центъра на 
града, която непрекъснато 
е посещавана от столичани 
и туристи. Продължаваме 
с програмата за ремонт 
на улици и булеварди. Пред-
стои да реконструираме 
бул. „Цариградско шосе“ в 
два участъка – от моста 
на IV км до бул. „Пейо Яво-
ров“, и частта от съоръже-
нието над бул. „Александър 
Малинов“ до изхода към АМ 
„Тракия“. Залагаме за след-
ващата година и рекон-
струкцията на бул. „Донду-
ков“ заедно с тротоарите. 
Също така и обновяването 
на бул. „Витоша“ от НДК до 
входа на Южния парк, която 
е силно амортизирана. Ще 
бъде извършен и ремонт на 
тротоарите, както ще се 
направи и озеленяване. 

До края на ноември т.г. 
предстои да пуснем в дви-
жение и старата част на 
бул. „Александър Малинов“, 
която беше затворена за-
ради изграждането на ме-
трото. За догодина остава 
да довършим разширението 
на булеварда. През нея ще 
продължим и изграждането 
на метрото в участъка по 
бул. „Черни връх“ и станци-
ята на ул. „Сребърна“. Пред-
стои през идната пролет 
да пуснем двата нови учас-
тъка от подземната желез-
ница до летище София и до 
Бизнес парка в район „Мла-
дост“. По този начин ще 
имаме свързаност чрез ме-
трото на аерогарата през 
центъра на столицата до 
централната жп гара. Ще 
продължим и с програмата 
за рехабилитация на по-
малките улици. 

Каква е стойността 

на капиталовата програ-

ма за следващата година?

В момента изготвяме 
проектобюджета на Сто-
личната община за 2015 г. 
По отношение на ремонта 
и изграждането на улична-
та мрежа тя ще бъде при-
близително в рамките на 
настоящия бюджет. Всички 
ресори подготвят своите 
предложения за финансира-
не. 

Ще продължим стро-
ителството на завода за 
механично биологично тре-
тиране на отпадъците, 
което трябва да завърши 
през 2015 г. С приключва-
нето на втория етап от 
проекта – след пускането 
в експлоатация на новото 
депо и на двете компос-
тиращи инсталации, кои-
то работят от началото 
на тази година, ще имаме 
изцяло завършена система 
за третиране на битовите 
отпадъци, отговаряща на 
най-сериозните изисквания 
на ЕК за опазване на околна-
та среда. 

Вече приключваме ре-
монта на входа на Борисо-
вата градина. През следва-
щата година ще обновим и 
алейната мрежа. Продъл-
жаваме работите по парка 
на НДК, които трябва да 
завършат през 2015 г. Зала-
гаме и ремонти в Западния 
и следващ етап на Север-
ния парк. Инвестициите в 
зелената система на гра-
да трябва да се запазят в 
същото ниво, както досега, 
за да водим постоянна по-
литика в тази сфера. 

Кои са приоритетни-

те проекти за финанси-

ране през периода 2014 – 

2020?

Искам да подчертая, че 

безспорно един от най-важ-
ните обекти в ОП „Транс-
порт 2007 – 2013“ е метро-
то. Освен че ще довършим 
участъците, които вече 
споменах, се надявам дос-
татъчно навреме да бъде 
одобрена ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“, за да 
можем още следващата 
година да стартираме из-
граждането на централния 
участък от третия метро-
диаметър. Знаете, че рабо-
тихме сериозно, за да под-
готвим всички необходими 
разчети и документи, и в 
момента, в който се отво-
ри „ОПТТИ 2020 – 2014”, вед-
нага да кандидатстваме за 
финансиране. Целта ни е да 
не загубим 2015 г. за този 
важен обект. 

Ще подадем документи 
и за втората фаза на про-
екта за интегриран сто-
личен градски транспорт. 
Ще припомня, че в момен-
та завършваме първия му 
етап. По него беше рехаби-
литирана цялостно трам-
вайната линия по бул. „Бъл-
гария“. Сега се довършва 
озеленяването в участъка 
със засаждане на жив плет 
и цветя. По този проект се 
доставиха и 50 нови тро-
лейбуси, които вече се дви-
жат по улиците на София, и 
с тях успяхме да подменим 
90% от тролейбусния парк. 
В момента се довършва 
монтирането на електрон-
ните табла по 600 спирки 
на градския транспорт на 
столицата, които улес-
няват хората. Акцентът 
във втория етап на проек-
та са ремонт на ключови 
трамвайни трасета и за-
купуване на нови мотриси. 
Знаете, че стойността на 
машините е доста сериоз-
на и със собствени сред-

ства трудно бихме могли 
да напредваме в подмяната 
на старите превозни сред-
ства. 

По ОП „Околна среда 
2014 – 2020“ имаме проект-
на готовност да канди-
датстваме за изграждане 
на канализация и водопро-
води с над 30 проекта. Те 
ще обхванат кварталите 
„Орландовци“, „Бенковски“, 
„Овча купел“, „Горна баня“, 
„Горубляне“, „Суходол“ и 
„Нови Искър“. Настоявам 
изключително сериозно да 
бъдат допуснати общини-
те като бенефициенти по 
„ОПОС 2014 – 2020“ за ВиК 
мрежата. За съжаление 
този дебат продължава да 
се води и няма яснота дали 
ние ще можем да кандидат-
стваме по тази програма. 
Без финансирането по нея 
се опасявам, че реализация-
та на тези обекти ще бъде 
изключително сериозно за-
труднена. За живущите в 
тези райони това е най-
важният проблем. Затова 
разчитам на разумен под-
ход от страна на Минис-
терството на околната 
среда и водите и колегите, 
които отговарят за „ОПОС 
2014 – 2020”, за да се напра-
ви най-добрата комбинация 
между общините и ВиК опе-
раторите, така че да мо-
жем да сме полезни на хора-
та и да се възползваме от 
европейските средства. 

Подготвили сме проек-
ти и за обновяване на сгра-
ди по ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“ за 24 училища 
и детски градини в различ-
ни райони на София. Това 
включва цялостна енергий-
на ефективност на сгра-
дите. Подготвяме предло-
жения за обновяването на 
шест културни институ-
ции, които са също част 

Очаквам съвместната изложба с КСБ и в. „Строител“ 
да събуди много голям интерес 
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от Интегрирания план за 
градско възстановяване 
и развитие, в това число 
Столичния куклен театър, 
театър „София“, кукления 
театър в кв. „Оборище“ и 
други. 

За програмния период 
2014 – 2020 залагаме про-
ектирането и реконструк-
цията на зони в централ-
на градска част. Това са 
важни обекти и трябва да 
бъдат подготвени проек-
тите. Необходимо е да за-
почнем обновяването на ул. 
„Граф Игнатиев“ и бул. „Цар 
Освободител“ при запазва-
не на историческите даде-
ности, които има в района, 
включително и на жълтите 
павета. Тези два обекта 
имат нужда от сериозна 
реконструкция, тъй като 
са силно амортизирани. 
Ако успеем да се включим 
с европейско финансиране 
за тях, това ще бъде добре 
за столицата и ще проме-
ним облика на центъра на 
София. 

Предвиждате ли увели-

чение на налозите?

Не планираме нараства-
не на данък сгради и такса 
смет. Продължаваме да за-
лагаме на строга финансо-
ва дисциплина, привличане 
на европейски средства 
и добра събираемост за 
осигуряване на пари. През 
всичките години на тежка 
икономическа криза успяхме 
с този подход да гаранти-
раме една стабилност на 
общината и да осигурим 
добър кредитен рейтинг, 
но той е свързан с този на 
държавата. Винаги когато 
националният се промени, 
се изменя и общинският и 
за съжаление през послед-
ната година – негативно. 
Кредитната агенция има 
ясна представа, че София 
поддържа всички изисквани 
нива, за да може, ако рей-
тингът на България нарас-
не, и нашият веднага да се 
повиши. Продължаваме да 

подобряваме събираемост-
та от налози. До края на 
август т.г. в хазната ни са 
постъпили над 21 млн. лв. 
повече в сравнение със съ-
щия период на миналата 
година. За мен е важно да 
продължим разумния подход 
с планирането на бюджета, 
за да можем да гарантира-
ме изпълнението на всички 
тези проекти, които вече 
споменах. 

Разкажете ни за про-

ектите, които могат да 

бъдат реализирани чрез 

публично-частно парт-

ньорство. 

За съжаление към мо-
мента все още липсва 
действаща нормативна 
база за това. Столичната 
община работи като парт-
ньор с бизнеса и с непра-
вителствения сектор за 
реализирането на редица 
проекти, които имат зна-
чение за социалната сфера 
и устойчивото развитие на 
града. Мога да дам пример 
с проекта за изграждане 
на център за настаняване 
от семеен тип „Детска 
къща за новородени и деца 
до 7-годишна възраст“. За 
строителството на обек-
та е взето решение от 
Столичния общински съвет 
за безвъзмездно предоста-
вяне на терен. Проектът 
се разработва от бизнеса. 
Предстои да започне стро-
ителството на сградата, 
която ще е в район „Въз-
раждане“ и ще е на площ от 
270 кв. м.

 Друг проект е реа-
лизираната пешеходна 
връзка на търговски цен-
тър с метростанцията 
при Западния парк. Имаме 
предложение от страна 
на бизнеса за изграждане 
на надлеза над бул. „Цари-
градско шосе“ към бизнес 
и търговския комплекс на 
VII км. Инвеститорите и 
собствениците на сгради-
те там предложиха проек-
та. В момента работим по 

процедурите, за да можем 
да го реализираме. Това са 
проекти, които се правят 
благодарение на добрата 
воля и доверието, което 
има между Столичната 
община и фирмите, т.е. 
търсим варианти и реше-
ния в една несъвършена 
нормативна база. Надявам 
се членовете на новото 
Народно събрание да подо-
брят законодателството, 
касаещо публично-част-
ното партньорство, за да 
се облекчат тези взаимо-
отношения и те да бъдат 
ясни и прозрачни, но в края 
на краищата да се възполз-
ваме от този допълните-
лен финансов ресурс, който 
остава за града. 

Какви обекти осъ-

ществяват търговските 

дружества на Столична-

та община през Фонда за 

устойчиво градско разви-

тие на София?

Вече завършихме голе-
мия проект за реконструк-
ция на Женския пазар в 
частта от ул. „Екзарх Йо-
сиф“ до ул. „Св. св. Кирил и 

Методий“. Той беше пред-
ложен и обсъждан с граж-
даните от района. Там се 
получи, защото общинско-
то търговско дружество 
„Пазари Възраждане“ се 
възползва от средствата 
по JESSICA. Само преди 
няколко дни беше подпи-
сан договор за изграждане 
на спортни съоръжения на 
територията на бъдещия 
парк „Възраждане“ между 
„Спортна София“ и фонда. 
Очакваме скоро да бъде 
парафиран контракт и със 
„Софийски имоти“ за съ-
щинското изграждане на 
парка отново със средства 
от инструмента JESSICA. 
Имаме подписани общо 6 
договора с фонда. Освен 
тези, които споменах, има-
ме и контракти на „Пазари 
Север“ за възстановяване 
на пазарен комплекс „Връб-
ница“, на Първа градска 
болница, на Специализира-
ната АГ болница „Света 
София“, IV градска болница. 
Считам, че подходът, кой-
то успяхме да наложим за 
кандидатстване от стра-
на на общинските тър-

говски дружества по този 
финансов инструмент, е 
изключително полезен не 
само защото се реализи-
рат важни за града обекти 
в социалната и здравната 
сфера, но поради факта, че 
помогна на дружествата 
да изградят своя капаци-
тет. Помните, че съвсем 
доскоро говорехме за зло-
употреби в общинските 
фирми, а през последната 
година темата беше сме-
нена от тази за инвес-
тиции от тяхна страна, 
за защита и изпълнение 
на проекти по европейски 
правила. 

Надявам се и остана-
лите общински търговски 
дружества да кандидат-
стват за подобно финан-
сиране, за да се подобри 
тяхната работа. 

Няма как да пропуснем 

и темата с детските гра-

дини.

От 2006 г. до сега сме 
построили 62 нови сгради. 
Това заедно с останалите 
мерки ни позволи да увели-
чим с над 12 500 местата. 
До края на тази година ще 
сме готови с още 10 здания. 
За периода 2015 – 2016 г. 
залагаме строителството 
на 20 детски градини. Про-
дължаваме с модернизация-
та на базата на учебните 
заведения. През това лято 
ремонтирахме 52 от тях. 
Ще се възползваме макси-
мално от европейските 
средства, за да можем да 
въвеждаме мерките за 
енергийна ефективност в 
сградите. 

София кандидатства 

за Европейска столица на 

спорта 2017. 

Тази инициатива е на-
сочена към развитието на 
масовия спорт. Достиг-
нахме до финала заедно с 
Марсилия. Ние винаги се 
включваме в подобни ини-
циативи с ясното съзнание, 
че какъвто и да е резулта-
тът от кандидатстване-
то, всъщност успехът и 
ползите са за града, защо-
то в процеса на подготовка 

успяваме да мобилизираме 
нашите сили и възможнос-
ти и да подобрим среда-
та. Очакваме решението 
на журито през октомври. 
Подкрепи ни спортната 
общественост на София. 
Много активно работиха 
общинските съветници. Да 
се надяваме на успех, но ва-
жното е, че изграждаме все 
повече спортни площадки и 
физкултурни салони. Вече 
имаме фитнеси на откри-
то, които – за моя радост 
– са пълни сутрин и вечер.

Как работите с Кама-

рата на строителите в 

България? 

КСБ е браншова органи-
зация с много голям опит и 
през последните години ние 
си взаимодействаме изклю-
чително успешно с нея. Ка-
марата е била много важен 
партньор на общината по 
различни проекти за града, 
като например възстановя-
ването и реставрацията 
на паметника на Цар Осво-
бодител Александър II. Ще 
продължим да разчитаме и 
за в бъдеще на подкрепата 
й не само в чисто финансов 
план, но и при обсъждане на 
важни за София обекти. 

В момента заедно с нея 
и в. „Строител“ подготвя-
ме изложба „Виж София – 
където строителството 
среща историята с бъде-
щето“. Много съм благо-
дарна за тази съвместна 
инициатива. Очаквам тя 
да събуди голям интерес у 
гражданите и гостите на 
София. Темата за връзка-
та между настоящето и 
миналото на столицата е 
от ключово значение за нас, 
тъй като градът ни е от 
най-древните в Европа. Ин-
вестициите, които правим 
в културно-историческо-
то ни наследство, дават 
вече резултат не само за 
подобряване на градската 
среда, но и за привличане на 
много туристи. Очакваме с 
нетърпение откриването 
на изложбата, която ще е 
от 31 октомври до 14 но-
ември на пешеходния мост 
над бул. „България“ до НДК.

Предсрочно приключи ремонтът на бул. „Цариградско шосе“ в района от моста на IV км до този над бул. „Александър Малинов“

Продължава строителството на естакадата при Лъвов мост

Снимки Денис Бучел
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Емил Христов
Ренета Николова

На работна среща, със-
тояла се на 29.09.2014 г. 
между представители на 
Камарата на строители-
те в България  и Центъра 
за превенция и противо-
действие на корупцията 
и организираната прес-
тъпност (ЦППКОП), беше 
обсъдена възможността 
за включване на предста-
вители на КСБ и други 
браншови организации в 
работна група, създадена 
със заповед на директора 
на Центъра, за да реали-
зира проекта „Анализ на 
нормативната уредба с 
оглед намаляване на адми-
нистративната тежест 
при лицензионните и регу-
латорни режими“. 

В разговорите в цен-
тралната офис сграда на 
КСБ от страна на Кама-
рата се включиха предсе-
дателят инж. Светослав 
Глосов и Таня Бъчварова - 
гл. експерт и ръководител 
проект „Мониторинг на 
обществените поръчки“ 
към КСБ. Центърът беше 
представен от неговия 
директор Бойко Великов, 
Елеонора Николова – зам.-
директор, Дафин Маламов 
– главен секретар, и Бойко 
Славчев – директор дирек-
ция „Иницииране на проек-
ти и анализ на конкретни 
случаи“. На срещата при-
съства и Павел Иванов 
- секретар на Съвета за 
административна рефор-
ма при Министерския съ-
вет.

„Подобна инициатива е 
пример за сътрудничест-
во между държавна инсти-
туция и браншова органи-
зация, каквато е КСБ. За 
нас най-важно е чрез съз-
даването на работната 
група да постигнем кон-
кретни резултати, които 
да са в полза на всички“, 
заяви Бойко Великов. По ду-
мите му опитът и експер-
тите, с които разполага 
Камарата, биха могли да 
допринесат много за пос-
тигането на целите.

На срещата  бе об-

съден годишният доклад 
Doing Business (Правене 
на бизнес) на Световна-
та банка. Класацията 
измерва напредъка на дър-
жавите по 10 индикатора, 
които включват старти-
ране на бизнес, издаване 
на разрешително на стро-
еж, свързване с електри-
чество, регистрация на 
собственост, достъп до 
кредитиране, защита на 
инвеститорите, плащане 
на данъци, международна 
търговия, спазване на до-
говорите и обявяване на 
несъстоятелност. 

Според данните от 
анализа най-неблагопри-
ятните стойности за 
България са по показателя 
„свързване с електричест-
во“, където заемаме 135-о 
място от 189 държави. 

Друг проблем е изда-
ването на разрешение за 
строеж, в което България 
е поставена на 118-о мяс-
то. По думите на зам.-ди-
ректора на ЦППКОП Еле-
онора Николова по този 
показател е необходимо 
да се намали броят на 
изискуемите документи, 
които в момента дости-
гат 18, както и времето, 
което отнема на инвести-
тора сдобиването с тях. 
Експертите на Световна-
та банка отбелязват, че 
през последните години, 
вместо да се облекчават 
процедурите в тази об-

ласт, те стават по-теж-
ки за инвеститорите и 
значително затрудняват 
дейността им. 

Това е и основната 
причина от ЦППКОП да се 
обърнат към КСБ, с цел 
организиране на срещи и 
дискусии между Камара-
та, Центъра, Секрета-
риата на Съвета за ад-
министративна реформа 
при МС, както и другите 
браншови организации, на 
които да се формулират 
стратегически цели и кон-
кретни стъпки за работа 
в съвместния проект, кой-
то да помогне за намиране 
на решения за намаляване 
на административната 
тежест.

Според Елеонора Нико-
лова заради нея и заради 
множеството режими по-
тенциални инвеститори 
могат да се откажат да 
вложат средства в  Бъл-
гария. „Оказва се, че у нас 
всеки е заградил някаква 
сфера, застанал е отпред 
и къса билетчета. Това 
обаче не е производство 
и от него няма полза за 
икономиката. Проблемът 
пред бизнеса е голям“, до-
пълни тя. 

По думите на инж. Гло-
сов КСБ е готова да пре-
достави експерти, които 
да помогнат за развитие-
то на проекта. Той комен-
тира проблемите, с кои-
то се сблъсква браншът, 

като каза, че е необходи-
мо цялостно да се облекчи 
процедурата по издаване 
на разрешение на стро-
еж и да се намали адми-
нистративната тежест. 
Инж. Глосов даде конкрет-
ни примери за срокове за 
издаване на разрешение, 
които достигат и до една 
година. Като проблем бе 
посочена и различната 
практика в отделните 
общини, където броят на 
изискваните от фирмите 
документи се разминава, 
а и има голяма доза су-
бективизъм, проявявана  
от съответните местни 
администрации. Законо-
вите срокове за издаване 
на разрешителни масово 
не се спазват, каза още 
председателят на КСБ. 

Той запозна предста-
вителите на Центъра с 
пакета от законопроекти, 
изготвени от работната 
група към Камарата, чия-
то цел е да въведат важ-
ни промени за сектора. 
„Надявам се да продължим 
нашето сътрудничество 
и в бъдеще и съвместно 
с представители на Ка-
марата на архитектите, 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране и Камарата на 
инженерите по геодезия 
да намерим правилната 
формула, която да помогне 
на строителния бранш“, 
добави инж. Глосов. 

Снимка Денис Бучел

Мартин Славчев

„Надявам се на ползотворно сътрудничество между 
Областното представителство на Камарата на стро-
ителите в България и строителите ветерани в града 
под Хисарлъка.” Това заяви председателят на ОП на КСБ 
– Кюстендил, инж. Светослав Борисов по време на учреди-
телното събрание на новооткрития Клуб на строители-
те ветерани. Ръководството на НКСВ беше представено 
от зам.-председателите инж. Виктор Шарков и инж. Иван 
Стоянов. Специален гост на събитието беше председа-
телят на Общинския съвет в Кюстендил Иван Андонов. 

За председател на регионалното звено единодушно 
бе избрана инж. Василка Борисова. Зам.-председател и 
секретар станаха съответно инж. Мишо Каков и инж. 
Катерина Дерлипанска. 

„Бих искала да благодаря на колегите, които се от-
зоваха на поканата да учредим този клуб. Надявам се, 
че за в бъдеще броят на нашите членове ще нараства”, 
каза инж. Борисова. 

„Въпреки че не съм от бранша, винаги съм се възхи-
щавал на строителите, защото именно те са хората, 
създаващи условията, в които живеем. Затова смятам, 
че този клуб, а и цялата дейност на гилдията са изклю-
чително важни. Имате нашата подкрепа”, заяви предсе-
дателят на Общинския съвет Иван Андонов. 

С
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Петя Пенчева ОП на КСБ – Бургас 

Членовете на Областното представителство на 
Камарата на строителите в България в Бургас прове-
доха своето общо отчетно събрание. Заседанието бе 
открито от председателя на местната структура инж. 
Николай Николов.

„През последната година работихме много активно 
по промените в Закона за обществените поръчки. Стре-
мим се КСБ да е незаобиколим фактор при изменение на 
нормативната база“, каза той и поясни, че изготвянето 
на нов ЗОП през следващата година ще е основният 
приоритет на Камарата. 

По време на заседанието бе приет отчетът за 
2014 г., както и планът за работа на ОП на КСБ – Бур-
гас, през 2015 г. 

„Благодаря на колегите за съвместната ни дейност 
и се надявам да продължим със същия устрем и през 
следващата година въпреки трудностите, защото това 
е успешната формула“, подчерта инж. Николов.

Строителни фирми от Плевен, подкрепени от 
ръководството на Областното представител-
ство на КСБ, дариха и транспортираха до Мизия 
закупени с лични средства тухли в израз на съпри-
частност към тежкото положение на пострадали-
те от наводнението. Те ще бъдат използвани за 
ремонтиране на домовете, разрушени от природ-
ното бедствие през август. 

За благородната инициатива кметът на Мизия 
д-р Виолин Крушовенски благодари на строители-
те в писмо до г-жа Розета Маринова, председател 
на ОП на КСБ – Плевен.

Снимки авторът

4 октомври     

Богомил Петков, 
председател на ОП на КСБ – Габрово  

7 октомври    

Инж. Христо Димитров, 
председател на ОП на КСБ – Варна
Инж. Димитър Янакиев, 
член на Контролния съвет на КСБ
Инж. Георги Емилов, 
зам.-председател на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС
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Георги Сотиров

В последния ден на сеп-
тември в Самоков беше 
открит Център за наста-
няване от семеен тип. С 
това приключи изпълне-
нието на проекта за оси-
гуряване на ефективна со-
циална инфраструктура в 
общината чрез изгражда-
не на функционална сгра-
да, който се осъществи 
с финансовата подкрепа 
на Оперативна програ-
ма „Регионално развитие 
2007 – 2013“, съфинанси-
рана от ЕС чрез ЕФРР. 
Стойността на обекта е 
814 428 лв., а безвъзмезд-
ните средства от Европа 
са 692 263 лв.

„Идеята на проекта е 
да се подобри качеството 
на живот на децата, на-
станени в специализирани 
институции, съобразно 
техните специфични по-
требности“, коментира 
Иван Милушев, съуправи-
тел на „Красстрой” ООД – 
Самоков, фирмата, която 
е извършила изграждане-
то. Изпълнителят е дя-
лан камък и потомствен 
строител. Завършил е 
Университета за нацио-
нално и световно стопан-
ство, а сега му предстои 
дипломиране във Висшето 
строително училище „Лю-
бен Каравелов”, специал-
ност „Строителство на 
сгради и съоръжения”. Ше-
гуваме се, че тогава пред 
името си трябва да пише 
„строителен инженер-ико-
номист” или „икономист-
строителен инженер”… 

„Всеки строител  

трябва да разбира  

от икономика”,

категоричен е наши-
ят събеседник. Сигурно 
е прав, защото не е шега 
от икономическа гледна 
точка да реализираш тази 
двуетажна сграда с РЗП 
от 726 кв. м… При това да 
изпълниш коректно всички 
европейски изисквания. И 
дава пример: при старти-
рането на процедурата 19 
фирми закупуват тръж-
ните документи. Поради 
утежнени условия, свър-
зани с газифицирането на 
обекта, накрая остават 
само две, които напълно 

отговарят на критерии-
те, а състезанието пече-
ли „Красстрой”. 

Започва строител-
ството и компанията 
успява да спази догово-
рения срок от 117 дни при 
високо качество на из-
пълнението. По време на 
изграждането на сграда-
та фирмата ангажира 20 
строители от различните 
специалности в бранша, 
които извършват целия 
технологичен процес. За 
отбелязване е, че всички-
те работници са жители 
на Самоков… Тук в нашия 
разговор се намесва Кра-
симир Милушев – другият 
съуправител на фирмата, 
който е баща на Иван. Той 
е и зам.-председател на 
ОП на КСБ – София: 

„Винаги сме имали 

отговорност към града  

и към неговите проблеми 

с осигуряване на ра-
ботни места…”, подчер-
тава Милушев.

Центърът е строен 
професионално и красиво 
като цветови решения и 
солидно като строител-
но изпълнение. На първия 
етаж е разположена жи-
лищната зона, състояща 
се от две спални, дневна 
и тоалетни. Тук е ситуи-

рано и пространството за 
общо ползване. Това е едно 
голямо помещение с кухня, 
трапезария и кът, където 
детето може да се усамо-
ти или пък да разговаря с 
хора, дошли му на свижда-
не. Административната 
зона включва стая за хора-
та, заети с отглеждането 
и възпитанието на деца-
та. С ветерана строител 
Димитър Йончев влизаме 
в котелното помещение. 
„Майсторска работа. Из-
пипано е”, споделя той.

На втория етаж са 
разположени две жилищ-
ни зони с пет спални, две 
дневни и голямо складово 
помещение. „В сградата 
има асансьор, пригоден 
за използване от хора с 
увреждания, също така и 
платформи за придвиж-
ване навън. Останалите 
помещения също са съо-
бразени със специфичните 
нужди на обитателите”, 
обяснява Иван Милушев. 

Центърът е предназ-
начен за живеене на 15 
деца. Проектът определе-
но е изпълнил основната 
си цел – 

да осигури качество на 

живот на деца и младежи 

с увреждания, 

гарантиращо пълно-

ценно физическо, емо-
ционално и познавателно 
развитие и специално 
включване на всеки мла-
деж в естествената за 
него среда чрез осигуря-
ване на индивидуализирана 
грижа и подкрепа. 

След тържествения 
водосвет кметът на 
община Самоков Влади-
мир Георгиев коментира 
пред съгражданите си, 
че независимо от навре-
менното приключване на 
строителните работи и 
предаването на центъра 
от „Красстрой” реалното 
му функциониране се за-
бавя в очакване да прис-
тигнат неговите питом-
ци. „Ако трябва да бъда 
откровен, ще кажа, че ми 
се искаше да присъст-
ват държавно отговорни 
институции, за да видят 
какво значи съпричаст-

ност на целия град към 
един социален проблем”, 
декларира кметът. „Ис-
кам да ви уверя, че това 
е едно от най-добрите в 
страната заведения за 
отглеждане и възпитание 
на деца със здравословни 
проблеми и съм горд от 
това, че строителите, а 
и обществеността от-
кликнаха подобаващо на 
това да имаме сега тази 
сграда. Поехме като ад-
министрация доста отго-
ворности, разкрихме тук и 
нови работни места. Най-
важното е, че 

ще можем да социализира-

ме тези младежи“, 

добави кметът Геор-
гиев.

Красимир Милушев за-
яви, че такива центрове в 
страната досега са били 

само пет на брой, като 
самоковските строители 
предават на града и на 
децата шестия. „Приятно 
е да видиш толкова хора, 
които оценяват труда ти. 
Аз лично искам да изкажа 
нашата 

благодарност на екипа от 

общината, който работи 

по този европейски 

проект

 и без чийто висок про-
фесионализъм това без-
възмездно финансиране 
нямаше как да се случи”, 
добави той. 

Димитър Йончев, кой-
то е председател на Реги-
оналния клуб на строите-
лите ветерани в Самоков, 
отрази по свой начин 
самоковското събитие: 
„Чувствам се удовлетво-
рен и радостен, че колега-
та Краси Милушев, който 
е един от най-добрите 
приятели на нашия клуб, 
е изградил тази красива 
сграда. Неговите строи-
тели са направили истин-
ски дом за децата с нера-
достна житейска съдба.” 

Работата по Центъра 
за настаняване от семеен 
тип е започнала с откри-
ване на строителната 
площадка на 26 юли 2013 г. 
На 29 ноември 2013 г. с 
подписването на Акт 15 
фирмата изпълнител пре-
дава обекта на общината. 
По време на изграждане-
то редовно е упражняван 
строителен надзор от 
фирма „Попов контрол” 
ООД. 

Красимир Милушев, съуправител 
на „Красстрой” ООД – Самоков:

Управителите на „Красстрой” Красимир и Иван Милушеви

Кметът на Самоков Владимир Георгиев и Красимир Милушев 

прерязват трикольорната лента

Снимки авторът
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Надявам се, че с КСБ ще обединим усилия срещу набезите 

Подобен вандализъм нарушава сигурността на доставките 
на хиляди клиенти, сред които болници и училища

Мирослав Еленков

През последните го-
дини кражбите  и увреж-
дането на национални ин-
фраструктурни обекти не 
само причиняват щети за 
милиони левове на редица 
комуникационни и транс-
портни компании, но и на 
икономиката на страна-
та като цяло. Те се пре-
връщат във все по-голяма 
заплаха за сигурността, 
здравето и безопасността 
на българските граждани. 
Въпреки безспорните ма-

териални и нематериал-
ни щети, които нанасят, 
подобни набези често ос-
тават ненаказани. Почти 
няма ефективни присъди 
за кражба и увреждане на 
енергийни съоръжения на 
ЧЕЗ, което е причина ком-
панията да призовава за 
по-строги наказателни 
мерки. Сред обсъдените 
възможности за законода-
телни промени е предложе-
нието посегателствата 
над елементи от инфра-
структурата да бъдат 
третирани като престъп-
ления срещу националната 

сигурност. Подобен ван-
дализъм нарушава сигур-
ността на доставките 
на хиляди клиенти, ключо-
ви държавни институции, 
болници, училища и пряко 
застрашава нормалното 
функциониране на държа-
вата. Поради този факт 
от компанията поканиха 
Камарата на строители-
те в България (КСБ) да се 
включи в тяхната иници-
атива под наслов „Не поз-
волявай да те ограбват. 
Кражбите на съоръжения 
от инфраструктурата 
ощетяват всички нас”. 

Идеята за подобна иници-
атива възниква по време 
на последното заседание 
на Потребителския съвет 
на ЧЕЗ България през юли 
2014 г. Дружеството заед-
но с граждански и потре-
бителски организации и 
Българската асоциация по 
рециклиране се обединяват 
около необходимостта от 
мобилизиране на общест-
вената нетърпимост и 
по-ефективни законода-
телни мерки, за да се про-
тиводейства на кражбите 
на съоръжения и те да не 
остават безнаказани. За 

Г-н Апостолов, проблемът с 

кражбите на инфраструктурни съо-

ръжения е голям. Какви са неговите 

измерения за групата на ЧЕЗ?

От стъпването на компанията в 
България през 2005 г. до 2013 г. разме-
рът на преките и непреките щети от 
посегателства върху съоръженията ни 
възлиза на 44 млн. лв. Това е значител-
на сума, която влагаме във възстано-
вяване вместо в подобрения и обно-
вяване на мрежата. Но това съвсем 
не е всичко. Освен милионите левове 
загуби за компанията, повредените 
трансформатори и кабели кражбите 
на съоръжения излагат на риск живота 
и здравето както на извършителите, 
така и на нашите служители и подиз-
пълнители или на трети лица.  Посе-
гателствата ощетяват стотици 
клиенти, като домакинства, бизнес по-
требители и институции. Те остават 
без електричество, страдат от резки 
промени в напрежението, които могат 
да повредят уредите им, а институци-
ите и бизнесът не могат да работят 
нормално и да обслужват гражданите 
и своите клиенти. Само за първите 5 
месеца на годината посегателствата 
по мрежата причиниха 159 прекъсва-
ния на електрозахранването, в резул-
тат на които бяха засегнати близо 
100 000 клиенти от различни населени 
места. Всичко това се случва заради  
нерегламентирани  прояви на отделни 
лица, които за съжаление остават не-
разкрити и продължават година след 
година. 

Какви мерки предприемате, за да 

ограничите кражбите?

Никога не сме спирали да прилагаме 
превантивни мероприятия, но за съжа-
ление те носят частични резултати. 
Дружеството отделя  големи по раз-
мер средства за охрана на съоръжени-
ята, два пъти годишно се извършват 
обходи на обектите. Прибягваме и до 
някои съвсем технически превантивни 
методи – използваме нова технология 
кабели с алуминиево покритие, които 
не представляват интерес за крадци-

те за разлика от съоръженията с мед-
но покритие. 

Къде посегателствата са най-го-

леми? Какво най-често става обект 

на кражби?

Освен традиционните медни об-
вивки на кабели, проводници, метал-
ни капаци, решетки и рамки, интерес 
за крадците напоследък все повече 
представлява трансформаторното 
масло. То намира всесезонно приложе-
ние – през лятото като гориво, а през 
зимата за отопление с печки. Така за 
няколко литра се увреждат съоръже-
ния за стотици хиляди левове, тъй 
като маслото осигурява изолацията 
на трансформатора и когато се из-
точи, съоръжението аварира и тряб-
ва да се подмени. А един трансфор-
матор струва между 10 и 30 хил. лв. 
Парадоксално е, че най-често подобни 
посегателства се случват в малките 
населени места и дори в светлата 
част на деня, но рядко се сигнализира 
на органите на МВР. Вероятно хората 

до известна степен подценяват зна-
чението на подобни случаи. Затова и 
желанието ни е с тази инициатива да 
информираме обществото колко ма-
щабен и сериозен всъщност е пробле-
мът с кражбите  на съоръжения и да 
създадем по-голяма нетърпимост към 
подобни на пръв поглед „дребни“ прес-
тъпления.

Комуникирате ли с органите на 

МВР с цел пресичане на кражбите и 

има ли чуваемост от тяхна страна?

Да, разбира се. За всеки конкретен 
случай уведомяваме органите на МВР и 
съдействаме в рамките на нашата ком-
петентност. Уверен съм, че полицията  
предприема всички  необходими мерки  
по разкриване на  извършителите.   

Мислите ли, че трябват законо-

дателни промени, които биха огра-

ничили посегателствата?

Законът трябва да подходи с теж-
ка ръка към всички, които нанасят не 
само материални щети, но и застра-

шават човешки животи. Трябва да е 
ясно, че посегателствата върху съо-
ръжения пряко вредят на сигурността 
на доставките на електроенергия, 
качеството на живот на хората и 
нормалното функциониране на важни 
институции, здравни и социални заве-
дения.

Разкажете ни за инициативата на 

ЧЕЗ България „Не позволявай да те 

ограбват. Кражбите на съоръжения 

от инфраструктурата ощетяват 

всички нас”.

Идеята за нея възникна по време на 
последното заседание на Потребител-
ския съвет на ЧЕЗ България през юли 
2014 г. Тогава заедно с граждански и 
потребителски организации и Българ-
ската асоциация по рециклиране се 
обединихме около необходимостта от 
мобилизиране на обществена нетър-
пимост и по-ефективни законодател-
ни мерки, за да се противодейства на 
кражбите на съоръжения и те да не 
остават безнаказани. Изпратихме по-
кана до всички засегнати от проблема 
страни да се включат в обществената 
инициатива под наслов „Не позволявай 
да те ограбват. Кражбите на съоръже-
ния от инфраструктурата ощетяват 
всички нас“ и съвместно да проведат 
единна обществена кампания за нетър-
пимост и нормативни промени срещу 
посегателствата върху съоръжения.

Поканихте Камарата на строи-

телите в България да се включи в 

тази инициатива. Как биха си взаи-

модействали двете организации?

Надявам се да обединим усилия, за 
да убедим българското общество, че 
кражбите на инфраструктурни съоръ-
жения не трябва по никакъв начин да 
се толерират, и съвместно да под-
готвим предложения за законодател-
ни промени, които да внесем за обсъж-
дане в бъдещия парламент. Вярвам, 
че вече е дошъл моментът да кажем: 
„Стига! Кражбите на съоръжения от 
инфраструктурата ощетяват всички 
нас, трябва да ги спрем заедно“.

да коментира този набо-
лял въпрос, потърсихме за 
мнение изпълнителния ди-

ректор на „ЧЕЗ Разпреде-
ление България” АД Стефан 
Апостолов.

Повреден трансформатор вследствие на източено масло 

Стефан Апостолов, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България” АД: 
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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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Община Галавиница обяви поръчка за реконструкция и изграждане 
на спортен център в града с индикативна стойност 5,2 млн. лв. Про-
ектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони. 
Центърът е разположен в парк в периферията на града. 

Предвижда се изграждане на нова мултифункционална сграда, раз-
положена успоредно на дългата източна страна на стадиона срещу 
трибуните, в центъра на комплекса. Успоредно на зданието ще се из-
гражда басейн с размери 25/50 м. Северно от него ще има четири от-
крити спортни площадки – две за тенис на корт и две за комбинирано 
ползване (волейбол, баскетбол, минифутбол). В източната периферия 
се предвижда строеж на спортни съоръжения за гимнастика и обща 
физическа подготовка, включително специализирани уреди за полз-
ване от жени и хора с увреждания. Прогнозната цена е 5,24 млн. лв. 
без ДДС, а срокът за изпълнение – 9 месеца. Участниците трябва да 
докажат собствен финансов ресурс от поне 25% от стойността, 
както и опит с изграждането на спортни съоръжения за последните 
5 години. Оферти се набират до 10 ноември.

4,35 млн. лв. ще се вложат в реконструкция 
на общински спортен комплекс в с. Ковачевци и 
изграждане на миниигрище за футбол в с. Ка-
лище. Поръчката се финансира от Програмата 
за развитие на селските райони. Срокът за из-
пълнение е 5 месеца от датата на подписване 
на договора. Участниците трябва да докажат 
собствен финансов ресурс от поне 70 хил. лв. 

За последните 5 години е необходимо да 
имат изпълнени сходни договори на поне съща-
та стойност – 4,35 млн. лв. Има изисквания и за 
вида на изпълнените съоръжения – те трябва да 
са със застроена площ над 5000 кв. м или с ка-
пацитет от 200 до 1000 места за посетители. 
Техническото и ценовото предложение имат ед-
наква тежест при избора на изпълнител. Офер-
ти могат да се подават до 23 декември.

Десислава Бакърджиева 

София се състезава с 
Марсилия в надпреварата 
за титлата „Европейска 
столица на спорта през 
2017 г.”. Българският и 
френският град са фина-
листи в съревнованието 
за престижното отличие. 
Победителят ще стане 
ясен на 12 октомври по 
време на посещението на 
Оценителната комисия 
ACES Europe в София. В 
периода от 9 до 12 октом-
ври 2014 г. международно 
жури от 11 членове ще е 
у нас, за да се запознае 
на място със спортната 
база и различните иници-
ативи в града, след което 
решението ще бъде взе-
то. Това съобщи Николай 
Стойнев, зам.-предсе-
дател на Столичния об-
щински съвет (СОС), на 
пресконференция, органи-

зирана от Инициативния 
комитет за кандидатура-
та на София за Европей-
ска столица на спорта 
през 2017 г. В събитието 
се включиха служебният 
министър на младежта и 
спорта Евгения Раданова 
и зам.-министърът Йор-
дан Йовчев.

„Вярвам, че ако ние спе-
челим приза „Европейска 
столица на спорта през 
2017 г.”, няма да имаме ни-
какви основания за изви-
нения за това, че нямаме 
достатъчно база”, комен-
тира Раданова.

Столичната община е 
подготвила наситена че-
тиридневна програма за 
оценяващата комисия. Тя 
ще посети обекти като 
зала „Арена Армеец”, На-
ционален стадион „Васил 
Левски”, стрийт фитнес 
площадки в Борисовата 
градина и Южния парк. Ще 

може да се наслади на На-
ционалния парк „Витоша”, 
където ще се проведе фес-
тивал на туризма, включ-
ващ скоростно изкачване 
на Черни връх.

В подкрепа на кандида-
турата на София за Евро-
пейска столица на спорта 
от началото на година са 
проведени 84 събития, а 
през 2013 г. са били 158. 
„Програмата за 2014 г., с 
която се финансират дей-
ности в сектора, възлиза 
на около 800 хил. лв., като 
в тази сума не се включ-
ват инвестициите в ин-
фраструктурата“, каза 
Николай Стойнев. 

„Залагаме изключител-
но много на изграждането 
на спортна база в учили-
щата и детските градини. 
Вследствие на вложения-
та, които Столичната об-
щина реализира в послед-
ните години, разполагаме 

с 166 салона и 60 басейна 
в детските  заведения. В 
училищата има 238 сало-
на”, подчерта Стойнев. 
Той допълни, че с публични 
средства са били изграде-
ни над 70 площадки в меж-
дублокови пространства и 
18 фитнеса на открито в 
парковете. „Столичната 
община изпълнява и про-
грамата за направата 
на велосипедни алеи, кои-

то трябва да достигнат 
100 км до 2017 г. В момен-
та има 35 км. До преди 4 
години нямаше нито един 
километър”, посочи още 
зам.-председателят на 
СОС.

По време на пресконфе-
ренцията стана ясно още, 
че ако София бъде избрана 
за спортна столица на Ев-
ропа, общината ще реали-
зира различни проекти. Те 

ще са насочени както към 
доразвиването на образо-
вателната спортна база, 
така и към изграждане-
то на нови съоръжения 
като ледена пързалка в кв. 
„Младост“, многофункцио-
нални игрища в Зона Б5 и 
две нови зали в града. Ще 
бъдат реализирани и про-
екти, свързани с разви-
тието на Национален парк 
„Витоша”.

Георги Сотиров

В присъствието на 
много хора от софийското 
село Иваняне и кмета на 
Банкя Рангел Марков стро-
ителите от „Балканстрой” 
АД направиха първата коп-
ка и дадоха началото на 
изграждането на корек-
цията на р. Иванянска. Тя 
ще бъде с дължина 1,11 км. 
Срокът за изпълнението е 
7 месеца и 18 дни. Стой-
ността на обекта е 2 760 000 без ДДС. 

Корекцията ще представлява стандартно бе-
тонно корито, което ще събере реката и ще даде 
възможност то да побере 10 пъти по-голям обем 
вода от обичайния. „За естетизацията на околното 
пространство ще бъдат изградени и няколко детски 
площадки, както и зони за отдих”, заяви кметът на 
район Банкя Рангел Марков.

Работата на строителите е разчетена за корек-
ция на реката по протежение на цялото село и ще 
реши възможните проблеми от евентуална приливна 
вълна от изпускането на язовира над селището. 

Маринела Йонкова

Най-големият  детски 
научно-образователен цен-
тър в Източна Европа „Му-
зейко” ще отвори врати през 
лятото на 2015 г. Сградата 
се намира на територия-
та на район „Студентски“, 
между Техническия универ-
ситет и Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рил-
ски“.  „Строителството, 
което започна преди 6 ме-
сеца, тече по план“, съобщи 
Десислава Тальокова, изпъл-
нителен директор на фон-
дация „Америка за България”, 
при посещение на кмета на 
София Йорданка Фандъкова. 
„Столичната община ще се 
ангажира с изграждане на 
необходимата инфраструк-
тура за по-лесен достъп до 
бъдещия детски научно-об-
разователен център“, обеща 
от своя страна Фандъкова. 

Самото здание е зами-
слено така, че да произвежда 
електричество в собстве-

ния си дом, да събира дъж-
довна вода и да се отопля-
ва  с геотермална енергия. 
„Дори материалите, с които 
се строи, са съобразени с 
т.нар. зелена среда, допълни 
Тальокова. Пространството 
около научно-образовател-
ния център ще е с парк с бо-
гато озеленяване и с много 
възможност за детски заба-
вления на открито. Ще има 
цистерна, която ще събира 
дъждовната вода, а тя ще 
се използва за поливане на 
растенията.

Концепцията на сгра-
дата е разработена от 
Lee Skolnick and Design 
Parthnership, американска 
архитектурна компания, 
специализирана в създаване-
то на музеи. Проектант на 
техническата и работната 
фаза в строителството 
на „Музейко” е българската 
фирма „А и А Архитекти”. 

Строител е „Бигла III” 
ООД - София, а консултаци-
ите по строителния надзор 

се упражняват от „ЛК Кон-
султинг” ООД.  „Идеята и 
инвестицията от 25 млн. лв. 
в този проект са на Фонда-
ция „Америка за България”, 
обясни Бистра Кирова, из-
пълнителен директор на 
детския научно-образова-
телен център. 

За интериора ще бъдат 
използвани материали с ни-
ски вредни емисии. В рамки-
те на проекта е предвиде-
но и изграждане на зарядна 
станция за електромобили.

„Интерактивните игри, 
които ще намерят място в 
„Музейко”, ще са свързани с 
наука, инженерство, еколо-

гия, комуникации и изкуства. 
Целта е да се подпомага же-
ланието на децата да учат“,  
допълни Кирова.

Научно-образователни-
ят център ще бъде от три 
секции на три нива – „Мина-
ло”, „Настояще” и „Бъдеще”. 
В центъра на интериора на 
„Музейко” ще има великанско 
дърво. Това ще е огромна 
конс трукция, която свързва 
най-ниската с най-високата 
точка в сградата, но също 
така и миналото с бъдещето. 

Очакванията са за посе-
щения от около 120 хил. души 
годишно, а през почивните 
дни до 2 - 3 хил. 

Инж. Елена Симеонова,
ОП на КСБ - Перник

Консорциум „Спорт за Перник - 2014”, в който вли-
зат „Хидрострой” и „Билд Инженеринг”, ще изгражда 
стадион „Звезда” в кв. „Димова махала“ в Перник за 
нуждите на детско-юношески школи. Първата копка 
на обекта бе направена преди дни. Инвестицията 
е за 600 хил. лв., а още 400 хил. лв. ще се вложат в 
спортна зала „Дружба”. Парите са осигурени от Пуб-
личната инвестиционна програма „Растеж и устой-
чиво развитие на регионите“.

Размерите на „Звезда” ще бъдат 100/70 м, ще има 
18-метрови пилони с осветление, които ще позво-
ляват тренировки и късно вечер при хубаво време. 
Ще бъдат изпълнени всички изисквания на БФС за 
предпазване на децата от травми – настилката ще 
е дебела с голяма гъстота на чимовете. Ще се мон-
тират и високи оградни съоръжения, както и трибуни 
за отборите на домакините и гостите.
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Управителят на „Зет и Ем Прайвит Ко” Николай Младжов за-

едно със служебния вицепремиер и министър на регионалното 

развитие и на инвестиционното проектиране Екатерина Заха-

риева, кмета на община Пловдив инж. Иван Тотев и председа-

теля на УС на АПИ инж. Лазар Лазаров

Мартин Славчев

„Международният тех-
нически панаир в Пловдив 
е най-важното изложение 
в България и Югоизточна 
Европа.” Това заяви слу-
жебният вицепремиер и 
министър на регионално-
то развитие и на инвес-
тиционното проектиране 
Екатерина Захариева по 
време на откриването на 
70-ото юбилейно издание 
на проявата. Официал-
ни гости на събитието 
бяха и кметът на община 
Пловдив инж. Иван Тотев, 
областният управител 
на Смолян инж. Димитър 
Кръстанов, посланикът на 
Кралство Мароко у нас Н. 
Пр. Латифа Ахарбаш, пред-
седателят на УС на Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“ инж. Лазар Лазаров 
и др. 

През тази година из-
ложението се провежда 
от 29 септември до 4 ок-
томври с участието на 
870 фирми от 37 държа-
ви, развиващи дейност в 
сферата на машиностро-
енето, строителството, 
електрониката, електро-
техниката, енергетиката, 

екологията, управлението 
на водите, информацион-
ните технологии, хими-
ческата и минната про-
мишленост, транспорта 
и автосервизното оборуд-
ване.

„Това не е обикновено 
изложение, защото тук се 
срещат компании, регио-
ни и държави за съвмест-
ни действия в общия им 
стремеж към ефективни 
инвестиции и по-добър жи-

вот”, добави вицепремиер-
ът Захариева. Тя увери, че 
правителството упорито 
работи за подобряване на 
бизнес средата, за устой-
чивост, предвидимост и 
стабилност на държава-

та. След това пожела на 
участниците в панаира 
много успехи и намиране 
на нови решения, а на ръ-
ководството на национал-
ния изложбен център – да 
продължава да допринася 

за развитието на иконо-
миката в България и Юго-
източна Европа.

„ М еж д у н а р о д н и я т 
технически панаир дава 
конкретни идеи как ком-
паниите могат да използ-
ват финансовата рамка и 
възможностите, предос-
тавяни от европейските 
програми и фондове”, под-
черта при откриването 
д-р Иван Соколов – предсе-
дател на Съвета на дирек-
торите на Международния 
панаир – Пловдив.

Съпътстващата про-
грама на изложението е 
изпълнена с над 30 делови 
събития. Обръща се спе-
циално внимание на въз-
можностите за получаване 
на средства по оператив-
ните програми на ЕС. По-
сетителите на изложение-
то могат да се запознаят 
и с добри практики, финан-
сови инструменти, проду-
кти и решения, намалява-
щи енергийните разходи. 

Общо 30 новости при-
състват на есенния па-
наир през тази година. С 
иновациите е свързана и 
една от големите атрак-
ции – шоу с роботи, което 
се прави за първи път. 

За трета поредна го-
дина „Зет и Ем Прайвит 
Ко” и представляваните 
от нея фирми от минния 
и строителния бранш са 
основен партньор и спон-
сор на на Есенния техни-
чески панаир в Пловдив. 
Компанията е двукратен 
носител на приза „Най-
добър дизайн на панаирна 
експозиция”.

На открита площ от 
над 1000 кв. м фирмата 
представя както вече 
добре познатите в Бъл-
гария машини на япон-
ския гигант, така и нови 
продукти в сектора на 

компаниите HBM Nobas 
– автогрейдери, Paus – 
подземна минна техника, 
и MST – багер-товарачи. 

Като най-голям изло-
жител на панаира „Зет и 
Ем Прайвит Ко” показва 
на откритата си площ го-
ляма част от гамата на 
Hitachi, в класа среднога-
баритна строителна, ка-
риерна и пътна техника. 

От средногабаритна-
та техника се акцентира 
на 4-кубиковите колесни 
товарачи ZW 310 (23 т, 
290 к.с.) и на 29-тонния 
верижен багер Zaxis 290, 
съоръжен респективно 

с обратна кофа от 1,8 
куб. м, подходящи за рабо-
та както при изграждане, 
така и при по-тежки ка-
риерни условия.

От по -типичните 
строителни машини са 
изложени моделите Zaxis 
250 (26 т, 1,5 куб. м), 
Zaxis 210 (20 т, 1,2 куб. м) 
и компактният, идеален 
за градски условия Zaxis 
85 (8,2 т, 0,33 куб. м), 
както и колесните това-
рачи ZW 220 (3,1 куб. м) 
и колесните багери Zaxis 
170 W (18,2 т, 0,8 куб. м) 
– всичките от новата 
5-серия.

Минните машини на 
Hitachi също са предста-
вени, като фирмата екс-
понира 48-тонния вери-
жен багер Zaxis 470 LCH с 
двигател Isuzu (350 к.с.) 
и обратна кофа 3,0 куб. м, 
както и 5-кубиковия ко-
лесен товарач ZW 330 с 
двигател Cummins (325 
к.с.) и собствена маса 
27 т.

Освен флотилията на 
Hitachi „Зет и Ем Прайвит 
Ко” представя на откри-
тата си площ и експона-
ти на Paus (подземни то-
варачи и камиони) и Dieci 
(телехендлери). 

Снимки авторът

Служебният вицепремиер и министър на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева 

откри изложението



14 СТРОИТЕЛ СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА петък, 3 октомври 2014

Мартин Славчев

И тази година по време 
на Международния техни-
чески панаир Тайтън Ма-
шинъри България пред-
ставя най-новите модели 
на водещия световен про-
изводител на строителна 
техника Case CE, както 
и телескопичните това-
рачи Merlo. На щанда на 
компанията e и най-нова-
та серия C при верижните 
багери Case CE с предста-
вители 22 т и 30 т, както 
и последното поколение 
булдозери серия М, модел 
2050М. 

Посетителите на из-
ложението могат да се за-
познаят и с колесните ба-
гери WX148, от които вече 
има доставени и работе-
щи машини в България, 

както и багер-товарачите 
Case 580ST, оборудвани с 
двигател Tier 4i, отлича-
ващ се с изключителна 
производителност, съче-
тана с висока икономич-
ност. Компанията пред-
стави хитовия продукт 
от гамата на верижните 
мини челни товарачи Case 
CE, а именно модел TV380. 
Наложилите се вече на 
пазара телескопични то-
варачи на Merlo от сери-
ите Panoramic – лидери в 
масовия клас, също са из-
ложени. 

За  първи път през 
тази година по време на 
панаира в Пловдив Тайтън 
Машинъри България ор-
ганизира родео с машини 
Case . Това е състезание 
за оператори, в което те 
ще трябва да покажат 
уменията си в три кръга. 
Първите двама печеливши 
ще участват във финали-
те на Case Rodeo в Париж 
тази година. На панаира 
компанията представя и 

верижен булдозер  

Case 2050М

Той е част от най-
новата серия от класа 

25-тонни машини. Упра-
влението му се извърш-
ва с многофункционални 
джойстици, чрез които се 
постига плавна работа и 
се създава комфорт, иначе 
чужд за този тип техника. 
Верижният булдозер CASE 
2050М спечели златен ме-
дал и диплом от тазгодиш-
ния Международен техни-
чески панаир.

Верижни багери,  

Case CX210C и CX300C

Представените 22- 
и 30-тонни машини са 
окомплектовани с пълен 
набор хидравлични линии 
за монтиране на разно-
образен прикачен инвен-
тар, всякакви удобства 
за оператора и показват 
последните новости в 

хидравличната система 
и двигателя за този клас 
техника. Верижният  бул-
дозер Case CE 2050М е 
тазгодишния златен ме-
далист в традиционния 
конкурс за иновации на 
панаира.

Колесен багер Case WX148

Новото поколение ко-
лесни багери серия 8 на 
Case са представени чрез 
своя бестселър – 17-тонния 
WX148 с вградената супер-
чувствителна хидравлична 
система, състояща се от 
3 помпи, като едната е 
предназначена единствено 
за въртене. Това осигурява 
безпроблемно едновремен-
но използване на няколко 
функции, което обуславя 
по-добър контрол над тех-
никата и висока производи-
телност при копаене.

Колесен багер Case WX168

В класа 18 – 19 т коле-
сен багер Case представя 
своя WX168 с двойна стре-
ла и 6-цилиндров мотор за 
по-голяма мощ. Машината 
отново притежава супер-
чувствителна хидравлич-

на система с 3 помпи, оси-
гуряващи и високо ниво на 
контрол и производител-
ност, и изпреварва конку-
ренцията с нисък разход 
на гориво.

Колесен челен товарач  

Case 821F

Оборудван е с изцяло 
новата за строителните 
машини система за прера-
ботка на изгорелите газове 
с добавка AdBlue и достига 
до ниво на вредни емисии 
Tier Ivi. Той се представя 
за втори пореден път на 
Пловдивския панаир, но в 
по-високия клас – 18 т. Този 
патент на Case спечели 
златен медал на миналого-
дишния Пловдивски панаир. 
Изложеният тази година 
челен товарач е вече добре 
познат и в други сфери със 
специално разработената 
6 куб. м кофа с допълнител-
ни цилиндри за постига-
не на по-голяма височина 

на товарене, незаменима 
при дейности, свързани с 
обработка на отпадъци и 
товарене на земеделска 
продукция.

Комбинираните  

багер-товарачи Case 580ST 

и 695ST

са окомоплектовани с 
изцяло новата телескопич-
на багерна стрела, разра-
ботена и патентована от 
Case. По този начин се по-
стига намаляване на екс-
плоатационните разходи, 
лесна и бърза поддръжка, 
по-прецизна работа на опе-
ратора. Представеният 
модел 580ST е оборудван 
с двигател Common Rail, 
който получи златен медал 
на Пловдивския панаир през 
2013 г. Той постига рекорд-
на икономичност в разхода 
на гориво, която вече беше 
доказана на продължили-
те два месеца тестове 
на обектите на различни 

фирми из цяла България. 
Багер-товарачите Case са 
символ на качество и прес-
тиж от 1956 г. до сега.

Мини челни товарачи  

Case SR130 и Case SV300

Представени са два 
типа машини с различна 
кинематика на работния 
орган – SR и SV, съответ-
но с радиална и верти-
кална кинематика на ма-
нипулиране на товарите. 
Всички машини от този 
тип са снабдени с джой-
стици, което превръща 
работата на оператора в 
удоволствие. Диапазонът 
на представените модели 
варира от мощност 46 к.с. 
до 90 к.с. и товароподем-
ност от 590 кг до 1360 кг.

Верижен мини челен  

товарач Case TV380

Верижните машини от 
този тип са с мощност 

от 74 к.с. до 90 к.с. и това-
роподемност от 1125 кг до 
1723 кг. Представеният на 
щанда на Тайтън Машинъ-
ри България товарач е най-
големият модел в гамата. 
Той се характеризира с 
изключителна плавност 
и мекота на управление, 
съчетани със стабилност 
и оптимални технически 
характеристики.

Минибагери  

Case CX26B ZTS

показват иноватив-
ни решения за по-висока 
стабилност на техника-
та. Чрез конструкцията 
Zero Tail за завъртане на 
целия купол на машините 
в габаритите й се улесня-
ва работата в непосред-
ствена близост до сгради 
и тесни пространства. 
Case е единственият про-
изводител, който предлага 
всички модели от своята 
гама с ограничен радиус 
на въртене Zero Tail.

Телескопични товарачи 

Merlo

Представените моде-
ли Panoramic с височина на 
повдигане от 7 м до 10 м и 
товароподемност от 3,4 т 
до 4 т са вече добре позна-
ти на българския пазара, 
като силно впечатление 
на щанда ще прави модел 
P40.10 с патентованото 
от Merlo странично из-
местване на телескопич-
ната стрела Side Shift.

И тази година машините на Case CE са отличени със златен медал 

Георги Атанасов –  

зам. изпълнителен директор 

на ТМБ, и Веселин Иванов 

– мениджър „Строителна 

техника” в ТМБ, разговарят 

със служебния вицепремиер 

Екатерина Захариева и с 

председателя на УС на АПИ 

инж. Лазар Лазаров
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Областният управи-
тел инж. Кръстьо Спасов 
провери изпълнението 
на основния ремонт на 
надлеза над жп линията 
по бул. „Панония” във Ви-
дин. Реконструкцията на 
пътното съоръжение е на 
стойност 2 704 277 лв., 
осигурени в пълен размер 
от Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите”. 

Инж. Спасов посети 
обекта в момент, в който 
се полагаше първият ас-
фалтов пласт на рампата 
към съоръжението. „Рабо-

тим по конструкцията на 
надлеза, като укрепваме 
здравината на бетоно-
вата плоча, ще полагаме 
нова хидроизолация, елас-
тична ограда, парапет и 
тротоари. Подменяме и 
фугите”, информира инж. 
Дончо Желязков – тех-
нически ръководител от 
фирмата – изпълнител на 
обекта, „Мостремонт 97” 
ООД, София. По думите му 
платното ще бъде асфал-
тирано и отворено за дви-
жение около 20 октомври. 

„За да се реализира 
обектът, с оглед настъп-
ващия есенно-зимен сезон 
трябва да се организира 
работата и на другото 
платно. По този начин ще 
ускорим осъществяване-

то на важно за пътната 
инфраструктура на Видин 
съоръжение”, коментира 
областният управител. 
Според него решението 
за това е ремонтът да се 
извършва едновременно на 
двете платна на надлеза. 
За целта инж. Спасов ще 
проведе среща със зам.-
кмета на община Видин 
като възложител на обек-
та, с представители на 
фирмата, осъществяваща 
надзора, и на „Пътна поли-
ция”, с които да се обсъди 
нова организация на дви-
жението.

 „Ако имаме разреше-
ние мостът да бъде за-
творен за около 30 дни, ще 
успеем да приключим по-
бързо в благоприятното 

Средствата са от Публичната инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво развитие на регионите“   

Областният управител инж. Кръстьо Спасов провери изпълнението на основния ремонт на 

надлеза над жп линията по бул. „Панония” във Видин

Проектът на бурга-
ското архитек турно бюро 
„Мото” бе класиран на пър-
во място в конкурса за пре-
устройство на сградата 
на Културния дом в Бургас. 
Реконструкцията му е една 
от инвестиционните мер-
ки, подготовката на които 
се финансира по проект „В 
подкрепа на инвестицион-
ната програма на община 
Бургас за 2014 – 2020“ по 
ОП „Регионално развитие 
2007– 2013“. Стойността 
на ремонта е 3,76 млн. лв. 
без ДДС.

Сградата е построена 
през 1975 г. за културен дом 
към Нефтохимическия ком-
бинат. 

Проектът предлага час-
тична надстройка в югоиз-
точната част, изпълнена 

със стоманена конструк-
ция, и осигуряване на въз-
можност за използване на 
част от покрива. Предвиж-
дат се нова фасадна обвив-
ка и конфигурация на част 
от помещенията, отваряне 
на вътрешния двор към пло-
щада и неговото благоус-
трояване, реконструкция на 
зрителната зала, конструк-
тивни промени, ревизия на 

покривното покритие, под-
мяна на всички инсталации 
и интериорни покрития.

Голямата зала, която е 
най-строгото и официално 
пространство, е решена в 
дърво и черно. Дизайнът е 
съобразен с акустичните 
изисквания и неговото пре-
цизиране ще бъде възможно 
след необходимите акус-
тични изследвания.

Община Долна Митрополия обяви по-
ръчка за проектиране и строителство на 
ВиК мрежа за града (етап I) и довеждащ 
колектор към пречиствателна станция 
по проект „Интегриран воден цикъл Пле-
вен – Долна Митрополия”. Финансиране-
то е одобрено по Оперативна програма 
„Околна среда”, но към момента средства 
не са осигурени, посочва възложителят. 
Договор с избрания изпълнител ще се 
сключи под условие, освен ако към мо-
мента на подписването парите вече са 
осигурени. 

Проектът включва строителство и 

рехабилитация на водопроводната мрежа 
с дължина 24 560 м, изграждане на второ-
степенна канализация, главни колектори 
за битови води с дължина 23 923 м и др. 
Максималната стойност на поръчката е 
20,9 млн. лв. без ДДС, като в тях са вклю-
чени 10% непредвидени разходи. Срокът 
за изпълнение е 24 месеца. Участниците 
трябва да разполагат със собствен фи-
нансов ресурс от поне 3 млн. лв., както и 
през последните три години да са проек-
тирали и изградили най-малко 20  км ВиК 
мрежа. Оферти се приемат до 17 ноем-
ври.

Община Искър обяви обществена 
поръчка за реконструкция и рехабилита-
ция на водопроводната мрежа в с. Долни 
Луковит, финансирана от Програмата 
за развитие на селските райони. Ще бъ-
дат подменени 13 776 м амортизирани 
азбестоциментови и стоманени тръби 
с такива от полиетилен с висока плът-
ност. Предвижда се и поставяне на нови 
водопроводни сградни отклонения. Ще се 
доставят и монтират и 153 спирателни 

крана и 78 пожарни (хидранти). Обектът 
трябва да е въведен в експлоатация не 
по-късно от 15 юли 2015 г. Кандидатите 
е нужно да имат достъп до собствен 
финансов ресурс от поне 1,3 млн. лв. Из-
исква се и опит за последните 5 годи-
ни в изпълнението на сходни проекти за 
сума, равна или по-голяма от прогнозна-
та стойност на поръчката. 

Срокът за подаване на офертите е 
20 октомври.

Първа копка на рехабилитация на улици 
за 5,4 млн. лв. направи кметът на общи-
на Смолян Николай Мелемов. Мащабният 
ремонт обхваща обекти, които никога не 
са били асфалтирани, и такива без рекон-
струкция от над 30 г. В проекта е вклю-
чено и обновяване на детски площадки и 
на парка пред болницата. Дейностите 
трябва да се извършат за 7 месеца от 

фирма „ИСА 2000”.
Парите са по проект „Зелена и дос-

тъпна градска среда на град Смолян – цен-
трална градска част”, който е финансиран 
по Оперативна програма „Регионално раз-
витие 2007 – 2013“. Приносът на община-
та по проекта е 249 994 лв. Тя ще вложи 
още над 100 000 лв. за ремонти, които 
изникват по време на строителството.

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

за строителство време”, 
коментира инж. Дончо Же-
лязков.

Основният ремонт на 
критичното пътно съоръ-
жение стартира в края на 

август. Срокът за изпъл-
нението му по договор е 
112 дни. 
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Мирослав Еленков

Г-н посланик, разкаже-

те ни за стратегическа-

та програма „Пътят на 

Казахстан – 2050 г.”. Как-

ви са нейните цели?

На 17 януари 2014 г. пре-
зидентът на Казахстан 
Нурсултан Назарбаев изле-
зе с обръщение към наро-
да, с което представи про-
грамния документ „Пътят 
на Казахстан – 2050: Обща 
цел, интереси и бъдеще”. В 
него се набелязват основ-
ните насоки за развитие 
на страната. Поставена 
бе изключително важна-
та задача за диверсифи-
циране на икономиката. 
Стратегията „Казахстан 
- 2050” определя за цел 
държавата да се нареди 
сред 30-те най-развити 
страни в света, а също 
така и да осигури благо-
денствие за гражданите. 
Това включва развитие на 
социалната, образовател-
ната, медицинската, науч-
ната, селскостопанската 
и екологичната област. 
Предвижда се развитие 
на транспортната ин-
фраструктура и сектора 
на логистичните услуги. 
Заложено е създаване на 
икономика, основана на 
знанието.

В обръщението се от-
белязва, че до 2050 г. мал-
ките и средните предпри-
ятия ще произвеждат не 
по-малко от 50% от БВП 
на Казахстан. Заедно с 
това бизнесът трябва да 
стане семейна традиция и 
да се предава от поколение 
на поколение. За тази цел 
е необходимо коренно да 
се промени отношението 
към предприемачеството 
като цяло. Това може да се 
постигне с активното му 
популяризиране.

Президентът на стра-
ната определи още една 
важна задача – делът на 
несуровинната продукция 
в казахстанския износ да 
се увеличи до 70%. Това 
ще стане чрез внедряване 
на „умна” икономика, коя-
то днес е основен белег 
на всички развити държа-
ви в света. Той отбеляза 
необходимостта за увели-
чаване на финансирането 
на науката до нивото на 
развитите страни,  т.е. 
не по-малко от 3% от 
БВП.

През  го дините  на 
своята независимост Ка-
захстан постигна големи 
успехи в икономиката си, 
утвърди се като стабил-
на и независима държава. 
Сега пред нас стои зада-
чата да се направи пробив 
и да се наредим сред стра-
ните лидери.

Кои обекти са заложе-

ни за изграждане в про-

грамата? 

Както вече споменах, 
главната цел на страте-
гията „Казахстан - 2050 г.” 
е страната да се нареди 
сред 30-те най-развити 
държави в света. За пос-
тигането на задачата 
планово се изпълняват 
програми, свързани с ино-
вациите, откриват се нови 
високотехнологични пред-
приятия. Създават се до-
бри условия за привличане 
на чуждестранни компании 
и затова днес Казахстан 
предлага възможности и 
огромен потенциал за ра-
бота пред българските 
строителни компании, кои-
то използват съвременни 
технологии в своята дей-
ност.

Ние сме готови да ока-
жем съдействие на фирми-
те ви, които могат да до-
принесат за изграждането 
на жилищната и производ-
ствената  инфраструкту-
ра, транспортни комплекси 
и други обекти.

 
Страната се подгот-

вя за провеждане на EXPO 

2017 в град Астана. Веро-

ятно това е предизвика-

телство за Казахстан?

Инициативата по ор-
ганизирането на такова 
мащабно събитие в столи-
цата на нашата страна е 
на държавния ни глава.

На 22 ноември 2012 г. 
след тайно гласуване от 
представителите на 161 

държави - членки на Меж-
дународното бюро за изло-
женията, Астана бе избран 
за домакин на EXPO 2017. 
Заявката на града подкре-
пиха 103 страни. Това ще 
е първото изложение, про-
ведено в държава от ОНД. 
То ще продължи 3 месеца.  
Очаква се в него да участ-
ват близо 100 страни и 10 
международни организа-
ции. То ще бъде разгледано 
от над 2 млн. души.

Темата му, която е 
„Енергията на бъдещето”, 
ще позволи в страната да 
се привлекат нови  разра-
ботки и методи за използ-
ване на съществуващите 
алтернативни източници. 
Астана може да стане 
платформа за презентации 
на най-добрите световни 
тенденции в този отрасъл. 
Изложението ще даде мо-
щен импулс на диверсифи-
кацията на икономиката и 
технологичната модерни-
зация на производствени-
те мощности и научната 
база на страната.

Предварителният план 
на изложбения комплекс 
EXPO 2017 включва изграж-
дане на 4 хил. апартамен-
та, нов хотел, конгресна 
зала и покрито градче с 
дължина 500 м. В него ще 
има увеселителни и тър-
говски обекти. Главният 
павилион ще има формата 
на сфера с диаметър 80 м 
и височина 100 м. Тук ще са 
разположени международ-
ните щандове. Ще бъде 
изградена алея с всички 

необходими обекти. Ос-
новните строително-мон-
тажни работи започнаха 
през май 2014 г. и трябва 
да приключат до декември 
2016 г. Ще се построят 
обекти с обща площ пове-
че от 1 млн. кв. м.

В изложбената зона ще 
се помещават павилионът 
на Казахстан, международ-
ни, тематични и корпора-
тивни павилиони, търгов-
ско-увеселителни зали. В 
зоната извън изложението 
ще се изградят конферен-
тен  център, пресцентър, 
градче, жилищни сгради и 
хотели.

За осигуряването на 
удобен транспорт е раз-
работен комплексен план. 
В района на изложението 
ще се построят 4 улици с 
обща дължина 19 км, ще се 
направи реконструкция на 
улица „Кабанбай батър” - в 
отсечката от летището 
до Кургалжинското шосе. 
Към 2017 г. ще бъдат за-
вършени изграждането на 
малкия околовръстен път 
с дължина 17 км и 32 км 
улици. Това ще позволи цен-
търът да се разтовари от 
трафика.

Ще се построят нова 
железопътна гара, 2 авто-
гари, допълнителен терми-
нал на летището, 8 отдел-
ни паркинга и други важни 
обекти. Планира се да се 
направят жилища с обща 
площ от 9 млн. кв. м, раз-
ширяване на ТЕЦ-2 и стро-
ителство на ТЕЦ-3. За 
времето на изграждането 

на изложбените обекти и 
за тяхното обслужване 
ще бъдат открити хиляди 
нови работни места. Пред-
стои да се извърши голям 
обем строителни работи 
и ние каним българските 
фирми да се включат в тях.

Какви са перспекти-

вите за работа на наши 

строителни фирми в Ка-

захстан?

Вашите инвеститори 
в сектора могат да на-
мерят у нас почти всички 
строителни материали, 
тъй като ние сме богати 
на природни ресурси. Към 
1 юни т.г. в Казахстан има 
регистрирани 46 големи и 
средно големи предприя-
тия за производство на 
гумени и пластмасови из-
делия, 150 компании, които 
предлагат неметални ми-
нерални изделия.

Наличието на специ-
ални икономически зони 
(СИЗ) е голямо предим-
ство. Това е част от те-
риторията на Казахстан, 
в която действа специа-
лен режим за извършване 
на приоритетни видове 
дейност, която се упра-
влява от една компания, 
предлагаща структури-
ран пакет от стимули от 
държавата (например ос-
вобождаване от мита, об-
лекчен митнически режим) 
за фирми, които развиват 
бизнеса си тук. У нас има 
10 такива зони. Ние ще 
дадем препоръки по регио-
нална локация на предпри-
ятията за развитието на 
строителството, за кое-
то са важни наличието на 
търсене, производстве-
но-инфраструктурната и 
технологична база, ниски-
те транспортни разходи 
за доставка на продук-
цията и оборудването. 
Разгръщането на нови 
производства в бранша 
ще става близо до пред-
приятията от тради-
ционните за страната 
отрасли и в градовете 
Алмати и Астана. И на-
края, имаме 5 регионални 
промишлени центъра: Ал-
мати, Астана, Шъмкент, 
Уст-Каменогорск, Атърау. 
На интернет страницата  
www.baseinvest.kz можете 

да видите списък с прио-
ритетни инвестиционни 
проекти в сектора.

Какви са изискванията 

за работа на компаниите 

от бранша в страната 

ви?

За извършване на дей-
ност в Казахстан се по-
лучава лиценз в съответ-
ствие с общоприетите 
стандарти. Сертифика-
тите се делят на три ка-
тегории в зависимост от 
нивото на сложност на 
строителния обект. Ос-
новно условие за получава-
не на лиценза е опитът в 
строителната дейност. 
Изпълнителят има право 
да извършва дейност само 
на строежи, съответства-
щи в посочената в доку-
мента категория. 

За получаване на ли-
ценза втора категория 
фирмата трябва да има 
опит в строителството 
не по-малко от пет години, 
а за първа категория – не 
по-малко от десет години. 
Освен това за втора кате-
гория е необходимо фирма-
та да  има реализирани не 
по-малко от пет обекта 
като основен изпълнител 
или не по-малко от 10 като 
подизпълнител. За лиценз 
първа категория обекти-
те трябва да са съответ-
но десет като изпълнител 
или двадесет като подиз-
пълнител.

Ще повторя, че посо-
чените изисквания съот-
ветстват на световната 
практика в сектора. Смя-
там, че българските фирми  
няма да се затруднят да 
получат лиценз за работа 
в Казахстан.

Как се развива инфра-

структурата в страната 

ви? Кои са най-големите 

инфраструктурни обек-

ти?

Създадена е добре раз-
вита мрежа от транзитни 
маршрути по три приори-
тетни направления: Русия, 
Европа и балтийските дър-
жави; Китай, Япония и Юго-
източна Азия; страните 
от Централна Азия, Кавказ, 
Черно море, Персийския за-
лив и Турция. 

Изпълняват се реди-

Н. Пр. Темиртай 
Избастин, 
ръководител на 
дипломатическата                  
мисия на Република 
Казахстан у нас:

Готови сме да окажем съдействие на компаниите ви

Ръководителят на дипломатическата мисия на Република 

Казахстан Темиртай Избастин е роден в Баянаул, Павлодар-

ска област, Казахстан, през 1957 г. Завършва Държавния 

медицински институт и Юридическия факултет на Държав-

ния университет „Абай” в Алмати, както и курс в Диплома-

тическата академия към МВнР на Руската федерация. Бил 

е консул на Казахстан в Дюселдорф, Германия, и на дипло-

матическа работа в посолството в Австрия. От 2009 г. е 

ръководител на дипломатическата мисия на Република Ка-

захстан у нас. 
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ца проекти, насочени към 
подобряване на транс-
портната логистика на 
Казахстан. В най-перс-
пективните и печеливши 
части на страната се 
формират транспорт-
но-логистични центрове.  
Приемат се всеобхват-
ни мерки за гарантиране 
на атрактивността на 
маршрутите с използване 
на морски транспорт. 

Трансконтинентални-
ят автомобилен транс-
портен коридор „Западна 
Европа – Западен Китай” 
е главен проект в инфра-
структурния отрасъл. 
Общата дължина на марш-
рута Санкт-Петербург – 
Москва – Нижни Новгород 
– Казан – Оренбург – Акто-
бе – Къзълорда – Шъмкент 
– Тараз – Кордай – Алмати 
– Хоргос – Урумчи – Ланч-
жоу – Чженчжоу – Лянюнган 
е 8445 км.  От тях 2233 км 
минават през територия-
та на Руската федерация, 
2787 км - през Казахстан, и 
3425 км - през Китайската 
народна република. На наша 
територия ще се рекон-
струират 2452 км пътища. 
С цел подобряване на еко-
логичната и санитарната 
обстановка се предвижда 
заобикаляне на големи на-
селени пунктове.

Основните предим-
ства на този проект са 
неговата дължина и вре-
мето за пътуване. Ако 
при използване на морския 
коридор са необходими 
45 денонощия,  по „Тран-
ссиб” - 14 денонощия, по 
коридора „Западна Евро-
па – Западен Китай” - от 
порта Лянюнган до гра-
ницата с европейските 
държави, пътуването ще 
отнема 10 денонощия. 
След реализацията на 
обекта ще се извършват 
товарните превози по три 
основни направления:  Ки-
тай - Казахстан, Китай 
– Централна Азия, Китай 
– Казахстан – Русия – За-
падна Европа. Очаква се 
активизиране на малкия и 
средния бизнес, сферата 
на обслужването, турис-
тическия отрасъл и други 
сектори на икономиката. 
В успешното изпълнение 
на такъв мащабен проект 
се надявам да се включат 
и български строители. 

Друг стратегически 
и мащабен проект е СИЗ 
„Хоргос – Източна врата”, 
който се осъществява по 
заръка на държавния глава. 
Основната му цел е създа-
ването на благоприятни 
условия за привличане на 
инвестиции и технологии 
за направата на конкурен-
тоспособни и експортно 
ориентирани отрасли, из-
граждане на транспортно-
логистичен и индустриа-

лен център, увеличаване 
на транзитния и експор-
тен потенциал. 

Много обещаващ е 
международният маршрут 
Европа - Кавказ - Азия. Това 
е система от сухоземни и 
морски пътища, осигуря-
ващи пряка връзка между 
двата континента. 

Има ли облекчения за 

работа на големите вло-

жители в Казахстан и как-

ви са те?

На 12 юни т.г. по време 
на 27-ото заседание на Съ-
вета на чуждестранните 
инвеститори президентът 
ни обяви въвеждането на 
едностранен безвизов ре-
жим за гражданите на 10 
държави, които показаха 
най-голяма инвестиционна 
активност у нас. Това са 
САЩ, Нидерландия, Велико-
британия, Франция, Феде-
рална република Германия, 
Италия, Малайзия, ОАЕ, 
Република Корея и Япония. 

Гражданите на посо-
чените държави могат да 
влизат в страната без 
виза за срок до 15 кален-
дарни дни в рамките на 
една година. Пилотният 
проект ще уточнява не-
достатъците и адми-
нистративните пречки, 
ще определя степента 
на готовност на турис-
тическия отрасъл на Ка-
захстан към увеличаване 
на потока от чужденци.

На 12 юни т.г. президен-
тът на Казахстан подписа 
Закона за изменения и до-
пълнения в някои законода-
телни актове на Република 
Казахстан за подобряване 
на инвестиционния кли-
мат, който влезе в сила от 
24 юни 2014 година. Имаме 
благоприятни условия за 
инвестиционни проекти, 
признати като приоритет-
ни. Главното условие е вло-
жението да е за най-малко 
20 милиона щатски долара 
в една от областите на 
дейност, определени от 
правителството.

Предприемачът, кой-
то подписва договор с 
Комитета за инвестиции 
към Министерството на 
индустрията и новите 
технологии, може да се 
възползва от следните 
предимства: освобожда-
ване от корпоративен 
данък, данък върху земя за 
срок до 10 години, върху 
имуществото за срок до 8 
години, считано от дата-
та на работа например на 
завода. Тази разпоредба 
се прилага само за тези 
активи, които са били въ-
ведени в експлоатация за 
първи път. Възстановя-
ват се до 30% от дейст-
вителните разходи за 
строителни и монтажни 
работи и за закупуване на 

оборудване. За да канди-
датства за получаване на 
инвестиционна субсидия, 
заявителят трябва да 
предостави заключение 
на държавната експерти-
за. Правилата за предос-
тавяне на инвестиционни 
субсидии се одобряват 
от правителството. Не е 
необходимо да се получава 
разрешение за работа за 
чуждестранни работници 
от юридическото лице, 
което има инвестицио-
нен договор, за неговите 
изпълнители и подизпъл-
нители в областта на 
проучване и проектна дей-
ност, за инженерингови 
услуги и строителни ра-
боти. Това освобождаване 
е валидно до изтичането 
на една година от дата-
та на въвеждането в екс-
плоатация на обекта на 
инвестицията. Списъкът 
на професиите и броят 
на наетите служители се 
установяват в договора. 
Държавата гарантира 
стабилност по отноше-
ние на посочените по-го-
ре данъчни преференции 
и режим, според които не 
се изисква разрешение за 
наемане на чуждестранна 
работна ръка. Процедура-
та за получаване на земя 
за даден проект е опро-
стена. Комитетът за ин-
вестиции оказва съдей-
ствие в осигуряването на 
гарантирани поръчки от 
националните дружества. 
Предлага се освобождава-
не от мита върху вноса на 
технологично оборудване 
и резервни части за пери-
ода на контракта, но не 
повече от 5 години. 

Законът също така 
въвежда длъжност инвес-
тиционен омбудсман. Той 
се назначава от прави-
телството и съдейства 
за защитата на правата 
и законните интереси на 
вложителите. Неговите 
задължения са да разглеж-
да жалби от инвеститори 
и подготвянето на препо-
ръки за тяхното решаване, 
включително чрез взаимо-
действие с държавните 
органи. Разработва и вна-
ся за разглеждане от пра-
вителството препоръки за 
подобряване на законода-
телството на Казахстан. 
Във връзка с подготовката 
на  EXPO 2017 казахстан-
ската страна разработва 
план по привличане на меж-
дународни участници в из-
ложението.

В края на миналата 
година държавният глава 
Назарбаев подписа Закон 
за някои въпроси по органи-
зирането и провеждането 
на EXPO 2017 в Астана. В 
съответствие с него ще 
има облекчения за чужди-
те граждани по издаване 

на визи, на разрешения за 
работа, в областта на да-
нъчното облагане, митни-
ческите процедури и меди-
цинското обслужване.

Кои са секторите, 

които биха представля-

вали най-голям интерес 

за вложения от страна на 

български фирми?

Споменах вече за въз-
можностите в бранша и 
производството на стро-
ителните материали в 
Казахстан. Освен това 
накратко ще изброя други-
те сектори в републиката. 
Химическата промишле-
ност е сред приоритетни-
те отрасли на Казахстан 
и е един от най-големите 
доставчици на суровина, 
полупродукти, материали 
за другите отрасли на ико-
номиката. Фармацевтич-
ната промишленост цели 
да се създадат условия по 
изместване на вносната 
продукция на основата на 
съвременните технологии. 
Растениевъдството в Ка-
захстан е добре развито. 
Ние сме сред първите де-
сет най-големи световни 
износители на зърно. То 
се експортира към пове-
че от 70 държави в света. 
Освен това в Казахстан 
се отглеждат маслодайни 
култури, плодове и зеленчу-
ци, грозде, захарно цвекло и 
картофи. Животновъдство-
то е един от основните 
отрасли в аграрния сектор. 
Богатите пасища и благо-
приятните природно-кли-
матични условия създават 
добра основа за развитие-
то на животновъдството.

Хранително-вкусовата 
и преработващата про-
мишленост на страната 
трябва да осигуряват на 
населението необходи-
мите по количество и ка-
чество храни. 

В Казахстан има много 
уникални природни резер-
вати и национални парко-
ве, повече от 100 лечебно-
оздравителни заведения и 
над 9000 археологически 
и исторически паметни-
ка. Поради тази причина 
страната ни представля-
ва интерес за ценителите 
на дивата природа, неве-
роятните ландшафти и 
непроучени туристически 
маршрути.

През територията ни 
преминава северното от-
клонение на Великия път на 
коприната. Това е уникален 
комплекс от исторически, 

археологически и архите-
ктурни паметници. Таки-
ва градове като Отрар, 
Сауран и Туркестан. Те са 
били не само центрове за 
търговия, но и научни и 
културни средища. В Ка-
захстан има места, при-
влекателни за любители-
те на активната почивка. 
С особена популярност се 
ползват планинският ку-
рорт Шъмбулак, високопла-
нинската пързалка Медео 
и Шчучинско-Боровска ку-
рортна зона – „Казахстан-
ската Швейцария”.

В страната има голям 
потенциал за развитието 
на възобновяемите енер-
гийни източници. Сред най-
перспективните е вятър-
ната енергия. Разработена 
е картата на ветровете 
на Казахстан. Проучени са 
10 площадки за строител-
ство на централи.

Как ще определите 

българо-казахстанското 

сътрудничество?

Страната ни отдава 
важно значение на разви-
тието на сътрудничество-
то с България. Ние смята-
ме, че страната ви е една 
от ключовите държави в 
Черноморския регион и на 
Балканския полуостров.  
Геостратегическото раз-
положение определя ролята 
й на транзитно-транспор-
тен възел на югоизточна-
та граница на Европейския 
съюз и свързващо звено с 
транспортните проекти 
на Евразия. Дипломатиче-
ските отношения между 
Казахстан и България са из-
ключително приятелски. Те 
традиционно се подкрепят 
с връзки на високо равнище.

На 24 - 25 март т.г. в 
София се проведе третото 
заседание на казахстан-
ско-българската между-
правителствена комисия 
за икономическо сътрудни-
чество. В него участваха 
представители от прави-
телствата и бизнеса на 
двете страни, проведоха 
се разговори на ниво изпъл-
нителна власт. 

Ние продължаваме да 
разглеждаме двустранни-
те отношения с България 
в контекста на полити-
ката за задълбочаване на 
сътрудничеството с Евро-
пейския съюз. 

Накъде е насочен ин-

тересът на сънародници-

те ви у нас?

Привлекателен е ту-

ристическият отрасъл на 
България. Той е най-перс-
пективен, основава се вър-
ху естествени природни 
ресурси и е източник на 
икономически ръст. Ка-
захстанските туристи 
започват да проявяват 
интерес към посещение 
на минералните курорти 
в страната ви, към култу-
рен, селски и медицински 
туризъм. Ние високо ценим 
мерките на правителство-
то по повишаване качест-
вото на туристическите 
услуги. 

Ще споделите ли впе-

чатленията си от Бълга-

рия?

Страната ви е неверо-
ятна. В нито една държава 
не може да се видят тол-
кова много красиви места. 
Гори, исторически храмове 
и манастири, Черно море, 
бели плажове, лозя, които 
са окъпани в слънчевата 
светлина, гостоприемни 
хора. Тук има много краси-
ва природа  и е добре раз-
вит не само летният, но 
и зимният туризъм. Бъл-
гария е интересна и от 
гледна точка на нейното 
географско разположение 
и история. Държавата се 
намира на кръстопът – 
тук са се срещнали раз-
лични народи и цивилиза-
ции, оставяйки своята 
следа. Затова и култура-
та ви е разнообразна. До-
бронамерени хора, топъл 
климат, чудесна природа 
– това позволява на всеки 
чужденец да се чувства 
добре в България.

Какво ще пожелаете 

на читателите на вест-

ник „Строител”?

На първо място поже-
лавам щастие и успехи. 
Очаквам активност от 
българските строители 
в различни проекти в Ка-
захстан. От своя страна 
Посолството на Република 
Казахстан изразява пълна 
готовност да съдейства 
за създаването на контак-
ти и за това  предприема-
чите ви да инвестират  
у нас. 
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В актуализацията на бюджета са предвидени  27,7 млн. лв. за строителство и отчуждения

Лилия Христова

Както всяка година, 
така и тази капиталова-
та програма, заложена в 
бюджета, няма да бъде 
изпълнена. Причината е, 
че при дефицит първото 
нещо, от което режат уп-
равляващите, за да нама-
лят разходите, е това за 
строителство. Така към 
края на август изпълне-
нието на капиталовите 
разходи е наполовина. От 
планираните по консолиди-
раната фискална програма 
4,96 млрд. лв. са разплате-
ни 2,559 млрд. лв., което е 
51% от заложеното, показ-
ват публикуваните данни 
на Министерството на 
финансите към 31 август 
2014 г. Очакванията на 
ведомството са изпълне-
нието да бъде около две 
трети от планираното, 
а в най-добрия случай да 
достигне 80%. Това обаче 
е малко вероятно да се 
случи заради рекордната 
дупка в бюджета от близо 
1,3 млрд. лв., а първите 8 
месеца на годината бю-
джетното салдо се вло-
шава с над 1,062 млрд. лв. 
спрямо същия период на 
2013 г., което е 1,3 про-
центни пункта от БВП.

В предложения вариант 
за актуализация на бюдже-
та от служебния кабинет 
са предвидени скромни 
средства за строители-
те – едва 27,7 млн. лв. От 
тях 13 млн. лв. ще отидат 
за подготовка на пъти-
щата за зимния сезон, а 
останалите 14,7 млн. лв. 
са за разплащане на дъл-
жими суми по договора 
за изграждане на втория 
мост над Дунав при Ви-
дин – Калафат. Строите-
лите, които изпълняват 
проекти по Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР), също може 
да се надяват да получат 
някакви средства, защото 
са заложени 22,1 млн. лв. 
за плащане на ДДС на об-
щините по ПРСР. Това на 
практика означава, че през 
тази година няма да бъдат 
довършени редица важни 
инфраструктурни обекти, 
като реконструкцията на 
виадуктите на магистра-
лите „Хемус“ и „Тракия“, 
пътният възел при „Бело-
копитово“ на АМ „Хемус“, 
както и участък от АМ 
„Марица“ преди турската 
граница. 

Не се предвиждат до-
пълнителни средства от 
националния бюджет извън 
одобрения вече лимит до 
750 млн. лв. за разплащане 
по спряната ОП „Околна 
среда 2007 – 2013“ (ОПОС) 
и двете оси на ОП „Реги-
онално развитие 2007 – 
2013“ (ОПРР) – за градско 
възстановяване и за ту-
ризъм. Натрупаният дефи-
цит се дължи и на двете 

спрени програми, като от 
еврофондовете той възли-
за на 564,7 млн. лв. към края 
на август. Очакванията на 
Финансовото министер-
ство са да бъдат възста-
новени от Европейската 
комисия 478,3 млн. лв. Слу-
жебният министър Румен 
Порожанов прогнозира, че 
до края на октомври Брюк-
сел ще възстанови плаща-
нията по ОПОС. Рискът 
от загуба на европейски 
средства по двете опера-
тивни програми в края на 
годината обаче остава, 
като към момента той се 
оценява на 81,9 млн. евро 
по ОПОС и на 18,4 млн. 
евро по ОПРР. 

Рекордна дупка от близо 

1,3 млрд. лв. в бюджета за 

осемте месеца

Последните данни на 
финансовото ведомство 
за изпълнението на дър-
жавния бюджет към края 
на август не дават поводи 
за оптимизъм. Минусът 
в държавната хазна вече 
възлиза на 1,275 млрд. лв. 
по консолидираната фи-
скална програма Това е 
влошаване с 1,062 млрд. лв. 
спрямо дефицита, от-
четен в края на август 
2013 г. Основен принос за 
това има замразеното фи-
нансиране по ОПОС и ОПРР 
и изоставащите приходи, 
които няма да бъдат из-
пълнени до края на годи-
ната. Към края на август 
постъпленията по линия на 
националния бюджет и ев-
ропейските фондове възли-
зат на 19,2 млрд. лв. Това е 
едва с 219 млн. повече от 
събраното за същия пери-
од на миналата година при 
заложен годишен ръст от 
2,1 млрд. лв. Така на прак-
тика за оставащите че-
тири месеца приходните 
агенции трябва да събе-
рат около 1,9 млрд. лв., кое-
то е малко вероятно да се 
случи. Министерството 
на финансите вече прогно-
зира неизпълнение на при-
ходите от 1,062 млрд. лв. 

Изоставане има при съ-
бирането на почти всички 
налози, с изключение на 
данъка върху доходите на 
физическите лица. Той се 
преизпълнява основно за-
ради повишаването на ми-
нималната заплата и ми-
нималните осигурителни 
прагове. Най-сериозно е из-
оставането при изпълне-
нието на постъпленията 
от ДДС, които са основни-
ят приходоизточник в бю-
джета. Към края на август 
са събрани 38,5 млн. лв. по-
малко в сравнение с 2013 г. 
при заложен годишен ръст 
от 915 млн. лв. Прогнозите 
на Финансовото минис-
терство са приходите от 
ДДС да не бъдат изпълне-
ни с 670 млн. лв. за 2014 г. 
Продължават сериозно да 

изостават и приходите 
от акцизи, като към края 
на август митниците са 
събрали с 20,1 млн. лв. по-
малко спрямо същия период 
на 2013 г. Очакваното не-
изпълнение е за 318 млн. лв. 
за 2014 г., което е почти 
толкова, колкото беше 
заложено като ръст в 
бюджета. Не се сбъдват 
и очакванията за повече 
постъпления от корпора-
тивен данък. За първите 
8 месеца на годината са 
събрани с 22 млн. лв. пове-
че спрямо 2013 г. при пла-
ниран ръст от 78 млн. лв. 
Финансовият министър 
Румен Порожанов прогно-
зира за 2014 г. неизпълне-
ние от 79 млн. лв. на при-
ходите от корпоративни 
данъци. Срещу по-ниските 
постъпления стоят увели-
чените разходи на държа-
вата заради авансовото 
финансиране на европрог-
рамите, както и изпревар-
ващите разходи за запла-
ти, издръжка и трансфери 
към националния бюджет. 
Освен дефицитът, фор-
миран от спрените ев-
росредства в размер на 
564,7 млн. лв., минусът при 
националния бюджет към 
края на август възлиза на 
710,9 млн. лв. Така натрупа-
ният общ дефицит по кон-
солидираната програма до 
август от 1,275 млрд. лв. 
вече е съвсем близо до до-
пустимото ниво за цялата 
година от 1,472 млрд. лв. 

По видове разходи из-
преварващо в държавния 
бюджет спрямо миналата 
година растат тези за 
заплати. Повече пари са 
преведени и на социално-
осигурителните фондове. 
За възнаграждения в дър-
жавния сектор за първите 
8 месеца на годината са 
платени 1,614 млрд. лв. при 
1,34 млрд. лв. към август 
2013 г. 

Изоставащо изпълнение на 

капиталовите разходи

На фона на увеличени-
те разходи за заплати на 
администрацията, помо-
щи за социално слаби и 
за Здравната каса изпъл-
нението на заложените 
капиталови разходи изо-
става, като за първите 
8 месеца на годината ин-
вестиционната програ-
ма на правителството е 
изпълнена наполовина. От 
заложените по консолиди-
раната фискална програма 
4,960 млрд. лв. за капита-
лови разходи към август са 
изплатени 2,559 млрд. лв. 
От тях 725,8 млн. лв. са 
от националния бюджет, 
а 1,833 млрд. лв. – по ев-
ропейски програми, сочат 
данните на Финансовото 
министерство. 

Най-голямо забавяне 
има при изпълнението на 
капиталовата програма на 

правителството, която се 
финансира с пари от бю-
джета и държавни инвес-
тиционни заеми. От пла-
нираните 1,054 млрд. лв. са 
разплатени 303,4 млн. лв. 
към края на август, което 
е 28,8% от разписаното в 
бюджет 2014 г. Общините 
се представят по-добре 
от държавата, като за 
първите 8 месеца са усво-
или 54,3% от отделените 
372,5 млн. лв. за капитало-
ви разходи. 

През август не е имало 
усвояване на средства от 
държавните инвестицион-
ни заеми. Общо от начало-
то на годината до края на 
август по тях са разпла-
тени 98 млн. лв., от които 
66,8 млн. лв. са отишли за 
министерствата, а ос-
таналите – за търговски 
дружества. Това поставя 
пред сериозно изпитание 
изпълнението на програма 
„Транзитни пътища V“, коя-
то трябва да приключи до 
2016 г. Поради липсата на 
пари в бюджета за съфи-
нансиране на ремонти на 
републиканските пътища 
срокът й беше удължаван 
на два пъти. 

В актуализацията на 
бюджета не са заложени 
средства и за довършва-
не на реконструкцията 
на трите виадукта по 
магистралите „Хемус“ и 
„Тракия“ и се планира тя да 
продължи през пролетта 
на 2015 г. Няма пари и за 
доизграждане на участъка 
на магистрала „Хемус“ при 
Белокопитово, както и на 
отсечка от АМ „Марица“ 
преди турската граница. 
Заради недостиг на пари 
няма да бъдат завършени 
и ремонтите, започнати 
вследствие на проливните 
дъждове, на моста над р. 
Луда Яна, в Приморско и ра-
йона, мостове в Монтана, 
Белоградчик и Бойчиновци, 
рехабилитацията на про-
хода Хаинбоаз. За тях са 
необходими общо около 
15 млн. лв., но средства в 
предложения актуализиран 
вариант на бюджета няма. 
„Общият недостиг на пари 
в Пътната агенция за тази 
година е 78 млн. лв.“, каза 

председателят на Управи-
телния съвет на АПИ Ла-
зар Лазаров. Той беше зая-
вил искане за 32 млн. лв. от 
актуализация на бюджета, 
но правителството е зало-
жило наполовина по-малко 
– 16,4 млн. лв. Основната 
част от тях – 13 млн. лв., 
са за подготовката на пъ-
тищата преди зимата, за 
да не плащаме милиони на-
пролет, по думите на Лаза-
ров. Останалите средства 
са за изплащане на обез-
щетения по отчуждаване 
на имоти по важни инфра-
структурни проекти.

Просрочените задължения 

към бизнеса са 334,4 млн. лв. 

към края на юни

В актуализацията на 
държавния бюджет няма 
предвидени средства за 
издължаване на бизнеса. 
Това беше една от кри-
тиките по време на На-
ционалния съвет за три-
странно сътрудничество 
между бизнес и синдикати, 
преди служебния кабинет 
да одобри проектозако-
на. Според председателя 
на Българската търгов-
ско-промишлена палата 
Цветан Симеонов отново 
са се натрупали големи 
сметки за плащане от 
страна на държавата към 
работодателите. 

„Нямаме огромни за-
дължения към компании-
те“, отговори му обаче 
зам.-министърът на фи-
нансите Кирил Ананиев. 
Той обясни, че няма задър-
жане на възстановява-
нето на ДДС от страна 
на държавата и то е под 
110 млн. лв. „Останалите 
суми, които се дължат 
на бизнеса, не са фрапи-
ращи и се поддържат в 
нормални граници“, каза 
Ананиев. По данни на Фи-
нансовото министерство 
просрочените задълже-
ния към бизнеса възлизат 
на 334,4 млн. лв. към края 
на юни. От тях близо 176 
млн. лв. са от министер-
ства и държавни ведом-
ства, а останалите 158,5 
млн. лв. – от общините. 
За третото тримесечие 

се очаква да има лек ръст 
на неразплатените пари, 
като данните ще бъдат 
публикувани през октом-
ври, казаха от Финансово-
то министерство. 

Риск от загуба на 190 млн. 

евро в края на годината

На фона на лошото из-
пълнение на бюджета и на 
липсата на приходи в края 
на годината отново се  
очертава да бъдат загу-
бени средства по европей-
ските програми, като този 
риск към момента възлиза 
на общо 190 млн. евро. За-
губата на средства е по 
правилото n+2 – бюдже-
тът за съответната го-
дина плюс 2 години, в които 
трябва да бъде изхарчен. 

За 2012 г. предвидени-
те средства са в размер 
на 2,713 млрд. евро, които 
трябва да бъдат усвоени 
до края на 2014 г. За да не 
се загубят пари, в послед-
ните 3 месеца трябва да 
бъдат разплатени внуши-
телните 1,209 млрд. евро 
по седемте оперативни 
програми плюс Програма-
та за развитие на селски-
те райони и програмата 
„Рибарство“, сочат раз-
четите на екипа на вице-
премиера по еврофондо-
вете Илияна Цанова. Към 
момента се оценява, че 
риск от загуба на сред-
ства има по 5 програми. 
Най-много са по ОПОС – 
81,9 млн. евро. Добрата 
новина е, че този риск е 
намален значително след 
възстановяването на пла-
щанията по нея с пари от 
националния бюджет. По 
другата спряна ОПРР под 
въпрос са 18,4 млн. евро. 
Европейската комисия 
смята, че рискови са и 7 
млн. евро по Оперативна 
програма „Администра-
тивен капацитет“, но от 
Управляващия орган на 
програмата твърдят, че 
няма да има загуби. 

З а с т р а ш е н и  с а  и 
73,6 млн. евро по Програма-
та за развитие на селски-
те райони, както и 6,6 млн. 
евро по програмата „Ри-
барство и аквакул тури“. 

Снимка в. „Строител“
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Десислава Бакърджиева

Противоречията на 
националните законода-
телства в границите на 
ЕС при трансграничните 
наследявания ще бъдат 
преодолени на 17 август 
2015 г. Тогава ще влезе в 
сила Регламент 650/2012 
на Европейския парламент 
и на Съвета относно ком-
петентността, приложи-
мото право, признаването 
и изпълнението на реше-
ния и автентични актове 
в областта. Документът 
ще унифицира национа-
лите законодателства, 
които в по-голямата си 
част се разминават, и 
ще улесни решаването 
на съдебните спорове. 
По данни на Европейска-
та комисия в общността 
има близо 450 хил. случая 
с трансгранично наследя-
ване годишно, които са на 
стойност 120 млн. евро. 
Новите разпоредби са 
много навременни и изклю-
чително необходими в про-
цеса на глобализация. Това 
беше основният извод по 
време на международния 
семинар „Трансгранични 
наследявания”, който се 
проведе в София. Събити-
ето беше организирано 

от Института за научни 
изследвания на Европей-
ския нотариат (I.R.E.N.E.) 
и Нотариалната камара на 
Република България. Фору-
мът откриха председате-
лят на I.R.E.N.E. София Му-
ратиду и на българските 
нотариуси Красимир Кат-
ранджиев. В дискусията 
се включиха експерти от 
Германия, Швейцария, Гър-
ция, Франция, Люксембург, 
Румъния, Русия, Турция, Ру-
сия и Македония.

Регламентът беше 
представен от Микаел Бе-
кер – нотариус в Дрезден 
и почетен председател 

на I.R.E.N.E. Той обясни, че 
новите разпоредби ще ва-
жат във всички държави – 
членки на ЕС, с изключение 
на Великобритания, Ирлан-
дия и Дания, които не са го 
приели. Документът зна-
чително опростява уреж-
дането на наследяване с 
международен елемент, 
тъй като осигурява еди-
нен критерий за опреде-
ляне на компетентния съд 
и приложимото право при 
трансгранични дела. Той 
въвежда термина „обичай-
но местопребиваване” и 
включва създаването на 
европейско удостовере-

ние за наследство, което 
ще позволява доказването 
на статута на наслед-
ник в целия ЕС без други 
формалности. Валидно 
издаденият документ ще 
има правни последици във 
всички държави членки, 
като за това не се изис-
ква специална процедура. 
Микаел Бекер заяви, че 
новите моменти ще дове-
дат до ускоряване на про-
цедурите и намаляване на 
разходите. „Регламентът 
е значителен напредък в 
международното право, но 
и сериозно предизвикател-
ство за нотариусите, тъй 

като ще им създаде пове-
че работа. Ролята им ще 
е сходна с тази на съда, 
тъй като те ще трябва 
да установят обичайно 
местопребиваване и при-
ложимото право”, заключи 
експертът.

По време на събитие-
то стана ясно, че Регла-
мент 650/2012 е включен 
в Проекта за изменение 
и допълнение на Граждан-
ския процесуален кодекс 
(ГПК), който е публикуван 
на сайта на Министер-
ството на правосъдието 
за обществено обсъжда-
не. Красимир Катранджи-
ев сподели пред вестник 
„Строител”, че всъщност 
документът няма нужда 
да бъде транспониран в 
българското законодател-
ство. „Той има директно 
приложение. Единствено-
то условие, което тряб-
ва да бъде изпълнено в 
по-краткосрочен план, е 
да бъде избрана институ-
цията, която ще издава 
удостоверенията за на-
следство. Регламентът 
предвижда това да бъде 
съдебен орган или нота-
риус. Всяка държава от ЕС 
трябва да избере такъв до 
януари 2015 г.”, заяви той. 
По думите му новите раз-

поредби няма да затруд-
нят работата на българ-
ските нотариуси. „Имахме 
достатъчно дълъг срок да 
се запознаем с документа, 
който беше приет още 
през 2012 г. Това е трети-
ят семинар, който камара-
та организира по темата. 
Единственото неудоб-
ство, което към момента 
отчитаме, е, че България е 
една от малкото страни в 
Европа, в която удостове-
ренията за наследници се 
издават от администра-
тивен орган. Считаме, че 
това е недопустимо. От 
години апелираме тази 
компетентност да бъде 
възложена на нас, защото 
ежедневно се сблъскваме 
със случи, в които тряб-
ва да установят кои са 
наследниците на дадено 
имущество. Администра-
тивният орган не е дос-
татъчно компетентен, за 
да издава националните 
удостоверения за наслед-
ствени връзки. В повечето 
европейски държави това 
е от компетентността 
на съдебния орган или на 
нотариуса. Преди година 
камарата заяви своята 
готовност да го прави”, 
допълни Красимир Кат-
ранджиев.

Да се създаде мрежа на главните 
прокурори от Балканския регион, обсъ-
диха на среща обвинител номер едно на 
България Сотир Цацаров и македонският 
му колега Марко Зврлевски. За целта до 
края на годината ще бъдат проведени 
срещи и дискусии с колегиите им от ос-
таналите държави.

Компетенциите на македонското 
обвинение бяха сред останалите теми 
на разговорите между Цацаров и Зврлев-
ски. Всички дела, които касаят престъ-
пления с щети над 15 000 евро, са от 
компетенциите на Прокуратурата за 
борба с организираната престъпност 
и корупцията на западната ни съседка. 
Тя се състои от три отдела и право да 
разследват имат само обвинителите, 
които работят в нея.

На срещата Цацаров представи 
функциите и компетенциите на проку-
ратурата на България.

Снимка авторът

Свилена Гражданска

От 1 октомври вече са в сила и послед-
ните промени в Закона за обществените 
поръчки, които бяха приети от 42-ото на-
родно събрание през април т.г. Неколкоме-
сечният период, за да започнат да дейст-
ват, бе необходим за създаване на нужните 
условия за тяхното прилагане. Така вече 
става задължително публикуването на до-
кументацията за участие в тръжни про-
цедури на сайта на възложителя. С новите 
текстове се въвежда забрана да се изисква 
получаването на документацията на място, 
освен ако някой от потенциалните участни-
ци изрично не пожелае това. Със законода-
телното решение, освен че се улесняват 
потенциалните кандидати в процедурата, 
се намалява рискът от корупция, тъй като 

възложителите и техните служители няма 
да имат информация за лицата, които са се 
запознали с документацията, съответно 
няма да могат да я използват. В сила са и 
всички разпоредби на ЗОП, свързани с т.нар. 
профил на купувача в интернет, т.е. обосо-
бена част от електронната страница на 
възложителя или от друг негов интернет 
адрес, достъпен за широката публика. Там 
ще се публикува информация, свързана 
както с провеждането на процедурите за 
възлагане на обществените поръчки, така 
и с изпълнението им. Сред тях ще са про-
токолите и докладите на комисиите за 
провеждане търгове, сключените договори 
за изпълнение, контрактите с подизпълни-
тели и информация за плащанията по тях. 
Достъпът до документите ще става чрез 
т.нар. платформа „Електронен мониторинг” 

(Е-мониторинг). Публичният интерес и този 
на бизнеса са защитени с разпоредба за 
заличаване в публикуваните документи на 
данни, за които участниците са посочили, 
че са конфиденциални, или такива, които 
са защитени със закон. Новите правила за 
профила на купувача са поредната стъпка 
към електронизацията на обществените 
поръчки. 

Друга платформа, която ще могат да 
използват контролните органи, е „Електро-
нен одит” (Е-одит). Тя ще разполага с ко-
муникационна система, която позволява на 
физически лица и институции да подават 
сигнали за незаконосъобразни процедури по 
възлагане на обществени поръчки и неред-
ности при изпълнението на договорите.

След 1 октомври възложителите могат 
да изискват от кандидатите в процедурите 

да представят техническите си предложе-
ния под формата на електронни каталози, 
при условие че това не представлява пречка 
за участие. ЗОП определя електронните ка-
талози като „онлайн платформа, която поз-
волява да бъдат предлагани доставки, кои-
то вече са стандартизирани или за които 
е възможно да се разработят или утвърдят 
собствени стандарти”.

Вече работи и новата възможност на 
Агенцията по обществени поръчки „Жребий 
по чл. 34, ал. 3 от ЗОП“ . Тя ще се използва 
от възложителите, в случай че не разпола-
гат със служители, отговарящи на изисква-
нията за професионална компетентност за 
дадена тръжна комисия. И на случаен прин-
цип от АОП ще бъдат избирани външни екс-
перти, подадени от съответните браншови 
организации.

Мирослав Еленков

На  работен  семинар 
беше презентиран проект 
на Конфедерацията на рабо-
тодателите индустриалци 
в България (КРИБ) за насър-
чаване и подпомагане на мо-
билността. Той цели да се 
подобрят квалификационни-
те умения на заетите лица. 
Специфичните му задачи 
бяха представени от екс-
перти на КРИБ и КНСБ. Спо-
ред тях свободното прид-
вижване на работна сила е 
в основата за развитие на 
конкурентоспособността 
на българската икономика. 
Участващите в семинара се 
обединиха около идеите за 
насърчаване на трудовата 
мобилност на заетите лица, 
по-широкото и ефективно 

прилагане на формите за 
гъвкава заетост и изгражда-
нето на ефективна система 
за установяване на трайна 
връзка между бизнеса и об-
разователните институции. 
Строителният бранш беше 
представен от Пламен Ива-
нов – зам.-председател на 
Камарата на строителите 
в България (КСБ).

„При тази глобализация и 
повишаваща се конкуренция 
между фирмите, които на-
влизат на българския пазар, 
и родните важен фактор е 
качественият персонал, за-
щото само с машини няма 
как да просперираш. А имай-
ки проблемите с образова-
нието в България, шансът 
да бъдем на ниво е търсе-
нето на служители вътре в 
страната, т.е. максимална 

вътрешна мобилност, без да 
си пречим един на друг. Дру-
гият вариант е да наемем 
хора отвън“, обясни Алек-
сандър Трифонов – експерт 
в КРИБ.

ЕС има голяма диферен-
циация между условията, 
които се предлагат за рабо-
та. Вътрешната мобилност 

е много важната. Трябва да 
се създават предприятия 
в нискоразвитите райони, 
като държавата ги подпо-
мага, за да има бизнес и 
там, затова обаче са нужни 
законодателни промени. По 
този начин ще се стимулира 
мобилността“, допълни Три-
фонов.

Снимка авторът
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Г-н Цанев, ясно е, че бъдещето е на 

сгради с минимално потребление на енер-

гия. Какво обаче трябва да направим 

стъпка по стъпка, за да не се окажем от-

ново с десетилетия назад?

Мерките са следствие от прилаганите 
публични политики, но конкретни решения в 
настоящата рамка могат да се търсят в 
много посоки. През следващите 6 – 7 години 
със сигурност ще има значителни средства 
от европейските фондове, заделени за енер-
гийна ефективност. Част от тях задължи-
телно трябва да се инвестират в амбициоз-
ни демонстрационни проекти, тъй като ние 
обикновено вярваме в това, което можем да 
видим и докоснем. 

Необходимо е в правилата за общест-
вените поръчки да се заложат критерии 
за качество, а не само за най-ниска цена. В 
програмите за обновяване на жилищните 
сгради трябва да се залагат по-високи нива 
на енергийна ефективност, защото само 
след няколко години това, което правим с 
публични средства сега, ще е отново в пъти 
по-неефективно от средните европейски 
стандарти. 

Нужно е да се стимулират местните 
власти за по-активни действия, тъй като 
инвестициите в тази област създават нови 
възможности и работни места, а парите, 
вложени в енергийна ефективност, остават 
в регионите, а не изтичат зад граница.

А има ли проблеми, които ще спъват 

тези действия?

Има. Тъй като тези мерки са сравнител-
но по-амбициозни от минимално изискуеми-
те при обновяване, те се избягват. Напри-
мер стъклопакетът, който трябва да се 
заложи, е сравнително по-скъп, изолацията 
с него е 20 см, а не 6 см и макар финансовата 
разлика да не е голяма, се пита защо я има – 
макар и според нас отговорът да е очевиден. 

Необходимо е да се заложи и вентила-
ция с рекуперация. Тази мярка се изплаща 
бързо, а и вече има български производи-

тели и инвестицията не е много голяма, 
но винаги стои въпросът: „Защо го правим, 
когато го няма в наредбите?“ И всичко, 
което е малко по-нестандартно, се пре-
връща в основание контролиращите орга-
ни да задават въпроси, да връщат проекта 
и да не го одобряват. 

Какъв изход виждате?

Принципно е ясно, че готови пари за ин-
вестиране в толкова амбициозни проекти 
трудно се намират и идеята е да се работи 
стъпка по стъпка. Когато не ни достигат 
средствата, вместо да приложим мерките 
така, както са предложени, ние най-често 
спестяваме от качество и ги превръщаме в 
неефективни. Идеята е така да ги прилага-
ме една след друга, че първата да не пречи 
на следващата, но всички мерки да бъдат 
изпълнени така, че да се оползотвори напъл-
но потенциалът за енергийни спестявания 
на всяка сграда, макар и за по-дълъг период 
от време. 

Но за това няма регламент по оператив-
ните програми. Там се иска проект, който да 
се реализира в рамките на няколко месеца и 
да се отчетат усвоените средства. И това 
е един от най-големите парадокси – че се 
стремим да „усвояваме“средства, а не да ги 
вложим в по-добро качество на живот и да 
се стараем да привлечем частни инвести-
ции към публичните.

Истината е, че местните власти са 
тези, които трябва да поведат парада, да 
покажат с пример, че изпълнението на па-
сивни проекти е възможно, че е ефективно, 
че сметките излизат, че има рентабилност. 
Само така гражданите ще се убедят, че има 
смисъл не просто да сменят дограмите. Но 
за да се случи това, те трябва да бъдат се-
риозно подкрепени от правителството.

Какъв е срокът на възвращаемост на 

инвестициите? 

Отговор на този въпрос е възможен само 
ако познаваме конкретния проект, но ориен-

На въпроса, как из-
брахте да подкрепите 
точно Габрово за стро-
ежа на първата пасивна 
сграда, Драгомир Цанев 
от „ЕнЕфект“ отговаря 
с шега: „Все пак това 
е град, в който хора-
та режат опашките 
на котките си, за да 
се затварят по-бързо 
вратите и да не излиза 
топлината от стаята.“

Но в действител-
ност едва ли послович-
ната спестовност, с 
която са известни га-
бровци, е причина те 
да се радват на пър-
вата детска градина 
с наистина близко до 
нулево потребление на 
енергия. Според Цанев 
заслугата за това е на 
кмета Таня Христова, 
която отдавна гледа в бъдещето. И детска градина 
„Слънце” е реалност. 

Тя е не само реализиран пилотен проект на сгра-
да, строена по стандарта „Пасивна къща” на евро-
пейската инициатива PassREg, но и първата българ-
ска пасивна публична сграда, при това с официално 
международно признание и сертификат. 

Строителната площадка на новата база на дет-
ското заведение е разкрита в края на март 2013 г. 
Проектът е на архитектурно студио „СолЕр Ин-
тернешънъл” ООД със съдействието на „ЕкоЕнер-
гия” и „ЕнЕфект”, като в процеса членове на екипа са 
официално сертифицирани от института „Пасивна 
къща”. Година и половина по-късно сградата е гото-
ва. В действителност при нея енергийните спестя-
вания, макар и съответстващи на всички очаквания, 
сякаш не са най-важното. С прилагането на концеп-
цията за децата ще бъде осигурен оптимален то-
плинен комфорт, а чрез вентилационната система 
– и значително, в пъти по-добро качество на въздуха 
в сградата. Дори и през зимата прозорците да не 
се отварят, контролираната вентилация ще оси-
гури два до три пъти по-ниски нива на въглероден 
диоксид, отколкото механичното проветряване, при 
това без да се нарушава температурният комфорт. 

Формата и ориентацията на двуетажното зда-
ние и вътрешното разположение на помещенията 
предполагат максимални топлинни печалби от слън-
цегреене и съответно минимални топлозагуби. В 
помещенията има подово лъчисто отопление, ораз-
мерено при температурен режим 32 – 37 °С. Пред-
видена е контролирана вентилация с рекуператори 
с КПД > 75%, при което затоплянето на въздуха се 
нуждае от минимално количество енергия. Основни-
ят топлоизточник е термопомпен агрегат „въздух 
– вода”. Като допълваща и резервна мощност при 
много ниски зимни температури се включва абонат-
на станция на централното отопление. Поставен е 
комбиниран бойлер за подгряване към слънчева ин-
сталация със селективни колектори. Всички външни 
и вътрешни стени са от решетеста тухла (25 см) 
и топлоизолация от външната страна (20 см, EPS с 
графитни частици). Покривът е скатен, с бетонна 
конструкция, топлоизолиран с 30 см стъклена вата. 
Подът се топлоизолира с 18 см XPS под подовата 
стоманобетонна плоча и с 2 см над подовата плоча 
за екраниране на подовото отопление. Поставена е 
ПВЦ дограма с троен стъклопакет с високи топло-
изолационни параметри, отговарящи на критериите 
на стандарта „Пасивна къща”.

От 2020 г. ще строим само по стандарт за почти нулево         

Драгомир Цанев, ръководител          

Елица Илчева

Само след 6 години 
България заедно с остана-
лите страни в ЕС ще бъде 
задължена да строи всяка 
нова сграда по стандарта 
„почти нулево енергийно 
потребление“, близък до 
известния международен 
стандарт „Пасивна къща“. 
За да се осъществи тази 
революция, 28-те членки 
на общността трябва да 
създадат собствени де-
финиции за понятието. По-
вечето още не са готови, 
България – също. 

В края на юни мина-
лата година Министер-
ството на инвестицион-
ното проектиране (МИП) 
възлага чрез обществе-
на поръчка изготвянето 
на „Aнaлиз, проучвания и 
актуализация на (разра-
ботване на нови) норма-
тивни актове в областта 
на енергийната ефектив-
ност за проектиране, из-
граждане и обновяване на 
сгради в съответствие с 
изискванията на Директи-
ва 2010/31/ЕС”. Обект на 
поръчката е и въвеждане-
то на национално опреде-
ление за „сграда с почти 
нулево потребление на 
енергия”. Избран е изпъл-
нител – „ТУ – Технологии – 
BGBC Академия“, който е 
единственият кандидат в 
търга. За момента обаче 
не можем да говорим, че 
работата е свършена, за-
щото според голяма част 
от експертите предложе-
ният проект трябва да 
бъде преработен. 

В края на 2013 г. бран-
шови организации и екс-
перти в областта на 
мерките за енергийна 
ефективност (ЕЕ), сред 
които центърът „ЕнЕ-
фект”, Камарата на ар-
хитектите в България 
(КАБ), сдружението ИГ 
„Пасивни сгради – Бъл-
гария“, Институтът за 
нулево енергийни сгради, 
Българската асоциация 
по инфрачервена тер-
мография, Българската 
асоциация за изолации в 
строителството (БАИС), 
КИИП, преподаватели от 
УАСГ, инициират широко 
обществено обсъждане. 
Те смятат, че предложе-
ните проектодокументи 
не биха довели до създа-
ване на реални условия за 
строителството на поч-
ти нулево енергийни сгра-
ди у нас, защото залагат 
погрешни принципи и дори 
не разглеждат съществе-
ни елементи от съвремен-
ното проектиране. 

А докато се оформя 
нормативната база, Ка-
марата на строителите 

(КСБ) вече работи по про-
екти, които ще подпомог-
нат подготовката на спе-
циалисти в сектора. Това 

е и целта на втория етап 
от проекта BUILD UP Skills 
в България, финансиран по 
програма „Интелигентна 
енергия – Европа”, в кой-
то КСБ е основен парт-
ньор заедно с Центъра за 
енергийна ефективност 
„ЕнЕфект”, Националната 
агенция за професионално 
образование и обучение 
(НАПОО), института „Па-
сивна къща“ – Дармщат, 
Германия, и професионал-
ни гимназии по строител-
ство и архитектура. 

Проектът цели пови-
шаване имиджа на стро-
ителната професия чрез 
дългосрочни решения в 
областта на енергийната 
ефективност, а на първа-
та информационна среща 
по него арх. Здравко Генчев 
разкри тайните на чудото 
„пасивна къща“.

23 години стъпка  

по стъпка 

В началото на 90-те 
години на миналия век, 
когато проф. Волфганг 
Файст създава в Дарм-
щат института „Пасивна 
къща“ (този институт 
през 1991 г. изгражда пър-

вата пасивна сграда, коя-
то и до днес не е проме-
нила своите показатели за 
ефективност), идеята за 
ефективност в крайното 
потребление на енергия 
е позната на малцина ен-
тусиасти у нас. Липсват 
държавна политика, нор-
мативна основа и доста-
тъчно подготвени кадри. 
Енергията се смята за да-
деност, а не за ценност. 
Подобно е положението и в 
другите страни в Европа.

След това идва роман-
тичният период, когато 
започва да се мисли, че 
трябва да се върне биокли-
матичната архитектура, 
за да се живее природосъ-
образно – появяват се пре-
красни решения, но много 
бързо става ясно, че този 
подход не е достатъчен, 
за да изчерпи потенциала, 
който се съдържа в една 
сграда. И понятието „па-
сивна къща“ се настанява 
трайно.

То е крайно важно в 
мисията на Европа и на 
целия свят да се строят 
интелигентни и конку-
рентни градове. Фокусът 
се поставя върху дълго-
срочната перспектива в 
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        енергийно потребление, но се бавим с приемането на национална дефиниция

         проекти в Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“: 

тировъчно -между 5 и 10 години. Това, което 
трябва да се разбере, е реалното влияние 
върху качеството на живота. И особено за 
публичните сгради – детски градини, болни-
ци и др. Защото няма как да остойностим 
здравето на децата. С експлоатацията на 
40 хил. постройки по света е доказано, че ус-
ловията на живот в тях са много по-добри.

Тоест пътят към промяната трябва 

да се случи на ниво законодателни проме-

ни, които да влязат в действие още сега, 

а не след 2020 г., така ли? 

За да се наложи каквато и да е политика, 
трябва да има изпипани законодателни мер-
ки. Но те трябва да са подкрепени с финан-
сови стимули и достъпът до средствата да 
е обвързан с резултата от техническите 
мерки.

Ако попитате държавата колко енер-
гия и колко въглероден диоксид са спестени 
от програмата за обновяване на жилищни 
сгради, трудно се намира кой да ви отгово-
ри. За новия програмен период също рядко 
се споменава колко по план трябва да бъдат 
спестени, а ако се знае,  много лесно може 
да се изчисли за колко публични средства се 

спестява единица енергия.
Тази сметка се прави в 

много страни, но у нас няма да 
е добра. Ако попитате колко 
евро частни инвестиции се 
привличат с 1 публично евро, 
също ще се разочаровате. 
Специализираният фонд „про-
Клима“ в Хановер, Германия 
с 1 публично евро успява да 
привлече 12,7 частни евро, ние 
даваме 3 евро и привличаме 1 
евро. Това е индикация, че про-
грамата за саниране в насто-
ящия й вариант е икономиче-
ски неуспех. 

А какви са несъвършен-

ствата на проектонаредба-

та, с която трябва да се създаде нацио-

налното определение за нулево енергийни 

сгради?

В момента акцентът е върху технологи-
ите на сградните системи и инсталации и 
по наше мнение не са отчетени принципите 
на проектиране, които са изключително ва-
жни. Но не е ясно какво и кога ще се случи. 

Спечелената обществена поръчка се 
води от екип специалисти от Техническия 
университет, които са с огромен капаци-
тет. Но те не подготвят архитекти, а 
инженери и може би поради това не е отче-
тена спецификата на архитектурното про-
ектиране. Знаете ли, ние още през 2012 г. 
имахме проект, подкрепен от германското 
правителство, по който изработихме пътна 
карта и дефиниция, подходяща за България. 
Предложихме я безплатно, без да се харчат 
обществени пари за този труд, но за съжа-
ление никой не ни обърна внимание. Впослед-
ствие бе обявена и споменатата общест-
вена поръчка.  

Много е важно в следващите години да 
не се затворим с лоша наредба, която неми-
нуемо ще се отрази зле на развитието на 
бранша. Затова продължаваме да настоя-

ваме да се организират публични дискусии, 
тя да се преработи и да се приеме, а не да 
се оставят нещата да минават между дру-
гото.

При това положение реално ли е да се 

осъществи у нас изискването на ЕС след 

2020 г. новостроящите се сгради да са 

пасивни?

Да, реално е. Вече не са малко градове-
те в Европа, които задължително използват 
пасивния стандарт за своите обществени 
сгради – такива са Хановер, Франкфурт, 
Фрайбург, Хайделберг, Инсбрук, Антверпен 
и др. В Брюксел амбицията е още по-силна 
– приет е закон, според който след 2015 г. 
всички нови сгради, публични и частни, тряб-
ва да са построени според този стандарт. 
Ще кажете, че Белгия е далече от нас, но 
не е така – там качеството на сградите 
допреди 5 години беше по-лошо, отколкото 
при нас. Цената също не може да се брои 
за проблем. Преди време на едно събитие в 
столицата на ЕС три пъти попитах каква 
е разликата в цената при строителство по 
стандарт по съществуващите норми и по 
стандарт за „Пасивна къща“. Никой не ме 
разбра, тъй като там такава разлика ре-
ално няма – оказа се, че всичко е въпрос на 
технология, на търсене на проектантски 
решения и на приоритет на инвеститора.

А не трябва ли инвеститорът да бъде 

задължен това да му е приоритет?

Инвеститорът трябва да бъде задъл-
жен, стимулиран и информиран. И тези три 
неща не са в капацитета на браншова или 
неправителствена организация, а на инсти-
туциите, които провеждат държавната по-
литика.

Според нас много силно се подценява 
ролята на местните власти. От 1997 г. 
съществува сдружение – Общинска мрежа 
за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия”, 
което им помага. Проектите се случват по 
места, там е градската инфраструктура. 

планирането за устойчиво 
развитие, качеството на 
обитаване и придвижване, 
комфорта и здравослов-
ните условия на живот в 
сградите. 

90% икономия и 100% 

здраве

Стандартът „Па -
сивна къща“ е един от 
най-високите стандар-
ти  за енергийна ефек-
тивност, при който се 
постига съкращаване на 
потреблението на енер-
гия с до 90%. Вече има 
повече от 40 хил. пасив-
ни сгради по цял свят, 
като по-голямата част 
от тях са построени 
след 2000 г. Отопление-
то в този тип построй-
ки се осъществява от 
„пасивното” натрупване 
на енергия от слънцето, 
електрическото оборуд-
ване и хората, които я 
обитават. Останалото 
малко количество енер-
гия може да се осигури 
от ВЕИ и постройката 
съвсем лесно да се пре-
върне в нулево енергий-
на или плюсова (т.е. да 
произвежда повече енер-

гия, отколкото потре-
бява). 

Термомостовете в па-
сивната сграда са ограни-
чени до минимум, за да се 
намалят топлинните загу-
би. Избягването на прег-
ряването чрез подходяща 
ориентация на къщата, 
висококачествени прозор-
ци с тройно остъкляване и 
необходимото засенчване 
спомагат да се ограничи 
нуждата от охлаждане. 
Тази къща задължително 
има вентилационна сис-
тема с рекуператор за 
оползотворяване и въз-
становяване на енергията 
и балансирано постоянно 

подаване на свеж въздух. 
Резултатът е впечатля-
ваща цялостна система, 
която не само спестява 
до 90% от разходите за 
отопление, но също така 
осигурява достатъчно 
кислород.

Инвестициите  

се изплащат

Инвестиционните раз-
ходи за една пасивна сгра-
да може да са по-високи 
от тези за обикновената 
(по някои данни , между 8 и 
11% спрямо строителство 
по настоящите норми), 
но експлоатационните 

са значително по-ниски. 
При отчитане на сред-
ствата за целия жизнен 
цикъл на зданието (което 
е задължително според 
Директивата за енергий-
ните характеристики на 
сградите) една пасивна 
постройка е значително 
по-рентабилна икономиче-
ски, което я прави особено 
подходяща за публичните 
власти. 

Годишното потребле-
ние на енергия за отопле-
нието и охлаждането й не 
трябва да надвишава 15 
kWh/m2 нетна разгъната 
застроена площ. В стан-
дартен панелен апарта-

мент без допълнителна 
изолация са нужни над 150 
kWh/m2, а в типична едно-
фамилна къща (отново без 
изолация) – дори и повече. 
Със строителството по 
съвременните норми (след 
2009 г.) се очаква да се 
постигне потребление от 
около 60 kWh/m2, в случай 
че дейностите са изпъл-
нени според проектните 
характеристики.

Не на последно място, 

качественото изпълнение 
и материали осигуряват 
по-дълъг живот на сграда-
та. Ако говорите с хора, 
които живеят в пасивни 
къщи, най-често ще чуете 
две неща: че те и децата 
им са спрели да страдат 
от респираторни заболя-
вания и че през хладен есе-
нен ден една романтична 
вечеря на свещи е доста-
тъчна, за да затопли цяло-
то помещение.

Инвестициите в енергийна ефективност 
в общините са в подкрепа на местната 
заетост. Тук и строителните фирми са 
заинтересовани. Дори и при сегашната 
програма за саниране, която се управлява 
централизирано, ако беше създаден механи-
зъм, при който водещи да са общините и те 
бяха задължени  да осигурят възможност за 
работа на местните фирми, ефектът щеше 
да е много по-добър. 

Ако стъпим на друго ниво, доверието в 
местните власти в момента е по-високо, 
отколкото това в централната. Вярно е, че 
на много места липсва капацитет, но това 
е нещо, което се гради. От много години 
се борим енергийните мениджъри, които е 
задължително да присъстват във всяка об-
щинска администрация, да се сертифици-
рат. Но, по наша информация, единствено 
в Лом има човек, който е назначен на тази 
позиция и се занимава единствено и само 
с това, а не и с още неизвестен брой за-
дължения в общинската администрация. А 
един такъв специалист би могъл в пъти да 
възвърне инвестицията за неговото назна-
чаване и квалифициране.  

Как виждате възможността да се осъ-

ществи преходът от сегашните към бъ-

дещите норми в проектирането и строи-

телството на сгради?

За да се подготвим за нормите, които 
ще са валидни след 2020 г., и да смекчим 
различията в качествата на сградните 
фондове, изграждани по различно време, би 
трябвало да направим поне две неща. Първо, 
да осигурим необходимите условия за прак-
тическото въвеждане на новите норми след 
края на второто десетилетие на века – да 
конкретизираме новите нормативни изиск-
вания, да подготвим проектантските кадри, 
да обучим изпълнителите в строителство-
то. 

Второ, още отсега да започнем прила-
гането на бъдещите норми в пилотни про-
екти, чийто брой би трябвало бързо да се 
умножава. Така преходът ще се осъществи 
плавно и почти неусетно, а проектантите 
и строителите ще посрещнат новите изи-
сквания напълно подготвени.
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 Годишна нужда от енергия за отопление и вен-
тилация ≤ 15 kWh/кв. м.

 Годишно потребление на първична енергия  
(с включени загуби за преобразуване и пренос на енер-
гията) за всички нужди на сградата ≤ 120 kWh/кв. м.

 Въздухонепроницаемост на сградата ≤ 0,6 
ACH/50 паскала натоварване, измерено при т.нар. 
Blower-door тест (тест за въздухонепроницаемост).

Допълнителни изисквания в зависимост от кли-

мата:

 Прозорци с коефициент на топлопроводимост 
(U стойност) – ≤ 0,8 W/m2/K.

 Вентилационна система с оползотворяване на 
енергията с ефективност ≥ 75% и с ниско електри-
ческо потребление от 0,45 Wh/куб. м.

 Конструкция без термомостове ≤ 0,01 W/m/K.
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Невена Картулева

Доц. Марков, минаха 

близо три години, от-

както бяхте избран за 

декан на Строителния 

факултет при УАСГ. Как-

во се случи през тях?

Вървим по план, под-
готвяме студенти по 
основната ни специал-
ност – „Строителство 
на сгради и съоръжения“, 
както и по „Конструк-
тивно  инженерство“ , 
„Изследване и проекти-
ране на строителни кон-
струкции“. 

Преди две години от-
крихме нова магистърска 
програма – „Управление 
на проекти в строител-
ството“. Тя е разрабо-
тена от колектив на 
катедра „Организация и 
икономика на строител-
ството” към Строител-
ния факултет. Курсът 
е с продължителност 3 
семестъра, а формата 
на обучение е редовна и 
задочна. Програмата е 
икономически ориентира-
на и интересът към нея е 
голям. Предназначена е за 
завършилите висше обра-
зование в направление 5.7 
„Архитектура, строител-
ство и геодезия”. Плани-
раме да я разширим и да 
е достъпна за завърши-
лите всички технически 
науки. За това е нужна 
допълнителна акредита-
ция, която започваме да 
разработваме. 

Подготвяме още ня-
колко изненади със спе-
циалностите, но все още 
работим по тях. Едно от 
намеренията е да въве-
дем може би задочно обу-
чение за „Строителство 
на сгради и съоръжения“ 
(ССС). То се налага по-
ради естеството на ико-
номиката и на пазара на 
труда. Много хора искат 
да работят и да учат, 
което не е лесно. Особе-
но за сравнително тежка 
специалност, като ССС. 
Предстои да обсъдим въ-
проса на първия ни факул-
тетен съвет за учебна-
та година, който ще се 
проведе на 14 октомври.

Имаме идея и за нова 
специалност, свързана с 
мениджмънта в строи-
телството, по примера 
на западните универси-
тети. Тя ще бъде фокуси-
рана в производствения 
сектор на  строител-
ството, а не толкова в 
инвестиционното проек-
тиране. Целта е да обу-
чим хора, които да имат 
общи понятия от всичко 
в отрасъла. Те ще отго-
варят за обектите. Пре-
ди ги наричаха техниче-
ски ръководители, а днес 
– мениджъри.

Та з и  с п еци а лн о с т 
няма да е сравнима с „Уп-
равление на проекти в 
строителството“, защо-

то ще е повече насочена 
към организацията и ръ-
ководеното на производ-
ствения процес. 

Как дойде идеята за 

обучение по менидж-

мънт в строителство-

то?

Повечето преподава-
тели във факултета са 
практикуващи инженери, 
в това число и аз. Наши-
те контакти с бизнеса 
са ако не ежедневни, то 
много чести и знаем при-
близително от какво се 
нуждае секторът. Зато-
ва ще се съсредоточим в 
това нашите студенти 
да придобият познания и 
умения в област, в която 
в момента имат по-малко 
квалификация.

Кога се очаква про-

грамата на  специал-

ността да е готова и да 

започне прием по нея?

Би трябвало да е до-
година. Обучението ще 
е редовно. Още е под въ-
прос, дали студентите 
ще излизат магистри или 
бакалаври. Трябва да пре-
ценим и възможностите 
за тяхната реализация. 
Ами ако трудовият пазар 
не ги приеме? Има при-
мери със специалности, 
които тръгват добре и 
след първата реализа-
ция на пазара интересът 
към тях моментално спа-
да. Поради тази причина 
нямаме намерение да въ-
веждаме екзотични спе-
циалности. Вече 73-та 
година в този универси-
тет не са си позволявали 
и ние не си позволяваме 
да подготвяме кадри, 
които да се чудим какво 
да правим. Поради иконо-
мически причини може да 
има временни проблеми 
при реализацията им, но 
не и при приложението на 
наученото.

При образованието 

в Европа все повече се 

акцентира на провежда-

нето на практики. У нас 

доста по-застъпено е 

теоретичното обуче-

ние. Къде е балансът 

между двете? 

Въпросът е много де-
ликатен, защото зависи 
за какво подготвяме ин-
женера. Поради необходи-
мата мобилност трябва 
да го обучим в повече об-
ласти. Защото на пазара 
на труда никой не гаран-
тира, че от дипломира-
нето си до пенсия завър-
шилите при нас кадри ще 
работят едно и също. 

В  п р о ф е с и я т а  н а 
строителния инженер 
има няколко направления 
и не се знае кога с кое ще 
се заемат. Вярно – има 
допълнителни образова-
телни курсове, продъл-
жаваща квалификация, 
но трябва да е налице 
основата. Няма начин 
впоследствие за някол-
ко месеца кадрите да се 
подготвят, ако я няма ба-
зата. 

Практиката е пока-
зала, че обучавайки сту-
дентите за инженер-кон-
структори с елементи на 
икономически познания и 
мениджърски умения, те 

се справят в доста кло-
нове на строителния от-
расъл. Никой не е съвър-
шен, учим се цял живот, 
но мога да заявя, че наши-
те кадри са готови вед-
нага след завършване да 
се включат в работата, 
особено в най-сложната 
й част – проектирането. 
Защото тя изисква спе-
цифични познания и прак-
тически умения. 

Работим с колеги от 
ч ужди  у ниверситети 
и фирми и оценката за 
университета ни е пре-
възходна. Не се гордея с 
това, че наши възпитани-
ци работят извън стра-
ната немили-недраги, но 
засега така налага ико-
номическата обстановка 
у нас. Но пък там, където 
са, се представят чудес-
но. Най-голямата радост 
за мен беше, когато лич-
но установих това. 

Пр е ди  д в е  г о ди н и 
работех по проект за 
фотоволтаици, бях кон-
султант и трябваше да 
пътувам до Лондон, за да 
защитавам конструкция-
та. Там проведохме дълги 
и изморителни разговори. 

След тях един от екс-
пертите в дирекцията 
се обърна към мен и ми 
каза: „Чудесно подгот-
вяте студентите във 
вашия факултет. В моя-
та дирекция имам седем 
специалисти, завършили 
УАСГ.  Студентите от 
Англия знаят много по-
малко, защото са по-съ-
средоточени върху ико-
номически и управленски 
познания и им липсват 
конструктивните.“ Това 
е едно от най-големите 
признания ,  които съм 
чувал. По това време не 
беше минала и година, 
откакто бях избран за 
декан на Строителния 
факултет.  Разказвам 
тази история на почти 
всички събрания на фа-
култета.

Но сега я припомням 
заради извода от нея – 
че към обучението не 
може да се подхожда ед-
ностранно. Не бива да 
изключваме теорията за 
сметка на практиката 
или обратното. Необхо-
димо е равновесие. Ако 
някой ви каже, че пред-
лага изключително ши-
рокопрофилна подготов-
ка, това означава, че не 
произвежда специалисти. 
Нашите студенти имат 
достатъчно практики – 
който иска, нека дойде 
да види.

Обсъждали ли сте с 

фирмите варианти за 

стаж при тях?

Да, разбира се. Има-
ме споразумение за това 
с КИИП. По европейски 
програми също се осъ-
ществиха поредица от 
студентски практики. 
Новото,  което  касае 
строителната професия, 
е това, че тя предстои 
да бъде регулирана. Екип 
към Министерството на 
образованието и наука-
та, в който участвам и 
аз, съставя изисквания-
та. Работната група е 
доста голяма, има пред-
ставители от различни 
университети от облас-
тта на инвестиционно-
то проектиране–транс-
портно строителство, 
водоснабдяване и канали-
зация, отопление и вен-
тилация и т.н.

Регулацията означава, 
че определеният минимум 
от знания ще бъде наред 
с всичко друго предписан 
и посочен като задъл-
жителен от държавата. 
Засега в България регу-
лирани специалности са 
правото, медицината и 
архитектурата.

Онова, което ще се 
промени, след като ре-
гулацията влезе в сила 
и за строителните ин-
женери,  е,  че  още ще 
повишим качеството на 
подготовката. Ако някои 
специалности не покри-
ват напълно изисквани-
ята, те ще трябва да 
се приведат в съответ-

Доц. д-р инж. Иван Марков, декан на Строителния факултет при УАСГ:

Предстои професията ни да стане регулирана

Доц. д-р инж. Иван Марков е роден в с. Мало Конаре на 14 май 

1957 г. Завършва УАСГ със специалност „Промишлено и граждан-

ско строителство” през 1982 г. След това става и инженер спе-

циалист по приложна математика в Техническия университет. 

През 1986 г. защитава докторска степен. От 2003 г. е доцент 

в катедра „Строителна механика” на УАСГ, а през 2008 г. става 

неин ръководител. От 2003 до 2010 г. е научен секретар на СНС 

по механика на строителните конструкции. 

Специализирал е по подготовката на софтуер за строително 

проектиране и създаване на графични потребителски интер-

фейси в Белгия. Работил е по динамични изследвания в АЕЦ „Коз-

лодуй”, по проект на динамичен гасител в Русе. От февруари 

2012 г. е декан на Строителния факултет при УАСГ. 

Снимки Денис Бучел
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ствие. Има базови учебни 
предмети, в които е оп-
ределен минимум лекции 
и упражнения и степен 
на придобити познания. 
Сега не е задължително 
да се спазват тези изи-
сквания. Но след изгот-
вянето на наредбата ще 
стане. Работната гру-
па ще се събира отново 
през ноември и тогава 
ще уточним критериите. 
Те ще се отразят пряко 
върху учебните планове 
на университетите. 

Напоследък все по-

в е ч е  у н и в е р си т е т и 

предлагат обучение за 

строителни инженери. 

На какво се дължи това?

Целта не е да обуча-
ваш всеки и по всичко.
При нас откриването 
на нови специалности 
минава през обсъждане 
между ръководителите 
на катедри, деканите 
и ректора. И на нас ни 
трябват студенти, но 
се съобразяваме с ка-
пацитета си и в какво 
преподавателите са 
добре квалифицирани. В 
противен случай започ-
ва произвеждане „на ки-
лограм” на неподготвени 
студенти. Засега изклю-
чително държим да не го 
правим.

Какъв беше прием-

ът за учебната 2014/ 

2015 г.?

Останаха около 10% 
незаети места, но това 
е относително. Ако бя-
хме обявили повече, още 
по-голям брой щяха да са 
незапълнени. Мисля, че 
предвид толкова факто-
ри, влияещи негативно 
върху висшето образова-
ние и приема на студен-
ти, това е приемлив ре-
зултат. Бих казал почти 
добър – поне за факулте-
та, който ръководя.

Към кои специално-

сти в Строителния фа-

култет имаше най-го-

лям интерес?

В инженерните спе-
циалности има флуктуа-
ции. Понякога интересът 
клони към едни, друг път 
– към други. Миналата 
година например беше 
понижен към „Водоснабдя-
ване и канализация“ (ВиК) 
за сметка на „Геодезия“. 
Тази година е обратното. 
Не мога да кажа каква е 
причината. ВиК обичайно 
е една от най-търсените 
специалности, защото е 
фактор за упражняване-
то на градска професия 
– не е необходимо да се 
ходи по обекти извън на-
селените места. 

Вашият факултет 

поставя началото на 

конкурса „Най-добра ди-

пломна работа“. Разка-

жете повече за провеж-

дането му тази година.

Всяка година провеж-

даме конкурса благода-
рение на КСБ. Камарата 
винаги ни е подкрепяла 
– и морално, и финансово, 
според възможностите. 

Конкурсът тече  в 
момента,  приели сме 
предложените дипломни 
работи. Имаме текущи 
ангажименти по записва-
не на първокурсниците, 
попълване на документа-
ция – обичайните админи-
стративни ангажименти 
при започване на учебна-
та година. Когато при-
ключим с тях, комисиите 
ще се съберат и ще раз-
гледат предложенията. 
Около Деня на народните 
будители – 1 ноември, 
връчваме дипломите на 
завършилите през юли, 
тогава обявяваме и ре-
зултатите от конкурса. 

Как демографската 

криза се отразява на ви-

сшите училища?

В строителството 
никога аварията не се 
дължи само на една при-
чина. Затова нека запо-
чнем с това, че полити-
ката за образованието 
не е достатъчно добра. 
Държавата е тази, коя-
то има данни, прогнози, 
статистика. Те може и 
да са слаби. Но винаги са 
по-силни от възможност-
ите на един декан. 

В момента държавна-
та поръчка се осъщест-
вява по твърде прими-
тивна, според мен, схема. 
Деканите я определят, 
изпраща се в Министер-
ския  съвет,  където я 
препечатват, подписват 
я като постановление и... 
готово. А не сме ние ком-
петентните лица, които 
да казват къде колко сту-
денти ще бъдат приети. 

Когато държавата 
има нужда от инвестиции 
в определена област, то 
тя трябва да вземе мерки 
и да подготви кадрите в 
нея. Двете неща са пря-
ко свързани. Че страната 
се нуждае от инвестиции 
– това е вън от всякакво 
съмнение. Но инвестито-
рът идва тук и първата 
му работа, колкото и чуд-
но да е, не е корупцията, 

а да проучи наличието на 
квалифициран персонал. 
Евентуално може да го 
дообучи, но в рамките на 
приличното – не да запо-
чне от преподаваното в 
първи курс. Когато има 
кадри, се прави и капита-
ловложение. В противен 
случай инвеститорът си 
заминава и отива в дру-

га държава, където ще 
разполага с подготвени 
специалисти. Чрез обра-
зованието е най-лесно 
и разумно държавата да 
планира и провежда ико-
номическата си поли тика.

По знава м  не  са мо 
строителни я  бизнес . 
У нас има чуждестранни 
фирми, в които работят 

от 600 до 800 инженери. 
Нали си представяте как 
се намират 800 души от 
една специалност, ако 
факултетът годишно 
подготвя по 80 или 100 
магистри от нея? Това 
са цели 8 випуска, заети 
в една-единствена фир-
ма. Вследствие на това 
се стига до недостиг на 
работна ръка. При нис-
коквалифицирания труд 
обучението се извършва 
за две седмици, но няма 
как да станеш инженер за 
същото време.

В нашия бранш нега-
тивно се отрази демо-
графската и икономи-
ческата криза, лошото 
планиране и водене на 
политика от страна на 
държавата, изтичането 
на част от студентите 
в университети в чуж-
бина. Начинът на финан-
сиране също е фактор. 
Аз съм наясно, че няма 
как един студент да 
бъде обучаван 5 годи-
ни от 50 преподавате-
ли. Дори най-богатите 
страни не могат да си 
го позволят. 

Не можем да избягаме 
и от определянето разме-
ра на субсидиите според 
броя студенти. Но нека 
се даде приоритет на 
общата инвестиция в об-
разованието – било то за 
техника или за квалифи-
кация на преподаватели-
те. Когато се преструк-
турира финансирането, 
съм убеден, че и резулта-
тите ще са налице. 

Имате ли наблюдения 

как е уредено финанси-

рането в чуждите уни-

верситети?

Навсякъде то е свър-
зано и с броя студенти. 
Доста чужди универси-
тети се рекламират и в 
България. Те също се нуж-
даят от студенти, защо-
то колкото повече хора 
обучават, толкова повече 
субсидии ще получат. Но 
пък, опитвайки се да за-
държат възпитаниците 
си, понижават качест-
вото. Университетите 

стигат дотам да прием-
ат 100 души и с компро-
миси да ги оставят до 
един да завършат. Така 
намаляват изискванията 
към студентите.

Във Франция например 
е малко по-различно. Там 
входът на университети-
те е широко отворен, но 
с всяка следваща година 
се стеснява. Една от ва-
жните политики на дър-
жавата е така да плани-
ра образованието, че да 
привлече инвестиции. 

Може ли неограниче-

ният прием да се въведе 

и у нас?

Той и сега на практи-
ка е неограничен. Мога да 
обявя 1000 места за фа-
култета, нямам причини 
да не го правя. Но и нямам 
причини да го допусна, 
макар че в други висши 
училища се случва. Осо-
бено при по-търсените 
специалности. 

По какви проекти 

с т е  р аб о т и ли  ка т о 

строителен инженер?

В университета пре-
подавам най-тежките 
формули – водя дисци-
плината „Строителна 
механика“. Последното, 
с което се занимавах из-
вън него, беше аварията 
в УНСС. С колегите от 
УАСГ около 2 – 3 месеца 
изследвахме причини-
те за нея и съставихме 
предписания. УНСС прове-
де обществена поръчка и 
избра изпълнител, който 
да укрепи сградата. 

Понякога се налага 
да помогнем безвъзмезд-
но. Един от тези случаи 
беше при земетресение-
то на 22 май 2012 г. в 
Перник. Още на следва-
щата сутрин сформирах-
ме 6 – 7 екипа и направи-
хме оценка на сгради, в 
които имаше напуквания 
и други повреди. Преце-
нихме дали хората могат 
да останат в тях, или се 
налага евакуация. В та-
кива случаи се отзовава-
ме. Наши екипи бяха и в 
Мизия. 
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(НТССБ) и Висше строително 
училище „Любен Каравелов“

1. Въведение

Бурното развитие на индус-
трията през миналия XX в., беля-
зан като века на новите откри-
тия, композитните материали 
и информационните технологии, 
наред с положителните си стра-
ни в края на столетието постави 
пред обществото тревожните 
въпроси за климатичните проме-
ни и опазването на околната сре-
да. През последните десетилетия 
се наблюдават чести енергийни 
кризи и бързо нарастване на насе-
лението на планетата, които са 
новите предизвикателства пред 
човечеството. На дневен ред е 
новата парадигма за устойчиво 
развитие, което е начин на използ-
ване на природните ресурси, при 
който се задоволяват текущите 
човешки нужди, без да се повлиява 
на естествения баланс на околна-
та среда. Устойчивото развитие 
обединява два основни стремежа 
на обществото:

а) постигане на икономическо 
развитие, осигуряващо нараства-
не на жизнения стандарт (ком-
форт);

б) опазване и подобряване на 
околната среда (грижа за бъде-
щето).

Съгласно Световната комисия 
за околната среда и развитието 
на ООН (UNFCC COP Report 2004), 
устойчивост означава „посрещане 
на днешните нужди, без допускане 
на компромис към правото на бъ-
дещите генерации да посрещнат 
техните собствени нужди“. 

Проблемите пораждат ново 
отношение към околната среда и 
бъдещето на човечеството във 
всички области. Строителство-
то като човешка дейност, която 
има съществено влияние върху 
жизнената среда, икономиката и 
добруването на хората, не прави 
изключение от съвременните тен-
денции. Нещо повече, още в първия 
труд в областта на строител-
ството – „Десет книги за архи-
тектурата“, Витрувий дефинира 
архитектурата като „създаване 
на удобство и устойчивост“. От-
несено към съвремието, това озна-
чава гарантиране на прецизност, 
устойчивост и красота. Като 
допълнителна характерна черта 
може да се добави и хармонията, 
чрез която се осигурява единство 
между сградата и околната среда. 

Към днешна дата за нас, ев-
ропейците, основополагащ доку-
мент за установяване и развитие 
е стратегията „Европа 2020”, коя-
то предвижда:

• намаляване на емисиите на 
парникови газове с 20 % спрямо 
1990 г.; 

• добиване на 20% от енерги-
ята от възобновяеми енергийни 
източници; 

• увеличаване на енергийната 
ефективност с 20% (1).

Тези цели, свързани с клима-
тичните промени и енергията, 
са една от водещите инициативи 
„Европа за ефективно използване 
на ресурсите“. Отправна точка за 
разглеждането на строителната 

индустрия в контекста на устой-
чивото развитие и на стратегия-
та „Европа 2020” е фактът, че за 
нея все още е характерна отдале-
чеността от устойчивостта (2). 
Например за производството на 
основните строителни материали 
се консумират голямо количество 
енергия и ресурси, при което се 
отделя голямо количество оксиди 
с неблагоприятен ефект спрямо 
околната среда – СО2, NOx и SОx. 

Като ранни усилия за промени 
в строителството в посока на 
устойчивото изграждане е пови-
шаването на енергийната ефек-
тивност. Те датират от 1960 – 
1980 г. и са свързани единствено 
с топлоизолирането на сградите. 
Днес сме свидетели на въвеждане 
на стандарти за устойчиво разви-
тие в строителството, в които 
ефективността на строежите 
(сгради и съоръжения) се разглеж-
да от екологични, икономически и 
социални позиции. 

Основавайки се на тези насоки 
и следвайки концепцията за устой-
чивост, в статията се оценява 
развитието на строителната 
дейност чрез решаване на крат-
косрочни и дългосрочни задачи за 
постигане на устойчиво развитие.

2. Същност, критерии и мерки 

за устойчиво строителство

Към настоящия момент няма 
общоприето определение за по-
нятието „устойчиво строител-
ство“. През 1998 г. Международни-
ят съвет за строителство (сега 
International Council for Research and 
Innovation in Building and Construction 
– CIB) дефинира устойчивото 
строителство като „създаване 
и поддържане на здравословна 
сградна среда, основана на прин-
ципите на ефективно използване 
на ресурси и екология” (CIB W82) 
(3). Следващият програмен доку-
мент – Agenda 21 on Sustainable 
Construction, повтаря това опреде-
ление, но и то не разглежда иконо-
мическите и социалните въпроси. 
Въпреки това CIB посочва следни-
те седем принципа  (критерия) за 
устойчиво строителство (3):

1. Редуциране на ресурсите за 
строителството (редуциране).

2. Повторно използване на ре-
сурси (отново).

3. Използване на рециклирани 
материали (рециклиране).

4. Опазване на природната сре-
да (природа).

5. Изключване използването на 
токсични материали (токсични).

6. Гарантирана евтина под-
дръжка (икономика).

7. Акцент върху качеството 
(качество).

Посочените принципи имат 
отношение към всички етапи на 
съществуване на една сграда 
– проектиране, строителство, 
поддържане (експлоатация, рекон-
струкция) и премахване (разруша-
ване). Тези принципи са приложими 
и спрямо ресурсите, необходими за 
строителството – терен (земя), 
материали, вода, енергия и екоси-
стема - фиг. 1 (4). Принципите са 
водещи при управлението на стро-
ителните процесите, които се ос-
новават на тоталното управление 
на качеството. 

Развитието на устойчивото 
строителство създаде нови поня-
тия, като:

• високотехнологични, зелени, 
устойчиви и пасивни сгради;

• високотехнологични, зелени, 
енергийно ефективни и устойчиви 
материали и технологии. 

Тези термини се използват 
като синоними, но единствено 
понятието „устойчив“ съдър-
жа в себе си равнопоставеност 
на екологичните, социалните 
и икономическите проблеми на 
строежите в контекста на съ-
временните принципи на устой-
чиво развитие (5). В българската 
строителна практика обаче тер-
минът „устойчив“ се използва в 
смисъл на неизменчивост на сгра-
дата и строителните материали 
от тяхното взаимодействие с 
околната среда. За избягване на 
двусмисленост препоръчваме из-
ползването на прилагателното 
име „зелен“, означаващо признак, 
качество или свойство, показва-
що съгласуваност с принципите 
и методологията на устойчиво-
то строителство. Зелена сграда 
може да се дефинира като проек-
тирана и изградена с енергийно 
ефективни и безопасни ресурси 
при спазване на екологичните из-
исквания, но към това трябва да 
се добавят удовлетворяване на по-
вишени изисквания от екологично, 
социално и икономическо естест-
во в сравнение с обект, изпълнен 
чрез конвенционалната практика. 
В първото здание се осъществява 
т.нар. whole-building интегриращ 
подход, включващ местоположение, 
енергия, материали, количество и 
качество на въздуха, акустика, ес-
тествени ресурси и т.н. Анализът 
на натрупания през последните го-
дини опит показва, че характерни-
те особености на тези сгради са:

• На покрива се създава гради-
ната (зелен покрив), която не само 
придава по-добър урбанистичен 
вид на постройката, но и участва 
в нейната топлоизолация.

• Във фасадите се влагат фо-
товолтаични панели и елементи, 
които направо преобразуват слън-
чевата енергия в електрическа 
(по този начин се осигуряват над 
35% намаляване на използваната 
доставена енергия в сравнение с 
традиционните жилищни сгради).

• Обитателите са осигурени 
с богата естествена светлина и 
отлично качество на въздуха.

• Сградата може да събира 
дъждовната вода в цистерни, 
разположени в приземните ета-
жи, която се използва за поливане 
на градините на покрива, както и 
като акумулатори за топлина 

• Отпадъчната вода се об-
работва за повторна употреба в 
отоплителната и охладителната 
система или за използване в тоа-
летните и др. (6).

Редно е да се отбележи, че по-
ради търсената социална страна 

на устойчивото строителство 
основното внимание е съсредо-
точено върху зданията, но съо-
ръженията също имат своята 
социална значимост. Това показва 
възможността да се говори за зе-
лен строеж, тъй като понятието 
„строеж“ е обобщаващо на поня-
тията „сграда“ и „съоръжение“.

Зелените здания и техните 
конструкции имат слабо въздейст-
вие върху околната среда, което се 
постига чрез задължително влага-
не на зелени строителни матери-
али. Голяма част от използваните 
днес строителни материали не 
могат да се класифицират като 
„зелени“. Например годишното 
световно потребление на цимент 
през 2012 г. е около половин тон на 
всеки човек на планетата. Това 
означава, че на човек се пада поч-
ти същото количество отделен 
въглероден диоксид и около 5 кг 
отделен NOx (7). Видни са резер-
вите в посока на устойчивото раз-
витие на циментовата и бетоно-
вата индустрия, като решенията 
са в посока минимизиране количе-
ството на използвания цимент, на 
минерални добавки, на високотех-
нологични бетони и бетони с дис-
персна армировка (8 – 10).

При употреба на горепосоче-
ните принципи за оценка на влия-
нието на строителството върху 
околната среда спрямо строител-
ните материали последните след-
ва да се оценят като зелени, ако 
удовлетворяват или надвишават 
съществените изисквания (11):

• за пренебрежимо и дори нуле-
во влияние върху околната среда;

• за голяма здравина, дългот-
райност и стабилност; 

• за значителна влаго-, водо- и 
мразоустойчивост;

• за висока устойчивост на 
влага, гниене или биоразграждане;

• за безопасност и нетоксич-
ност, вкл. радиоактивност;

• за производство в големи ко-
личества;

• за бързо и ефикасно произ-
веждане, монтиране, адаптиране 
и ремонтиране;

• за възможност за повторно 
използване и пълно рециклиране.

Обобщено зелените строи-
телни материали се характери-
зират с ниски енергийни разходи 
за производство, висока дългот-
райност (устойчивост) и незна-
чителни разходи за тяхното под-
държане. В допълнение те трябва 
да съдържат относително голямо 
количество рециклирани матери-
али, като и самите те следва да 
са произведени по начин, осигуря-
ващ възможност да бъдат напълно 
преработени и наново използвани. 
В напредналите страни вече са на-
правени първите стъпки за реша-

ване на тези проблеми. В САЩ над 
1/3 от общите твърди отпадъци, 
които заемат значителна земна 
площ, заплашват подаването на 
вода и повишават разходите в сек-
тора, идват от строителството, 
но са направени закони, изискващи 
тяхното намаляване и управление. 
От 2005 г. в Япония съществуват 
стандарти, осигуряващи гаран-
тирани показатели на произвеж-
даните рециклирани материали 
от премахнати строежи, като 
по този начин се обезпечава без-
проблемното им влагане в бетони 
(12). Използването на рециклирана 
вода от производство на бетони и 
строителни разтвори е нормална 
практика за всеки бетонов цен-
тър, но вече и водата, получена 
от процеси на смесване, миене и 
сушене на рециклирани материали, 
се специфицира за използване на 
конструкционни и масови бетони.

3. Насоки и бариери за устойчи-

вото строителство

В началото на XXI в. концепци-
ята за устойчиво строителство 
все по-добре се приема от строи-
телната индустрия и все по-осе-
заемо тя влияе върху проектиране-
то, изграждането, управлението, 
пазара и търговията с недвижими 
имоти. Детайлното познаване на 
опциите и процедурите на зеле-
ните строежи е задължително за 
организациите, предлагащи стро-
ителство, поддръжка на сграда 
и управление на недвижим имот. 
Непрекъснато нарастват серти-
фицираните и оценените здания, 
като към днешна дата те са се 
увеличили над 10 пъти в сравне-
ние с 2000 г. Този успех обаче не 
води до масовост на прилагане 
на принципите за устойчивост 
в добре развитата традиционна 
индустрия. Трудностите идват 
не само от икономическо и финан-
сово естество, но и от необходи-
мостта да се преосмислят много 
неща в сектора – като се започне 
от проектирането на новия клас 
строежи, промяната на процесите 
на изграждане и поддържане при 
отчитане на новите пазарни меха-
низми. Трудностите от финансов 
характер са свързани с цените на 
зелените материали, разходите за 
сертифициране и т.н. Факторите 
могат да се класифицират по след-
ния начин:

А) Фактори с положителен 
ефект (насоки):

1. Бързо развитие на систе-
мите за оценка и сертифициране 
спрямо изисквания за устойчиво 
строителство (LEED, BREEAM, 
DGBC и др.).

2. Провеждане на целенасочена 
правителствена политика в разви-
тите страни.

3. Съществуване на общест-
вена и частна инициатива.

4. Постоянен стремеж на про-
фесионалистите в строителния 
бранш за повишаване на квалифи-
кацията и за приложение на добри-
те практики.

5. Значителен научен напредък 
в зелените строителни техноло-
гии.

Б) Фактори с отрицателен 
ефект (бариери):

1. Финансови фактори:
1.1. Трудности в анализа на це-

ната на жизнения цикъл (LCC) на 
строежа.

1.2. Реално по-високи начални 
цени на строежите.

Фиг. 1. Структура на устойчивото строителство (4)
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1.3. Разделяне на капиталовите 
разходи и тези за поддръжка (екс-
плоатация).

1.4. Лоша държавна политика в 
областта на образованието по ар-
хитектурни и строителни специ-
алности, включваща и неадекват-
но финансиране, и демотивиране 
на преподаватели и обучаеми.

1.5. Възприемане на устойчи-
востта на строежите само като 
пазарен продукт.

2. Изследователски фактори:
2.1. Недостатъчна мащабност 

на изследвания на вътрешната 
среда на сградата, вкл. комфорт 
и безопасност (здраве).

2.2. Липса на правни изследва-
ния и създаване на адекватни за-
конови норми.

2.3. Липса на ръководства и 
указания за работата по проекти-
ране, изграждане и поддържане на 
зелените сгради;

2.4. Неприоритетно и недос-
татъчно финансиране на изслед-
ванията.

Финансовите фактори предиз-
викват пряка демотивация, а из-
следователските фактори – неиз-
вестност и неяснота, което също 
води до демотивация на всички 
участници в процеса и грижата 
за строежа – инвеститор, соб-
ственик, ползвател, проектант, 
строител, управляващ сградата 
(facility manager) и т.н. Очевидно е, 
че за преодоляване на гореописа-
ните бариери и по-нататъшното 
успешно развитие на устойчивото 
строителство и изграждането на 
зелени сгради са необходими целе-
насочена и последователна дей-
ност на политици и управляващи, 
както и сътрудничество на всич-
ки. Необходими са повече обратна 
информация и данни за оценката 
на качеството на завършените 
обекти и на процесите за тяхно-
то създаване, които да генерират 
информация за подпомагане на ре-
ализирането на бъдещи проекти. 
Не по-маловажни са и събирането 
на информация и анализ на финан-
совите разходи за изграждане, 
поддържане и управление на зелени 
сгради и съпоставката им с тези 
за традиционните.

4. Устойчиво строителство 

в България (първата половина 

на второто десетилетие на 

XXI в.)

Анализът на ситуацията у нас 
в първите години на второто де-
сетилетие на XXI в. опровергава 
схващането за сериозно изоста-
ване в областта на устойчивото 
строителство. Нормативната 
уредба на Република България 
следва съвременните тенденции. 
Началото на дейността в това 
направление датира от 1998 г., 
когато бе защитена първата ди-
сертация за научнообразовател-
ната степен „доктор” с тематика 
бетон с рециклирани материали 
(13). Очакваше се тази разработ-
ка да бъде последвана от започва-
не на рециклиране на строителни 
отпадъци, но поради проявеното 
неразбиране на важността на 
предложението от тогавашни-
те ръководители на Столичната 
община инициативата не бе под-
крепена. Количеството отпадъци 
от строителството през 2009 г. 
е около 3 млн. т (14), което е се-
риозен неизползван ресурс за при-
лагане принципите на устойчиво 
строителство. Използването на 

рециклирани материали у нас е оп-
ределено нормативно с публикува-
ния през 2003 г. Закон за управле-
ние на отпадъците и Наредбата за 
управление на строителните от-
падъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали (Обн. ДВ/
бр. 89 от 13.11.2012 г.). Съгласно 
Наредбата, към разделното съби-
ране на строителни отпадъци от 
извършване на СМР и премахване 
на строежи трябваше да стар-
тира от 1 януари т.г. В съответ-
ствие с тази Наредба използва-
нето на рециклирани материали в 
публичните обекти следва да бъде 
(15):

• при строителство на сгра-
ди – 2%;

• при строителство на пъти-
ща – 10%;

• при рехабилитация на магис-
трали – 3%;

• при строителство, рекон-
струкция и ремонти на други обек-
ти – 8%.

Тези стойности са масови про-
центи от общото количество вло-
жени строителни продукти и те 
се постигат поетапно до 2020 г., 
съгласно предвидени в Наредбата 
срокове (15). Като се има предвид, 
че над 40% от жилищния фонд са 
на възраст над 50 години, и това, 
че към 2020 г. следва да се ре-
циклират 70% от строителните 
отпадъци, може да се очаква и за-
вишаване на посочените проценти 
за използване в публичния сектор. 
У нас се закъснява с осигуряване на 
мощности за рециклиране на от-
падъците от бранша. Може да се 
твърди, че засега е решен пробле-
мът с рециклиране на отпадъците 
от пътните настилки в пътното 
строителство. 

Към тези нормативи, способ-
стващи възникването и разви-
тието на новата за сектора у нас 
дейност, свързана със строител-
ните отпадъци, следва да се до-
бави и Регламент ЕС/№ 305/2011 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 9.03.2011 г. за опре-
деляне на хармонизирани условия 
за предлагането на пазара на 
строителни продукти, в който 
спрямо отменената Директива  
89/106/ЕИО на Съвета е добавено 
ново основно изискване към стро-
ежите – устойчиво използване на 
природните ресурси, което се оси-
гурява чрез (16):

• повторно използване или ре-
циклиране на строежите, техните 
материали и части след разруша-
ване (премахване);

• трайност на строежите;
• използване на екологично съв-

местими природни суровини и вто-
рични материали в строежите.

Освен горепосочените нор-
мативни документи в посока 
утвърждаване на устойчивото 
строителство са многобройните 
научни и обучителни форуми и дис-
кусии, провеждани от Министер-
ството на инвестиционното про-
ектиране и Министерството на 
регионалното развитие („Напре-
дък и бариери пред устойчивото 
строителство. Устойчиво стро-
ителство и зелени обществени 
поръчки – 21.03.2014 г.”, Български 
съвет за устойчиво развитие, вкл. 
изградената академия към него – 
Sustainability Forum Sofia – More 
than Green – 29.09.2011 г., „Оценка 
на жизнения цикъл” – 29.11.2012 г., 
„Енергийна ефективност и сгра-
ден комфорт” – 21.02 2013, BGBC 
Green Future – 20.11.2013 г.), Ка-

марата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране (Юбилейната 
международна конферен-
ция „Устойчиво строи-
телство – отговорност 
на инженерната общност 
за съхранение на приро-
дата“ – 8.04.2014 г.), Бъл-
гарската асоциация на 
архитек тите и инженери-
те консултанти („Използ-
ване на рециклираните 
строителни материали”), 
Научно-техническия съюз 
по строителство в Бълга-
рия (Международната на-
учна конференция „Проек-
тиране и строителство 
на сгради и съоръжения”, 
2012 и 2014 г.), Варнен-
ския свободен универси-
тет „Черноризец Храбър” 
(Международна конферен-
ция „Архитектура, строи-
телство – съвременност”, 
2013 г.), Висшето строи-
телно училище „Любен 
Каравелов“ (международ-
ни научни конференция 
ВСУ’2013 и ВСУ’2014). Във 
ВСУ’2014 е оформено ново 
тематично направление 
– „Устойчиво строител-
ство. Енергийна ефек-
тивност. Нулево енергий-
ни сгради. Екоинженеринг 
и екологична сигурност“. 
Значим ефект в строи-
телните среди има и уч-
реденият през миналата 
година ТК 101 „Устойчиво строи-
телство” към Българския инсти-
тут по стандартизация.

Друга съществена насока в об-
ластта на устойчивото развитие 
е сертифицирането, чрез което се 
оценяват и насърчават действия-
та на инвеститори, проектанти 
и строители за създаване на зе-
лени сгради и устойчива сградна 
среда. По LEED е Американското 
посолство в София, по BREEAM 
са търговският център „Странд” 
– Бургас, търговският комплекс 
City Tower – София, а Български-
ят съвет за устойчиво развитие 
присъди златни сертификати по 
системата за сертифициране на 
устойчиви сгради DGNB Bulgaria 
в категориите „Нови админис-
тративни и офисни сгради“ на 
„Софарма бизнес тауърс” (фиг. 2) 
и „Сердика офиси София” и „Нови 
търговски сгради“.

В анализа следва да се отчете 
значителното забавяне в обуче-
нието на архитектите и строи-
телните инженери за овладяване 
на принципите, изискванията и 
технологиите на устойчивото 
строителство. Първите стъп-
ки са направени в Европейския 
политехнически университет и 
Висшето строително училище 
„Любен Каравелов“, като във Вар-
ненския свободен университет 
„Черноризец Храбър“ в началото 
на 2014 г. започна нова магистър-
ска програма на тема „Устойчиво 
градско развитие“. Но такова обу-
чение и популяризиране на идеите 
и предимствата на устойчивото 
строителство е задължително и 
за българското общество, полити-
ците, законотворците и държавна-
та администрация, в т.ч. особено 
внимание заслужава общинската 
администрация, която трябва да 
бъде в крак с прогресивните тен-
денции в областта. 

У нас все още няма разработе-

на цялостна концепция за устой-
чиво развитие и в частност за 
бранша. Към момента няма приет 
държавен документ, посочващ из-
исквания за устойчиво строител-
ство, зелени строежи и сгради с 
близки до нулево потребление на 
енергия. Опитите за прилагане 
на системи за сертифициране не 
стимулират в необходимата сте-
пен развитието на устойчивото 
строителство. На фона на пови-
шените очаквания и изисквания на 
потребителите (обитателите) 
на такъв тип сгради посочени-
те пропуски водят до финансови 
загуби при търговията с имоти. 
Сред проблемите, които забавят 
по-мащабното развитие на устой-
чивото строителство у нас, след-
ва да споменем и настъпилия срив 
след 2007 – 2008 г. на дейността 
вследствие на икономическата и 
финансовата криза. Същевременно 
именно секторът, рационално обо-
снован на принципите на устойчи-
вото строителство, може да бъде 
двигател в икономическо отноше-
ние, ако му се даде нужният импулс. 
В подкрепа на тази насока са думи-
те на бившия генерален секретар 
на ООН Кофи Анан: „Ние имаме чо-
вешки и материални ресурси, не-
обходими за устойчиво развитие 
не като абстрактна концепция, а 
като конкретна реалност“ (17).

Заключение

Внимателният и критичен 
анализ на развитието на устой-
чивото строителство показва, че 
са налице всички предпоставки за 
утвърждаването на този тип дей-
ност и свързания с нея нов клас 
иновативни сгради и съоръжения. 
Досегашният опит в областта 
сочи, че строителството от 
гледна точка на устойчивостта и 
програмирането на адекватно уп-
равление през целия жизнен цикъл 

на зданието е от важно значение 
за бъдещото развитие на „новата 
строителна идеология”, чрез която 
се решават задачите за гаранти-
ране на ефективна и здравословна 
жизнена среда, съхраняване на при-
родата и запазване на ресурсите и 
за бъдните поколения.

По-нататъшното успешно раз-
витие на утвърждаващата се и в 
бранша парадигма за устойчиво 
развитие е свързано с:

• Компенсирането изоставане-
то в изследователската дейност 
чрез адекватно финансиране за 
изучаване на вътрешната среда 
върху продуктивността и здра-
вето, екологична изгода от тази 
алтернатива на традиционното 
строителство и т.н.

• Утвърждаването и практиче-
ската реализация на схващането, 
че устойчивото строителство е 
преди всичко и подчертано екипна 
дейност на инвеститори, проек-
танти, строители и специалисти 
по управление и поддържане на 
сградите. На тях се пада отговор-
ността да мислят за екологията, 
имуществото и икономичността 
на този нов клас строежи.

За нас в България освен посоче-
ните мерки е наложително:

• Да се разработи национална 
концепция за устойчиво развитие, 
в т.ч. и за строителството.

• Да се възприеме или адапти-
ра една система за оценяване и 
сертификация сградите;

• Да се започне незабавно за-
познаване на специалистите (ар-
хитекти, инженери, икономисти, 
мениджъри и др.), политици, пред-
приемачи и администратори със 
същността и предимствата на 
този тип строителство.

• Да се премине към реално 
изпълнение на регламентите, за-
коните и наредбите по управление 
на строителните отпадъци и тях-
ното влагане в строежите. 

Фиг. 2. Сгради и 

фасади на „Софарма 

бизнес тауърс”, 

получили „Златен 

сертификат 

за устойчиво 

строителство по 

BGNB“, проектант 

Architectonika Stu-

dio, арх. Димитър 

Паскалев 

Снимка Влади Георгиев
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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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Елица Илчева

Възраждане и развитие 
на Петрич като междуна-
роден туристически и 
трансграничен културен 
център с регионално зна-
чение – това е платформа-
та, върху която е направен 
интегрираният план за 
градско възстановяване и 
развитие, който бе публи-
куван преди дни на сайта 
на общината. Управата 
й е на мнение, че трябва 
да използва максимално 
близостта до граница-
та, която дава възмож-
ности за финансиране по 
трансгранични проекти. 
Предвид факта, че целта 
на повечето от тях е да 
развиват връзките между 
държавите, в голяма сте-
пен те са насочени към 
подобряване на условията 
за туризъм. 

Авторите на докумен-
та от обединение „План-
проект“ обаче са на мне-
ние, че зоната има и голям 
потенциал за икономиче-
ско развитие и тъкмо то 
ще осигури по-бързо нара-
стване на заетостта и на 
приходи за местната ико-
номика. Мнението на спе-
циалистите е, че градът, 
който се радва на положи-
телен прираст, изостава 
сериозно по отношение на 
инфраструктурата и се 
нуждае от бързи и ефек-
тивни решения. Затова в 
периода 2014 – 2020 г. ще 
се стартира с възста-
новяване, обновяване, ре-
хабилитация и енергийна 
ефективност на предимно 
съществуващите обекти, 
а не толкова в изгражда-
нето на нови. Според ана-
лиза 

градската територия 

страда от редица 

недостатъци 

по отношение на видо-
вете инфраструктури. 

Установените факти 
в документа насочват 
към извода, че работа 
за строители в Петрич 
ще има достатъчно през 
следващите 7 години. 
Включените проекти са 
на обща стойност 68 
млн. лв. и почти всички 
средства са за проекти-
ране и строително-мон-
тажни работи. 

По-голяма част от 
обектите касаят интег-
рирано комплексно обно-
вление на цели квартали, 
транспортни връзки (пъ-
тища, тротоари, вело-
алеи), паркове, градини, 
спортни площадки едно-
временно с подмяната на 
съществуващата подзем-
на инфраструктура. 

В плана е заложено 

създаване на реални въз-
можности за реализация 
на публично-частни парт-
ньорства, но конкретните 
проекти в тази насока не 
са много. 

В частта за подо-
бряване на енергийната 
ефективност и за използ-
ването на енергия от въз-
обновяеми източници са 
включени не само публич-
ни, а и жилищни сгради. 

Обхватът е 82 блока, 

изградени по систе-
мата на едропанелното 
строителство, всички 
преди 1990 г. Санирането 
на кварталите включва 
не само сградите, но и 
вътрешнокварталните 
пространства, спортни 
терени и зеленина, об-
ществено обслужване и 
уплътняване на зоната, 
където е възможно. Тук 
живеят около 5000 души 
със стандарт на живот 
с минимум 25% по-нисък 

от средния за общината. 
23  кооперации ще се об-
новяват в жк „Изток“ за 3 
млн. лв., в жк „Самуил“ – 58 
за 9 млн. лв. 

Преструктурирането 
на комплексите се раз-
бира като съществена 
градоустройствена опе-
рация, целяща да направи 
тези здания адекватни на 
съвременните пазарни ус-
ловия. Това означава нова 
пространствена регула-
ция, създаваща система 
от публични, публично-
частни и частни прос-
транства, организиране 
на обектите в съответ-
ствие с регулационно де-
ление и довършване на не-
доизградените.

В плановете за раз-
витие на социалната ин-
фраструктура е включено 
изграждане на социални 
жилища за 1,1 млн. лв., 
общностен мултифункцио-
нален център към СОУ „Ан-
тон Попов“ за 500 хил. лв. 
и ремонт на двора за 865 

хил. лв. 
Ще се обновява и ЦДГ 

„Калина Малина“, къде-
то са нужни 90 хил. лв., 
10 пъти повече ще глът-
не преустройството на 
помощно училище в об-
разователен и културен 
детски център и детска 
градина. Готови са проек-
ти за 

ремонт на още  

5 училища и 5 детски 

заведения.

Общината има готов-
ност и с проект за рехаби-
литация на 22 улици за 3,3 
млн. лв. Включена в плана 
е реконструкцията 7 мо-
ста за автомобили и 3 пе-
шеходни над р. Луда Мара, 
съответно за 4,2 млн. лв. и 
за 425 хил. лв. 

От плана е видно, че 
от сериозни строител-
ни дейности се нуждае и 
здравната инфраструк-
тура. Местната болница 
се залага да бъде основно 
обновена със 7,6 млн. лв., 
като това е един от най-
големите във финансово 
отношение проекти. 

От публичните сгради 
предвидени за ремонт са 
зданието на общината 
с проект за 282 хил. лв., 
на местното полицейско 
управление за 470 хил. лв., 
на пожарната, съда и по-
щата с по над 300 хил. лв. 
Прави впечатление, че 
плановете са тези дей-
ности да се финансират 
със средства на община-
та и МВР за местното 
РПУ. 

В следващите няколко 
години Петрич ще се рад-
ва и 

на подземен паркинг 

на 3 нива под градския 

площад 

и надземен в км. 100. 
Проектът за него е за над 
3 млн. лв. и това е един 
от малкото, които пред-
виждат реализация чрез 
ПЧП.  Другото частно 
строителство е на земе-
делски пазар на стойност 
144  хил. лв. 

В областта на спорт-
ната инфраструктура се 
предвижда изграждане на 
спортно-развлекателен 
комплекс в централния 
градски парк с 4,5 млн. лв.

Авторите  на  пла -
на съветват местна-
та власт в Петрич да 
насочи сериозни усилия 
върху развитието на ин-
фраструктурата, попа-
даща в индустриалните 
зони, които са в лошо 
състояние. Целта е ясна 
– привличането на инвес-
титори. Затова в стра-
тегическия документ е 
включена зона с потен-
циал за икономическо раз-
витие. Това са градски 
територии с преоблада-
ващо предназначение за 
производствени и други 
бизнес дейности. 

Чрез подходящи интер-
венции тези територии 
трябва да се превърнат 
в привлекателно място 

за развитие на бизнес, 
като за целта ще се раз-
чита основно на проекти 
по новата ОП „Региони в 
растеж 2014 – 2020“ . Иде-
ята е да се надграждат 
и допълват реализирани-
те вече обекти по „ОПРР 
2007 – 2013”. 

Основен проблем в цен-
тралната градска част е 
наличието на голям брой 
стари и неподдържани 
постройки, които в някои 
случаи са опасни за на-
селението и се нуждаят 
от спешна реконструк-
ция. Подобни дейности 
обаче са затруднени от 
предимно частната соб-
ственост, липсата на 
финансови средства или 
динамичната смяна на 
собствениците. 

Според анализ в доку-
мента в граничния град 
има 

много работа и  

за изграждането  

на достъпна среда. 

Предвижда се от Ко-
хезионния  фонд да се 
осигурят около 30% от 
необходимия ресурс за 
финансиране на инфра-
структурните проекти, 
а останалата част – от 
Европейския фонд за реги-
онално развитие и от Ев-
ропейския социален фонд. 

„ОПРР 2014 – 2020” ще 
бъде основният източник 
на средства за идентифи-
цираните проекти. 

Петрич попадна в групата на онези градове, чи-
ито одобрени водни проекти бяха подложени на об-
жалвания пред Комисията за защита на конкуренци-
ята и докарани до невъзможност да се реализират в 
програмния период 2007 – 2013 г. Другите са Белене, 
Бяла (Русенско), Раднево, Карлово, Септември. Стой-
ността на шестте проекта е над 200 млн. лв.

В Петрич КЗК отмени решението на кмета  
Вельо Илиев за класиране на участниците и избор на 
изпълнител на обществена поръчка за инженеринг 
на пречиствателната станция за отпадни води и 
съпътстващи колектори в града.

Проектът за ПСОВ е на стойност близо 20 
млн. лв. без ДДС. Тежкият инфраструктурен обект 
бе записан със срок за изграждане и вкарване в екс-
плоатация края на октомври 2014 г.

Снимки в. „Строител“

Интегрираният градски план констатира значителна 
изостаналост в развитието на инфраструктурата
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Георги Сотиров

Кръстан Александров 
е роден в село Волуяк. Тук 
получава началното си 
образование. Завършил 
е механотехника. Бил е 
служител в Силнотоковия 
завод в София… Това е на-
чалото и краят на работ-
ническата му биография, 
защото от 1983 г. той е 
кмет на с. Волуяк. Изкар-
ва три мандата до 10 но-
ември 1989 г. След това 
печели първите демокра-
тични избори и отново 
става кмет. И досега 
заема този пост. Шегува 
се, че е последният кмет 
преди настъпването на 
демокрацията и първият 
след нея… Няма загубени 
избори. 

Волуяк е чисто и под-
редено село. В него по-
стоянно живеят около 
3000 души. Но не всички, 
които са вдигнали новите 
си къщи тук, са сменили и 
адресната си регистра-
ция. 

„Интелигентните хора 
оценяват труда на адми-
нистрацията. Но има и 
такива, които от нищо 
не са доволни… Дори и 
фактът, че за две години 
на гола поляна издигнах-
ме Божи храм, не им от-
варя очите. При това го 
направихме със собстве-
ни средства и труд. От 
сутрин до вечер бях на 
строежа. Няма събота, 
неделя, сутрин, вечер – 
все съм там. Ракия за 
майсторите, както си му 
е редът… И същите тия 
съселяни пак недоволни: 
„Какво толкова – една 
църква…“ Да де, една, ама 
хвани се и ти, да видим 
колко е силицата ти. Не 
искат”, обяснява кметът. 
Нарекли храма „Св. Георги 
Победоносец”… Някои по-
искали да вградят плоча 
с дарителите и с кмет-
ското име начело, но той 
отказал. 

А църквата е за чудо  

и приказ. 

Историческите коре-
ни на Волуяк са от време-
то, когато римският им-
ператор Марк Улпий Траян 
(98 –117 г.), известен и 
като велик строител, е 
прокарал тук отклоне-

нието от главния военен 
римски път за Пауталия 
(дн. Кюстендил). Трасето 
е било 8 – 10 м широко, а 
каменна колона с надпис 
е показвала мястото на 
кръстовището. По този 
римски друм минават два 
от най-големите кръсто-
носни походи… 

Оказва се, че канализа-
цията за отпадната вода 
е проблем за Волуяк. Сега 
всеки сам му е намерил 
решение – или е напра-
вил септична яма, или е 
заустил собствените си 
тръби в преминаващия по-
край него колектор. Ина-
че селото има изработен 
проект за цялостното 
решаване на проблема, 
като Столичната общи-
на е закупила 4 дка те-
рен за строителство на 
ПСОВ. Кметът очаква 
да се осигурят средства 
по ОП „Околна среда” от 
програмния период 2014 – 
2020 г. Сумата е огромна 
за мащабите на селото 
– около 30 млн. лв. Впро-
чем обяснението на мили-
оните за водния цикъл е 
просто: селото е едно от 
най-дългите в страната 
– към 6 км. 

Жителите на Волу-
як пият софийска вода и 
това също е една от за-
слугите на Александров. 
Затова той иска тя вече 
да не тече по прослову-
тите етернитови тръ-
би, които хем са крехки и 
редовно аварират, хем и 
здравословната им слава 
не е добра. Последната 
повреда и ние я видяхме – 
точно на средата на пло-
щада, пред сградата на 
кметството.

Другата особеност на 

това софийско село или 
квартал на мегаполиса е, 
че то има… към 70 улици. 
Ситуацията с тяхното 
поддържане е относи-
телно добра. Или, както 
казва кметът: „Средно 
положение”. Оценката му 
е леко занижена. Много, и 
то добър асфалт видяхме 
по време на обиколката 
ни из Волуяк. Има и раз-
бити участъци, и то ос-
новно там, където с бър-

зи темпове се изграждат 
новите модерни къщи на 
местните, а и на много 
предприемчиви софиянци. 
Интересно е едно различ-
но разбиране за начина на 
живот тук. Разговаряхме 
с няколко от новите за-
селници. Те определено 
смятат, че кварталите 
под Витошката яка здра-
во са пренаселени, а тук 
е простор, въздухът идва 
от фунията между Вито-
ша и Люлин планина – по 
тази причина мъглите са 
рядко явление. „Дишаме 
въздуха на Банкя”, кате-
горичен е Александров.

Селото има нов ус-
тройствен план и отреде-
ните парцели за жилищно 
строителство моментал-
но са изкупени. Така се е 
оформил цял един квар-
тал. Към днешна дата 
приличен имот трудно 
може да се открие. 

„Расте и хубавее” – това 

може да бъде един от 

новите девизи на Волуяк.

Впрочем говорехме 
за улиците… Най-лошо 
впечатление правят де-
сетината метра преди 
и след жп прелеза. Те са 
безобразно разбити дори 
и за верижна машина и 
са допълнителна грижа 
за кмета. Писал писмо 
до Националната компа-
ния „Железопътна инфра-
структура“, засега обаче 
няма отговор. Независимо 
от това, след като райо-
нът край гарата влиза в 
регулация, са изградени 
нови улици, питейният 
водопровод е прокаран до 
къщите.

Иначе е предстоящо 
асфалтирането и на две 
улици по иновативна тех-
нология, която предпола-
га относително по-бърза 
работа за пътищарите. 
По думите на кмета и 
„Софийска вода” доста 
съвестно си върши ра-
ботата. Това личи и по 
синеещите се, изнесени 
в тревните площи водо-
проводни противопожарни 
спирателни кранове. Доп-
реди две години такова 
превантивно съоръжение 
е имало само на едно мяс-
то в селото, до храма „Св. 
Георги Победоносец”…

И понеже стана дума 
за водата и проблемите, 
кметът ме кани на бър-
за обиколка из селото, за 
да посетим новия мост 
на р. Доло, с ударение на 
второто „о”, както той 
ми подсказва. Добра ра-
бота на строителите ви-
дяхме и двамата. Освен 
съоръжението немирна-
та местна река здраво е 
притисната с бетонната 
корекция. Пресичащите 
моста 5 улици са асфал-
тирани, с нови бордюри и 
изградени отводнителни 
шахти. Работили са и по 
р. Селска, където корито-
то е почистено на около 
1000 м разстояние.

Спираме и пред учили-
щето. Хубава е сградата, 
на три етажа, вече със 
сменена дограма. Догоди-
на предстоят санирането 

и вътрешният ремонт. 
Кметът мисли и за уче-
ниците. Техният брой не 
намалява. Тази година тук 
учат към 180 деца, пара-
лелките са според норма-
тивите. Разбира се, част 
от децата учат и в София. 
Разбираемо е – когато и 
двамата родители рабо-
тят в столицата, по-прос-
тото решение е сутрин 
да карат детето в града, 
а след работа заедно да 
се прибират… Историче-
ските данни показват, че 
първото училище в селото 
е открито от родолюбиви 
българи през 1880 г. в би-
воларника на Рашо Боцин. 
На 28.10.1901 г. е освете-
на нова учебна сграда с 
вече 40 – 50 ученици в 4 
отделения…

Волуяк е собственик и 

стопанин на най-красива-
та детска градина в Сто-
личната община. Конста-
тацията е на Александров, 
а ние се съгласихме с него. 
„Имате ли достатъчно 
деца за нея?”, питам. „А, 
много са и чакащите от 
цяла София за нея”, свет-
кавично отговаря той. 

„Осем мандата кмет…
Това сигурно е национален 
рекорд?”, на изпроводяк 
задавам този сакрален 
въпрос. „За национален не 
съм сигурен, но за Столич-
ната община – определено 
– подсмихва се Алексан-
дров. – При това тук кон-
куренцията е страхотна.”

„Накрая нека да под-
чертая, че кметът на 
София Йорданка Фандъ-
кова и кметът на район 
„Връбница” Младен Мла-
денов направиха много за 

Волуяк. Особено през този 
мандат и затова считам, 
че сега е моментът да 
сляза от сцената…”, до-
бавя той.

На 17 септември т.г., 
когато София отбеляза 
своя ден, посветен на вя-
рата, надеждата и мъд-
ростта, на тържествено 
заседание на Столичния 
общински съвет Кръстан 
Александров беше награ-
ден с Почетен знак на 
Столичната община и 
„Значка на София” за дъл-
гогодишната си високоп-
рофесионална дейност 
като кмет на село Волуяк.

Вестник „Строител” 
с най-добри чувства му 
честити наградите. Това 
е признание за един дос-
тоен живот, отдаден на 
хората.

Църквата „Св. Георги Победоносец”

Най-красивата детска градина

Кметът Александров на новия мост

Проблемният жп прелез

Снимки авторът
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2394 м. Това е надморската висо-
чина, на която е котата на преливни-
ка на най-високо разположените язо-
вири у нас. Построени преди повече 
от 60 години високо в Рила планина 
и с техника, която е била на свет-
линни години от днешната, „Калин“ и 
„Карагьол“ са замислени и осъщест-
вени като скачени съдове и са част 
от „ВЕЦ Група Рила“, която е първата 
цялостна хидроенергийна каскада в 
България.

„Калин“ е свързан с вертикална 
шахта, висока 75 м, и напорен тунел с 
дължина 1800 м с язовир „Карагьол“. И 
шахтата, и тунелът разполагат със 
затвори, което прави възможно спи-
рането на водния поток. Водоемите 
захранват високонапорната ВЕЦ „Ка-
лин“ с пад на водата 740 м, водно ко-
личество 650 л/сек и мощност 4 хил. 
киловата.

Какъв физически и финансов риск 
са поели собствениците -  българо-
германското командитно дружество 
„Гранитоид“ АД, които са и проектан-
ти, и строители, е трудно да си пред-
ставим. Днес дори само визуалният 
досег с мястото и съоръженията 
предизвиква без никакво преувеличе-
ние възхита от работата на стро-
ителите. 

„ВЕЦ Група Рила“ е строена на два 
етапа – от 1925 до 1948 г. от „Гра-
нитоид“ и през 1949 - 1952 г. от на-
родната власт, в лицето на Минис-
терството на електрификацията 
по проект на „Хидроенергопроект“. 
Техническото изпълнение на втория 
етап е дело на ДСО „Хидрострой“ и 
ДСП „Язовир Калин“. Първият постро-
ен ВЕЦ е „Пастра“, последван от ВЕЦ 
„Рила“, ВЕЦ „Каменица“, ПАВЕЦ „Калин“, 
язовир „Калин“ и накрая „Карагьол“. 

Първоначалният замисъл на бъл-
гаро-германското дружество е кас-
кадата да се изгради по поречието 
на Рилска река. Впоследствие изпъл-
нението е ориентирано по схемата 
Рила -  Пастра – Каменица - Калин.

Идеята за двата скачени съда е 
наложила първо да се изгради гра-
витачна бетонна стена с височина 
50 м, при завирен обем 5 млн. куб. м с 
обхващане и на малкото езеро в обсе-
га на циркуса Карагьол. 

Стената на язовир „Калин“ е от 
гравитачен тип с бетон, с макси-
мална височина от дъното 13,5 м и 
дължина на короната 400 м. Нейният 
строеж започва през 1943 г. и е завър-
шен през 1946 г. от „Гранитоид“ АД. 
Една година след това язовирът е на-
ционализиран и напълно готов, като е 
направен стоманен тръбопровод във 
вертикалната шахта - за връзка с на-
порния тръбопровод към ВЕЦ „Калин“. 

Строителството на язовир „Кара-
гьол“ е осъществено на четири етапа: 
подготвителен период през 1949 г. - 
продължение на транспортната сис-
тема, временно строителство, ба-
раки за битово ползване, канцеларии, 
складове, производствени съоръжения 
и т.н. Започнати са някои основни 
строителни работи. През 1950 г. се 
дава ход на втория етап - основни 
строителни работи по язовирната 
стена. Прокопани са насрещно напор-
ният тунел от Чала и от Карагьол 
(през стръмно наклонена галерия от 
естествения бряг на езерото). 

Разгърнатото строителство по 
язовирната стена е третият етап 
от изграждането на язовир „Калин“ и 
е извършено през 1951 г. Направен е 
бетонен зъб, след това е положена 
суха каменна зидария, подложен бе-

тон за екрана и е започната асфал-
товата хидроизолация. Изготвени са 
локални бетонни пломби в напорния 
тунел, проектирана е на място и е 
изпълнена плаваща помпена станция. 
Езерото е изпомпано през наклонена-
та шахта и напорния тунел към ВЕЦ 
„Калин“. Пробито е дъното към напор-
ния тунел, а впоследствие - и вход на 
напорния тунел в завършен вид. По-
следният етап от строежа включва 
спонтанно частично завиряване от 
стопяване на снега през пролетта 
и лятото на 1952 г. Завършена е су-
хата каменна зидария, бетониран е 
екранът и е финализирана асфалто-
вата хидроизолация, изграден е пре-
ливникът, изпълнена е предпазната 
каменна зидария по екрана, положе-
на е бетонна настилка по короната. 
Накрая – естествено - са монтирали 
парапет откъм водната страна на 

стената - без парапет като нищо 
човек може да падне долу. 

И докато всеки, който се докосне 
до това чудо на строителната тех-
ника, изпълнено по времето на два по-
литически режима, се удивлява и днес, 
местните хора пазят един тежък 
спомен. Той е свързан със съдбата на 
техническия директор на дружество-
то - инж. Райнхард Томанек, давал 
препитание на жителите в региона 
в продължение на 20 години... И убит 
през август 1944 г., защото преди 
партизанската акция на Жабокрек 
отказал да избяга заедно с останали-
те германци от „Гранитоид“ АД с ду-
мите: „Аз не съм нацист, не съм дори 
германец, а австриец. За съжаление, 
това е съдбата на човека, построил 
толкова неща за региона...“

По материали от „Язовирите в България“ 
(www.bg-tourinfo.com/damlakes.htm)

Язовирите „Калин“ и „Карагьол“ са не само най-високо разположените, но и истински 
връх в изграждането на хидроенергийни съоръжения 

Още от започване на строителството на 
каскадата приоритетно значение е имал транс-
портът. Пътят е изграждан постепенно, като 
започва от с. Пастра и е изцяло от бетон. Всич-
ки елементи на системата са осъществявани 
според първоначалния замисъл на „Гранитоид“ АД. 
Пътните връзки са съобразени със сериозните 
надлъжни наклони и радиуси на криви, както и 
дековилните линии за ръчно бутани вагонетки. 

Не едно и две съоръжения са специфично при-
годени за конкретната теренна и производстве-
на обстановка.

Водният бремзберг например, който е с 
дължина на релсовия път 1200 м, е уникален за 
времето си. Той се състои от два еднакви ваго-
на, оформени като стъпалообразни платформи, 
движещи се като совалки по общ единичен рел-
сов път с гара за разминаване по средата на 
трасето. Вагоните са скачени със стоманено 
въже, преминаващо в горната станция през сто-
манено колело, кораво свързано с лентова фрик-
ционна спирачка. При горната станция единият 
вагон се напълва с воден баласт в количество, 
съответстващо на полезния товар, подлежащ на 
изкачване с другия вагон, влязъл в подходящ канал 
при долната станция. С отпускане на фрикцион-
ната спирачка от машиниста в горната стан-
ция горният вагон изтегля долния. В гарата за 
разминаване въжето се насочва ръчно с дървен 
лост през съответни ролки, за да се предотвра-
ти застъпване от изкачвания вагон. При дости-
гане до горната станция полезният товар се 
претоварва ръчно на платформени вагонетки. 
Съоръжението е доста добре замислено - използ-
ва земното притегляне, за да спестява енергия.

Електрическият хаспел пък е с товаропо-
демност 5 т и дължина на релсовия път 420 м, 
положен директно по стръмния наклон в тран-
шеи през скалите и в долната част върху дървен 
мост с дължина 50 м. По релсов път с широчина 
1000 мм се движи вагон с хоризонтална плат-
форма върху стоманена скелетна конструкция, 
оформена съобразно стръмния наклон. Закачен 
със стоманено въже за хаспелния винч в горната 
станция, вагонът се придвижва като совалка до 
долната станция и обратно. 

Плаващата помпена станция представлява 
сал, върху който са монтирани подходящи пом-
пи с електродвигатели. Салът е създаден върху 
подходящ стапел на брега на езерото близо до 
язовирната стена от налични материали, ос-
танали от „Гранитоид“ АД. Използвани са сто-
манени шевни тръби и елементи за шпунтова 
ограда тип Ларсен за образуване на платформа 
за помпената станция. Елементите са заварени 
за стоманените тръби и оставени да стърчат 
като конзоли за подлагане под тях на ламаринени 
варели. Превозването на помпите и всичко необ-
ходимо за станцията става по вода чрез лодка 
от стоманена ламарина и прикрепени към нея 
ламаринени варели. 

Транспортната система явно е била подхо-
дяща и ефективна при конкретната обстанов-
ка. Чрез нея се превозва всичко необходимо за 
строителството на обекта - машини, матери-
али, хора. 

В днешно време съществуват и се използ-
ват само пътните връзки с бетонна настилка. 
Другите съоръжения са демонтирани. И при на-
личието сега на снегопочистващи машини въз-
можност за връзка с обекта може да има само 
през 6 - 7 месеца от годината. Към работи на 
открито се пристъпва нормално през втората 
половина на май. Това е свързано с ръчно разкри-
ване на пътищата във високата планинска част 
и на дековилните линии в района на язовирната 
стена. През 1951 г. общият обем на изгребания 
сняг е 100 хил. куб. м. На места по пътя около 
кота 2550 м дебелината на снежната покривка 
достига до 6 м. При портала на наклонената га-
лерия се наложило, преди да се изпомпа езерото, 
да се разчисти снежна маса с височина до 16 м. 

Водосборната област на язовир „Калин“ е с площ 1,8 кв. км 

Язовир „Калин“ се достига през град Рила и с. Пастра. Разстоянието от селото до 

неговата стена е 16 км. Това място е най-високата точка в България, до която има път за 

лек автомобил. Пътят, макар и по-лош, продължава почти до подножието на връх Калин, 

или на надморска височина около 2450 м, и е най-прекият маршрут до хижа „Иван Вазов“

Язовир „Карагьол“
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Пиер Полен вае тавани от хартия върху стените на Наполеон и облича мебелите с „бански“

Елица Илчева

През годините, когато 
модерното формоизграж-
дане проповядва морално 
различие между структу-
ра и суперструктура, ра-
ционализъм и естетика, 
Пиер Полен проектира 
абстрактни творби с го-
лям и съблазнителен чар, 
в които всички компонен-
ти са споени в нещо като 
плаващ планктон. Така 
Андреа Бранци, който е в 
десетката на най-значи-
мите личности в истори-
ята на дизайна, представя 
френския си колега. Спо-
ред него Полен е първият 
творец, успял да си пред-
стави, че глобализацията 
ще застигне и света на 
обзавеждането, но няма 
да бъде базирана на тех-
нологичния функционали-

зъм, а върху чисто есте-
тическото удоволствие. 
Нарича го още перфектния 
интерпретатор на онзи 
генетичен хибрид, който 
представлява френският 
дизайн: от една страна - 
близостта до парижката 
мода и чисто пластични-
те търсения, от друга – 
голямата готовност за 
интерпретация на аван-
гардните технологии, леки 
и еластични, които дове-
доха до аеродинамичните 
форми.

Роденият през 1927 г. 
в Париж и получил обра-
зование в удивителното 
за времето си частно 
училище Ecole Camondo е 
причисляван често и към 
„гетото на стилистите“, 
т.е. творците, способни 
да си представят бъде-
щето като просто сти-
лизирано развитие на на-
стоящето. Тази група - в 
отдалеченото от днес ми-
нало - механично си пред-
ставяла индустриалното 
развитие, изцяло базирано 
на машините, логиката и 

реда, и случващо се в със-
тояние на абстрахиране  
от съществуването на 
търговията, пазарите, 
конкуренцията. 

Благородният фран-
цузин, както го наричат 
приятелите му, е обявен  
за Дизайнер на годината 
за 2008 г., а си отива от 
този свят година по-къс-
но. Неговите мебели, съз-
дадени след 1958 г. за фир-
мата Артифор (Artifort), 
са първите, облечени с 
трико, инспирирани досущ 
като банските костюми, 
навлезли по същото време. 
Интересните десени са 
в унисон с обтекаемите 
форми. Цялостта, пълното 
изчезване на конструкция-
та – и в същото време аб-
солютното удобство, са 
причините и досега да не 
слизат от производство. 

Дворецът като ателие

Едно от най-любопит-
ните постижения на тво-
реца обаче е връзката му 
Елисейския дворец. 

В началото на 1970 г. 
той получава покана от 
тогавашния президент 
Жорж Помпиду и съпруга-
та му Клод  да обзаведе 
частните апартаменти 
на семейството в дворе-
ца. Става въпрос за два 
салона, библиотека, зала 
за пушачи и за хранене. 
Задачата е сложна, за-
щото трябва да се опази 
съществуващото наслед-
ство от Наполеон. 

Пиер Полен обаче е за-
интригуван, защото може 
да експериментира с тех-
ническата виртуозност 
на миналото. Агенцията 

„Мобилие насионал”, коя-
то отговаря за поддържа-
нето на държавния апар-
тамент, се превръща в 
истинско изследовател-
ско ателие за творчест-

во. Решението му е да 
създаде свободно стоящи 
извити стени, прикрепе-
ни на участък плат върху 
стомана с тръбни рамки, 
които определят всяка 
стая. Полен описва сам 
пушалнята като „иглу". В 
трапезарията, която спо-
ред автора е изпълнена с 
почит към историята, за-
лага на монолитен стък-
лопласт, въртящ се стол, 

осветен таван. Един от 
най-интересните еле-
менти в обзавеждането е 
тъкмо сводът с огромно 
цвете на венчелистчета-
та, които са фиксирани 
и излъчват много свет-
лина. 

По-късно това обза-
веждане е изхвърлено, но 
работата помага Полен 
да направи важен про-
бив в своята кариера: от 
промишлени изделия той 
преминава към единични 
творби и създава специал-
ни уникати, като масата 
за „Отел дьо Вил”, където 
Ширак, тогава кмет на 
Париж, посреща важни 
гости. Подобно е и обза-
веждането на офиса на 
президента Митеран, кое-
то прави през 1984 г. Вър-
ху трапезарията в дворе-
ца той работи отново по 
искане на президента Жак 
Ширак през 1997 г. 

От 1968 до 1972 г. се 
заема и с проект за обза-
веждане на крилото „Де-
нон” в Лувъра, което все 
още се ползва. 

Началото на славата

идва за Полен още през 
1953 г., когато организи-
ра първата си изложба в 
„Салона на предмети от 
бита“ в Париж. В твор-
бите му тогава специа-
лис т и те  з аб ел я з ват 
американско влияние и 
влияние на скандинавски-
те дизайнери. Неговите 
решения нарушават стан-
дартните принципи на 
проектиране на мебели. 
Той доказа, че столовете 
и диваните могат да съ-
ществуват и без крака и 
в същото време да са кра-
сиви, удобни и оригинални. 

„Почувствах се  моби-
лизиран в дейност за об-

ществена полза. Трябва-
ше да забравим миналото 
и да построим бъдещето”, 
разказва той. На следва-
щата година започва да 
работи с Thonet-France, 
за които произвежда най- 
различни дизайнерски ме-
бели. През 1958 г. Полен е 
поканен от Artifort. След 
година той представя 
стола „Гъбата", който 
се превръща в символ за 
творчеството му. През 
1963 г. проектира Butterfly, 
на следващата година - 
Tongue, а в 65-а - Ribbon. 
Всички са били обединени 
под името Artifort.

И днес тези продукти 
са особено модерни по 
отношение на концепция, 
линия, форма, вкус. 

Резервиран, непредви-
дим, енигматичен, инди-
видуалистичен, самотник, 
перфекционист - това са 
само някои от определе-
нията, използвани да се 
опише сложната  личност 
на  Полен в книгата „Пиер 
Полен, вселената на фор-
мите” от Ан Шапуто. Ко-
гато бил млад, мечтаел да 
стане скулптор като чичо 
си. Едно счупване на дяс-
ната ръка поставя край на 
тези надежди и го насочва 
към предметите, с което 
се занимавал другият му 
чичо - Жорж, автомобилен 
дизайнер. В ателието  на 
Марсел Гаскойн той науча-
ва, че „обитаването е не 
просто фундаментална 
потребност, но и първото 
правило на изкуството на 
живота”. 

„Значението на думата „дизайн" е раздуто, пресилено  

и е странно, че хората, които практикуват тази работа, 

се смятат за художници. Аз никога не съм бъркал двете 

понятия. Винаги съм разбирал, че дори ако проектираш 

суперавтомобил, той не може да бъде произведение на 

изкуството. Всичко, което можем да направим ние, 

дизайнерите, е да работим за това светът около нас да бъде 

по-удобен и прост“.

Прочутите „облечени тавани”, покрити с нагъната хартия, 

найлон, метал и текстил - един паметен пример от 

трапезарията на частната резиденция на Жорж Помпиду в 

Елисейския дворец

Залата за пушене

Известният стол Ribbon от 1996 г.

Столът „Език“, 1967 г., символ на 60-те години



31СТРОИТЕЛТЪРГОВЕ & ОБЯВИпетък, 3 октомври 2014

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Вършец
Описание: Изпълнение на СМР за реализиране на про-

ект „Изграждане на многофункционален спортен център. 
Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на 
спортна зала с покрит плувен басейн в УПИ (парц. IV) в кв. 
90, гр. Вършец”, финансиран от „Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР)“, под-
крепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони”, включва-
що следните части: • част „Архитектурна” (спортна зала 
и покрит плувен басейн); • част „Конструктивна” (стома-
нобетонен резервоар, спортна зала, водомерна шахта); • 
част „Вертикална планировка”; • част „Ел. технология”; 
• част ОВК; • част „Озеленяване” (многофункционална 
спортна зала); • част ВиК; • част „ВК технология”.

Наименование: „Изграждане на многофункционален спортен център. Реконструк-
ция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в 
УПИ (парц. IV) в кв. 90, гр. Вършец”, финансиран от „Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007 – 2013 (ПРСР)“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони”

Oсн. предмет: 45212225 – Строителни и монтажни работи по 
общо изграждане на спортни зали 
Прогнозна стойност: 5 665 240 лв.
Общо количество или обем: СТЕНИ, ОБШИВКИ: изпълнение 
на стени, изпълнение на щендерни стени от гипсокартон; из-
пълнение на щендерни стени от влагоустойчив гипсокартон; 
изпълнение на обшивка от гипсокартон около стоманени колони 
при зала – басейн. ПОКРИВ – СКАТЕН ПОКРИВ – ЗАЛА: изпъл-
нение LТ ламарина; изпълнение на пароизолация; изпълнение на 
минерална вата; изпълнение на разделително фолио; изпълнение 
на РУС мембрана. СКАТЕН ПОКРИВ – БАСЕЙН: изпълнение LТ 
ламарина; изпълнение на пароизолация; изпълнение на минерал-
на вата; изпълнение на разделително фолио; изпълнение на РУС 
мембрана. ПЛОСЪК ПОКРИВ: изпълнение на пароизолация; изпъл-
нение на топлоизолация; изпълнение на замазка за наклон мин. 4 
см; изпълнение на полимерно-битумна хидроизолация 2 пласта, 
като горният слой е с минерална посипка. ПРОЗОРЦИ, ВРАТИ: 
доставка и монтаж на външна алуминиева дограма; доставка и 
монтаж на вътрешна алуминиева дограма; доставка и монтаж 
на вътрешни интериорни врати с размер; доставка и монтаж на 
вътрешни интериорни прегради с отваряне с размер; доставка и 
монтаж на метални врати с различни размери. ИЗОЛАЦИИ, НА-
СТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ, ФАСАДНИ: изпълнение на РУС фолио върху 
обратен насип, вкл. обръщане; изпълнение на топлоизолация; 
изпълнение на хидроизолация по надосновни стени; изпълнение 
на топлоизолация, армирана циментова замазка; изпълнение на 
циментова замазка; изпълнение на топлоизолация ХРЗ 5 см с 
фолио при зала – басейн и тераса; изпълнение на хидроизола-
ция зала – басейн и тераса; изпълнение на хидроизолация при 
резервоар басейн и ПП нужди; изпълнение на варова мазилка по 
стени; изпълнение на варова мазилка по тавани; изпълнение на 
облицовка от стьклокерамика – корито басейн; изпълнение на 
облицовка от стъклокерамика по стени; изпълнение на настилка 
от гранитогрес – СПА и зала – басейн и тераса; изпълнение на 
настилка от гранитогрес в мокри помещения; изпълнение на 
облицовка от фаянсови плочи (на вароциментов/лепилен раз-
твор) по стени в мокри помещения; изпълнение на настилка от 
гранитогрес; изпълнение на перваз при настилка от гранито-
грес; изпълнение на настилка от РУС; изпълнение на перваз при 
настилка от РУС; изпълнение на многослойна дървена настилка; 
изпълнение на дървена подложка при дървена настилка; изпъл-
нение на мека подложка при дървена настилка; изпълнение на 

акустичен панел по стени на зала; изпълнение на окачен таван; 
изпълнение на влагоустойчив окачен таван в мокри помещения; 
изпълнение на гипсова мазилка по стени в помещения; изпъл-
нение на гипсова мазилка по тавани в помещения; полагане на 
латекс по стени и тавани в помещения; доставка и монтаж на 
трислойни фасадни панели + аквапанел на конструкция; доставка 
и монтаж на окачена фасада; изпълнение на топлоизолация + 
мрежа + фасадна мазилка; изпълнение на фасадна мазилка; из-
пълнение на еталбонд на конструкция + хидроизолация + ОЗВ 
плоскости + топлоизолация; изпълнение на цокъл; изпълнение на 
парапет при стълбище; изпълнение на парапет при трибуни; из-
пълнение на парапет при тераса; изпълнение на жалузи; полагане 
на боя за бетон при трибуни; доставка и монтаж на седалки за 
трибуни; доставка и монтаж на седалки за ложа и съдии; дос-
тавка и монтаж на сауна с площ; доставка и монтаж на парна 
баня с площ; доставка и монтаж на хамам с площ; доставка и 
монтаж на асансьор с две спирки в асансьорна шахта с размер; 
изпълнение на външни слънцезащитни ламели. БАСЕЙН: кофраж, 
армировка, бетон В20, подложен бетон – 10 см В10; общо тегло 
за 1 бр. стоманена конструкция 46 611,85 кг; болтове. СТОМА-
НОБЕТОНЕН РЕЗЕРВОАР: общо кофраж; общо армировка; общо 
бетон В20; подложен бетон – 10 см В10. СПОРТНА ЗАЛА: общо 
кофраж; общо армировка; общо бетон В20; подложен бетон – 10 
см В10; общо тегло за 1 бр. стоманена конструкция 318 845,68 
кг; изкоп; откоси; извозване на земни маси на депо. ВОДОМЕРНА 
ШАХТА: общо кофраж 55,98 кв. м; общо армировка 727,82 кг; общо 
бетон В20 8,112 куб. м; подложен бетон – 10 см В7,5–1,073 куб. м. 
(Продължава в раздел VI.3.)
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци – 9
Срок за получаване на документация за участие: 6.11.2014 г. 
Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 

6.11.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: В заседателната зала на община 
Вършец
Дата: 7.11.2014 г. Час: 11:00
За контакти: Антон Димитров Тошев
Факс: 09527 2323
Адрес: бул. „България“ №10
Адрес на възложителя: www.varshets.bg
Телефон: 09527 2222
E-mail: admin_varshetz@mail.bg 

Още на: www.vestnikstroitel.bg

„БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД” е част от „Шмид Индустри Холдинг” – 

Австрия, концерн с над стогодишна история в производството 

на строителни материали в Европа. Компанията има 18 успешни 

години на българския пазар за строителни материали, притежава 

най-модерната и с най-голям капацитет инсталация за производ-

ството на сухи строителни смеси. Богатата продуктова палитра 

на марката предлага висококачествени фасадни топлоизолационни системи, 

машинни мазилки, зидарски разтвори, лепила за керамични покрития, шпак-

ловки, бои и други. 

Във връзка с дейността си „Баумит България ЕООД” търси да назначи: 

Проектен/архитектурен консултант

ОТГОВОРНОСТИ:

✓ Техническа консултация на инвеститори, проектанти и възложители (външ-
но) и на търговския екип на фирмата (вътрешно);

✓ Установяване и поддържане на отношения с вземащите решения в област-
та на строителството (архитекти, проектанти, изпълнители, институции и 
сдружения на собствениците);

 ✓ Изготвяне и редовна актуализация на обектова листа, в която присъстват 
всички проекти и техният статус, както и постоянно съгласуване на листата с 
търговския екип;

✓ Изготвяне и актуализация на документация - описания на системи и продук-
ти, както и технически решения;

✓ Съпътстване на проекта от началната фаза до предоставянето на оферта 
(свързващо звено с търговския екип);

✓ Изготвяне на техническа документация, подходяща за университети и спе-
циализирани училища;

✓ Постоянно наблюдение на строителния пазар и конкуренцията в сегмента.

ИЗИСКВАНИЯ:

 ✓ висше техническо образование (предпочитано строителен инженер/архитект 
с практически опит и компетенции за високо строителство);

✓ опит в строителния бранш – с предимство са кандидати с опит в продажбите;
✓ познания за строителния пазар и за вземащите решения на него;
✓ познания в областта на мениджмънт на времето и високи организаторски 

качества;
✓ способност да се презентира и въодушевява; 
✓ познания за актуалните обществени програми и процедури;
✓ владеене на немски, като владеенето и на английски език е предимство;
✓ отлични компютърни умения (MS Office и приложения);
✓ шофьорска книжка и възможност за интензивни пътувания и командировки;
✓ висока вътрешна мотивация, комуникативност, убедителност, екипна ори-

ентация. 

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

✓ отлични възможности за развитие в международна компания;
✓ динамична, независима и предизвикателна работа в сферата на продажбите 

и строителството;
✓ атрактивни условия на труд и възнаграждение, обвързано с личните резул-

тати. 

При интерес изпращайте своите автобиографии и мотивационни писма на 
български и немски (или английски) език на адрес i.penkov@baumit.bg в срок до 
24.10.2014 г. Препоръчително е представянето на референции.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

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!
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Футуристична биосфе-
ра е новият атрактивен 
проект в Сингапур. Архи-
тектът Моше Сафиде, из-
вестен със склонността 
си да прави емблематични 
постройки на екотема, 

планира изграждането на 
тропически мегаполис на 
летище „Чанги“. Проек-
тът е популярен и с името 
„Бижу“. Той представлява 
структура от стъкло и 
стомана, която има фор-
мата на поничка и ще бъде 
на пет етажа с магазини 
и заведения. На последния 
зданието ще има буйна 

вътрешна градина, в сре-
дата на която е предвиден 
кръгъл водопад. Той ще се 
излива от дупка в средата 
на покрива на поничката 
чак до пенливия бляскав 
басейн. Ще има огромен 
подземен паркинг на пет 
етажа. 

Планира се проектът 
„Бижу“ да се свързва с 

трите терминала на ле-
тище „Чанги“ чрез остък-
лени пътеки. Обектът е 
оценен на 1,5 млрд. долара. 
Все още не е ясно обаче 
кога ще стартира него-
вата реализация. Очаква 
се изграждането му да се 
случи наред с някои други 
общи инфраструктурни 
подобрения на летището. 

Проектът „Бижу“ ще има връзка с трите терминала на аеропорта

В отговор на експо-
ненциалния ръст на насе-
лението и неустойчивото 
от екологична гледна точ-
ка потребление на ресурси 
архитектът от Сан Диего 
Брендън Мартел разрабо-
ти иновативен концепту-
ален проект, обединяващ в 
едно типичен американски 
небостъргач, вертикална 
ферма и стоков пазар.

При средно годишно 
потребление на 320 кг пло-
дове и зеленчуци от един 
жител  при общо население 
от 3 милиона души, включ-
вайки и предградията, гра-
дът изпитва остра нужда 

от повече места, за да 
отглежда продукти за еже-
дневието. До този момент 
основната част от храна-
та се доставя от Калифор-

нийската долина. Брендън 
Мартел има намерение да 
реши проблема, създавайки 
вертикална ферма, способ-
на да произвежда 266 796 

кг продукти на всеки три 
месеца. Височината й ще 
е 152 м и ще включва как-
то зона за оглеждане на 
зеленчуците и плодовете, 
така и модерен стоков па-
зар, конферентен център и 
търговски комплекс.

Сградата ще бъде поч-
ти напълно екологична, 
водоснабдяването ще се 
осъществява в затворен 
кръг, а голяма част от 
енергията ще бъде осигу-
рявана от слънцето. Ней-
ният създател очаква тя 
да се превърне в притега-
телен център за туристи 
и бизнесмени.

Подземен небостъргач в Мексико Сити е най-но-
вият амбициозен проект, с който са се заели архи-
тектите в града. „Височината” му ще бъде 300 м под 
земята. Той ще представлява обърната пирамида. Така 
нареченият земостъргач (Earthscraper) ще разреши 
проблема с историческия център на града. Столицата 
може да се развива само на дълбочина заради сгради-
те, паметници на културата. 

Постройката ще бъде разположена под главния пло-
щад на Мексико Сити „Сокало”. Зданието ще бъде на 
70 етажа и ще заема площ от 775 хил. кв. м, твърдят 
специалистите от компанията BNKR Arquitectura. Пър-
вите десет етажа се предвижда да бъдат музеи, а на 
следващите десет да бъдат разположени търговски 
обекти, жилища и офиси. В момента градоначалниците 
търсят инвеститори, които да вложат средства в 
реализирането на обекта.

Много  хора  по 
света се страху-
ват от летенето. В 
стремежа си да ги 
успокои Airbus е из-
градила собствена 
система за виртуал-
на реалност, която 
ще  позволи на път-
ниците да се отърват от дискомфорта в самолета 
и да се насладят на далеч по-приятна среда. Компани-
ята вече е патентовала устройството, което е във 
формата на каска. Според Airbus настоящите въз-
можности за забавление не са достатъчни, за да об-
лекчат стреса от летенето. Затова едно решение, 
което консорциумът планира да използва, предвижда 
технология за виртуална реалност, която да „отве-
де” пътниците от кабинката някъде далеч, където им 
е приятно. Устройствата ще се инсталират в седал-
ката на всеки пътник. В сгънат вид всяко от тях ще 
формира част от облегалката за глава. В режим на 
работа каската ще обвива главата на пътника чрез 
плъзгаща се козирка. 

Патентът предлага възможности уредът да е 
прозрачен или полупрозрачен, но при всички случаи ще 
може да блокира външните образи, за да прожектира 
различни изображения или филми.

В каската ще бъдат вградени подвижни слушалки, 
микрофон, дистанционно управление, както и систе-
ма за циркулация на въздуха, която може да създава 
миризми или да осигурява повече кислород за пътника, 
респ. по-голямо спокойствие.

Производителите споделят, че каската може да 
включва и очила за 3D изображения и холограми. Тя 
ще може да се свързва към собствените устройства 
на пътника, като например компютри, смартфони и 
таблети, и да генерира виртуална клавиатура.

Най-дългият висящ пешеходен мост е над живописно 
дефиле в Сочи и предлага невероятно красива гледка към 
планината и минаващата отдолу река, но преживяването 
определено не е за всеки. Дългото 1800 м съоръжение е 
изградено от 740 т метал и 2000 куб. м бетон. Мостът 
е част от съоръженията в парка AJ Hackett Sochi Skypark, 
открити преди Зимните олимпийски игри в Сочи тази го-
дина. Той е проектиран да издържи на земетресение от 
9 по Скалата на Рихтер и едновременното присъствие 
на 3000 души върху него. За любителите на екстремни 
усещания, за които една разходка не е достатъчна, на 
няколко места на него има точки за бънджи скокове.

На автопилот, с по-
малък разход на гориво, 
без риск от катастрофи 
- това е новият концепту-
ален камион на концерна 
„Мерцедес-Бенц”. Герман-
ският автомобилен ги-
гант ще представи Future 
Truck 2025 на международ-
ното автомобилно изложе-
ние в края на тази година. 
Той ще е с аеродинамична 
форма в цвят сребрист 
металик. Каросерията се 
осветява от диоди.

Шофьорската кабина 
ще представлява по-скоро 
ВИП ложа. Подът ще е об-
лицован в истинско дърво, 
а седалките ще са израбо-

тени от черна и кремава 
естествена кожа. Превоз-
ното средство ще разпо-
лага с цветен дисплей зад 
кормилото, а също така и 
със собствен компютър. 
На него ще се наблюда-
ват всички данни по вре-
ме на движение - скорост, 
дистанция от предното 
превозно средство и къде 
се извършват ремонти по 
трасето. Чрез компютъра 
по желание може да се про-
меня скоростта - към по-
висока или по-ниска, както 
и да се сменя лентата. 
Шофьорът спокойно може 
да изтегли седалката 
си назад, да се облегне и 

дори да прочете вестник, 
защото камионът на бъде-
щето ще е с автопилот. 
Ако движещата се отпред 
колона автомобили забави 
темп, автоматично ще се 
намалява и скоростта на 

превозното средството. 
Електрониката ще реаги-
ра и на сирена на пожарна 
кола или линейка. В такъв 
случай освобождава лен-
тата и се прибира плътно 
в резервната.

Американското правителство 
ще построи в Тихия океан най-го-
лемия в света морски резерват с 
площ от 1,270 млн. кв. км. Според 
замисъла на администрацията те-
риторията на сегашния национален 
парк в тихоокеанския район между 
Хавайските острови и Американска 
Самоа ще бъде разширена шест 
пъти. Той ще получи статута на 

резерват. Ще бъде забранена ка-
квато и да било промишлена дей-
ност на намиращите се там 7 нео-
битаеми острова и коралови атоли. 
Американски учени са на мнение, че 
тропическата морска среда с уни-
калната си флора и фауна се е за-
пазила  там в първоначалния си вид 
и трябва да се опази от външна на-
меса. Еколозите отбелязват също, 

че кораловите рифове изискват до-
пълнителна защита, тъй като вече 
са подложени на разрушение „в ре-
зултат на промените в климата и 
окисляването на океанската вода". 
САЩ са предложили също и други 
страни да увеличат пет пъти пло-
щите на морските си резервати 
и специално охраняваните морски 
територии. 



33СТРОИТЕЛСВЯТпетък, 3 октомври 2014

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Британските архи-
тектурни компании LDA 
Des ign  и  UHA  London 
представиха иновативни 
решения и футуристи-
чен дизайн за преустрой-
ството на бившия завод 
за стомана „Сърп и чук" 
в Москва. За реконструк-
цията на 58 хектара от 
бив  шата промишлена 

зона  през  септември 
2013 г.  беше обявен меж-
дународен конкурс. Бри-
тански ят  проект  бе 
определен от журито 
като най-впечатляващ. 
В конкурса са се включи-
ли общо 157 фирми от 17 
държави. 

„Ние използвахме зна-
нията и опита си от 
проектирането на олим-
пийския парк в Лондон за 
Игрите през 2012 г. и смя-
таме, че трансформация-
та на „Сърп и чук“ ще бъде 

катализатор за промени 
в Москва”, коментира по 
този повод Бърни Фулкс, 
който е един от съдруж-
ниците в LDA Design. Ре-
конструкцията на бившия 
завод трябва да приключи 
през 2021 г. и ще осигури 
над 1,8 млн. кв. м площи със 
смесено предназначение. 
Инвестицията се оценя-
ва на 3,76 млрд. долара. 
Легендарният завод „Сърп 
и чук" се намира в източ-
ната част на Москва и е 
построен през 1884 г. 

От около месец под лондонската 
гара „Ватерло" работи единствени-
ят скейтборд парк на закрито в бри-
танската столица. Той е с площ 3000 
кв. м и предлага на посетителите си 
голяма бетонна зала за пързаляне, сек-
ция под формата на улица и мини рам-
па. Проектът е на производителя на 
скейтборд кецове „Ванс" и няколко бла-
готворителни организации в Лондон. 
Подземният парк е с капацитет 850 
души, като освен за каране на борд се 
използва за концерти, изложби, място 
за срещи и разполага също и с малка 
кино зала. Идеята е всеки желаещ да 
може да прояви таланта си.

Българският художник Пламен Деянов, 
който живее и работи във Виена, се вклю-
чи в изработването на уникална резбо-
вана вила край езеро в Западна Австрия. 
Проектът за нея е на арх. Алекзандер 
Дием, чиято идея е да пресъздаде в архи-
тектурата особеностите на съвремен-
ната дигитална епоха, в която личният 
живот е все повече на показ и прозира, 
дори и неосъзнато, за потребителите 
през изпуснати снимки в мрежата, прих-
ванати телефонни разговори или записани 
съобщения и видеоматериали. Дием създа-
ва вилата с идеята да даде възможност 
на обитателите й сами да преценят до 
каква степен да покажат себе си. Той ра-
боти по проекта си с двама художници -  
Ник Оберталер и Пламен Деянов. Българи-
нът е известен в международните среди 
със своите обекти от порцелан, керамика, 

кристал, а също и с инсталациите и прос-
транствените си концепции. Най-извест-
ната му творба е Бронзовата къща, която 
свързва по неповторим начин концептуал-
ното изкуството с архитектурата.

При вилата на езерото фасадата е вдъх-

новена от традициите за 
резбоване на външните 
врати, а главната порта 
на австрийската къща е 
дело на Деянов. Вътреш-
ните пространства са 
изградени строго йерар-
хично, като най-голямо 
внимание е отделено на 
местата, където оби-
тателите ще прекарват 
най-много време. Затова 
височината на общите 
пространства достига 

до 5,6 м, а стълбищата, които се считат за 
вторични зони, са с доста по-ниски тавани. 

Панелите на дървената фасада са 
подвижни и жителите на вилата могат 
сами да определят каква част от тях да 
отворят.  

Холандската архитектурна фирма 
UNStudio беше избрана за главен проек-
тант на интегрирания железопътен про-
ект на Катар. 

Проектът цели за жителите на Доха 
да бъде създадена услуга, която да ги 
насърчи в използването на обществен 
транспорт като алтернатива на личните 
автомобили. Първият му етап е изгражда-
нето на метромрежата. След като бъде 
построена, в столицата ще има 35 спир-
ки на подземното влакче. След втората 
фаза жителите на града ще използват 
още 60. Мрежата на железницата ще има 

четири линии, които ще свързват Доха 
с близките градове Ал Хор, Ал Вакрах и 
Месйед. Архитектите от UNStudio са 
създали ръководство, което дава насоки 
за дизайна на бъдещите метростанции. 
Холандските специалисти са се ръко-
водили в решенията си и от местните 
традиции и затова повечето спирки ще 
имат сводести тавани. Този дизайн обаче 
няма да попречи метрото на Доха да бъде 
изградено според изискванията на всички 
съвременни функционални и технически 
аспекти на гарите, обясняват създате-
лите на проекта. 

Френската компания Alstom по 
поръчка на полската PGE планира 
да построи в страната ветропарка 
Lotnisko с мощност 90 МВт. Фирмата 
беше избрана след търг за изграждане 
на 30 ветрогенератора, всеки с мощ-
ност от 3МВт. Съоръженията ще са 
високи 90 м, а размахът на перките на 
всяка турбина ще е 110 м. Стойност-
та на договора за осъществяване на 
инвестиционния проект е малко под 
81 млн.евро. Планира се ветропаркът 
да влезе в експлоатация през четвър-
тото тримесечие на 2015 г. Официал-
ното строителство стартира на 10 
септември.

Компанията PGE има големи плано-
ве за развитие на вятърната енергия в 
Полша. През 2014 - 2016 г. трябва да за-
почнат да работят съоръжения  с мощ-
ност от 234 МВт. Фирмата е лидер в 
сектора на възобновяемите енергийни 
източници.

Инвестиционният проект на PGE е 
насочен към намаляване на негативно-
то влияние върху околната среда. 

На специална церемония в Ню Йорк 
беше открита третата, последна отсеч-
ка от прочутата „Хай Лайн“ - бивша жп 
линия, превърната в парк за разходка. По-
следният участък на тази емблематична 
трансформация за града е 
дълъг половин миля (800 м). 
Очакванията са цялостно-
то завършване на парка да 
продължи тенденцията за 
облагородяването на райо-
на. През последните пет 
години след трансформира-
нето на изоставените рел-
си там са се появили мно-
жество сгради с луксозни 
жилища, ресторанти, гале-
рии и бутици, които посте-
пенно изместват спомена 
за някогашната мръсна ин-
дустриална зона, обслужва-

на от влаковете. „Хай Лайн" вече привлича 
близо 5 милиона посетители годишно, тъй 
като предлага просторна гледка към Ман-
хатън и р. Хъдсън. Паркът е построен за 
223 млн. долара. 

Японската строителна компа-
ния „Обаяши" оповести плановете 
си за изграждането до 2050 г. на 
функционален космически асан-
сьор. Съоръжението ще се строи 
до 96 хил. км в Космоса и ще бъде 
в състояние да транспортира хора 
и товар на много по-ниски цени, 
отколкото тези с изстрелваните 
от Земята ракети. Конструктори-
те обясняват, че използването на 
совалка за превоз на товар струва 
22 000 долара за килограм, докато 
иновацията на „Обаяши" ще прави 
доставки на цена около 200 дола-
ра за килограм. Пътуването с него 
ще продължава седем дни в едната 
посока, като крайната дестинация 
ще бъде специално конструирана 
за целта станция. Изграждането 
на асансьор ще даде възможност 
малки ракети да се приютяват и 
изстрелват от площадки в Космо-
са. Така ще отпадне нуждата от 
зареждането им с огромни коли-
чества гориво за преодоляване на 
земното притегляне. Проектът е 
твърде амбициозен и на този етап 
не са налични всички необходими 
технологии за осъществяването 
му, но от компанията се надяват, 
че напредъкът във въглеродната 
нанотехнология ще им помогне за 
постигането на целта. В начина-
нието си японците ще разчитат 
на местни учени, както и на между-
народно сътрудничество.

Инвестицията се оценява на 3,76 млрд. долара
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Бестселъровият три-
лър на Джилиан Флин „Не 
казвай сбогом” бе изда-
ден през 2012 г. и бързо 
прикова вниманието на 
Холивуд. Нещо повече – 
с екранизацията се зае 
едно от най-големите 
имена в индустрията – 
Дейвид Финчър („Боен 
клуб”, „Седем”, „Социал-

ната мрежа”, „Странни-
ят случай с Бенджамин 
Бътън”). Сценарият на 
лентата е адаптиран 
от авторката на кни-
гата, която умишлено е 
променила финала, за да 
може и читателите на 
романа да гадаят каква 
е развръзката.

Историята започва 

в лятна сутрин в градче 
край Мисисипи. Петата 
годишнина от сватбата 
на семейство Дън. Точ-
но тогава Ник съобщава, 
че жена му е изчезнала. 
Случаят приковава вни-
манието на медиите и 
постепенно започват 
да се появяват подо-
зрения, че примерният 
съпруг може би е заме-
сен. Следите от борба 
изглеждат нагласени, а 
поведението на Ник е 

повече от съмнително. 
Намереният дневник на 
Ейми утежнява ситуа-
цията, защото разкрива 
съвсем различен поглед 
над брака им от разка-
зите на нейния съпруг. 
Златното момче на гра-
да скоро се превръща в 
основен заподозрян. Но 
той упорито отрича и 
твърди, че е невинен... 
Няма съмнение, че той 
крие нещо, но дали наис-
тина е убиец?

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Изложбата „Човекът 
и неговите състояния” бе 
открита в Националната 
художествена галерия. 
Експозицията представя 
избрани кадри от колекци-
ята „Алкобендас”, счита-
на за една от най-богати-
те фотографски сбирки в 
Испания. За първи път в 
България могат да бъдат 
видени 85 произведения на 
47 емблематични за раз-
витието на световната 
визуална култура автори. 
Колекцията „Алкобендас” 
съхранява работите на 
няколко поколения от най-
добрите испански фото-
графи и притежава кадри 
от всички носители на 
Националната награда за 
фотография на кралство-
то. За първи път толкова 
голяма част от една ко-
лекция, в чийто фонд има 
над 800 произведения от 
миналия век до днес, ще 

бъде показана извън Ис-
пания. Посетителите ще 
имат възможността да 
видят най-различни на-

правления: портретна 
и пейзажна фотогра-
фия, концептуални и 
експериментални из-
ображения,  както и 
репортажни докумен-
тални кадри.

Селекцията, която 
пристига в България и 
която е обединена око-
ло темата „Човекът и 
неговите състояния”, 
е курирана от испанска 
страна от Хосе-Мария 

Диас Марото, а от българ-
ска страна - от Фелия Ба-
рух. Тя представя кадри на 
неореалисти от средата 

на XX в., като Катала-Ро-
ка, Рамон Масатс, Ричард 
Тере, съвременни фотогра-
фии на Жоан Фонткубер-
та, Алберто Гарсия-Аликс, 
Пиер Гонор, Чема Мадос, 
Оука Лееле и др. Автори 
като Кристина Гарсия Ро-
деро и Хосе Мануел Навиа 
пък са включени със снимки 
от епохата на испанския 
политически преход между 
80-те и 90-те години. 

Изложбата „Човекът и 
неговите състояния” може 
да бъде разгледана в На-
ционалната художествена 
галерия до 17 октомври.

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Ален Бонар е собственик на малко филмотечно 
кино в Париж, наследено от чичо му. Той има ностал-
гично отношение към класическите удоволствия, 
затова и в неговото кино „Парадизо“ не се продават 
пакети с пуканки, не се предлагат огромни чаши с 
безалкохолни напитки и не се прожектират холивуд-
ски блокбастъри. 

Ален се придържа към собствените си стандар-
ти за качество - той иска да излъчва филми, които 
подаряват мечти, и харесва редовните зрители. 
Особено онази очарователна срамежлива дама с 
червеното палто, която идва всяка сряда и винаги 
си купува билет за седемнайсети ред. Каква ли е 
нейната история? Една вечер Ален най-после съби-
ра смелост и кани красивата непозната на вечеря. 
Веднага разбира, че тя е жената на неговия живот. 
Тогава обаче се случва нещо, което преобръща жи-
вота му. 

Световноизвестният режисьор Алън Уд е избрал 
кино „Парадизо“ за снимките на новия си филм „Неж-
ни мисли за Париж“. Изведнъж малкото кино и него-
вият собственик стават център на обществения 
интерес. Плюшеният киносалон е препълнен всяка 
вечер, папараците дебнат, а дамата с червеното 
палто, за която не знае почти нищо, изведнъж из-
чезва. Случайно ли е това? Ален се впуска в търсене 
на своята любима и изживява една история, сякаш 
излязла от филмите. 

Автор на творбата е Никола Баро.

Една от най-големите фотографски 
колекции на Испания гостува у нас

Дейвид Гилмор и Ник 
Мейсън разкриха подроб-
ности около новия албум 
на Pink Floyd The Endless 
R iver,  след като него-
вата обложка се появи 
на здания в 10 града по 

света, включително и на 
8-метрова осветителна 
инсталация в South Park 
в Лондон. 

По думите на Гилмор 
музиката в творбата 
води своето начало от 

сесиите на Division Bell 
през 1993 г.: „Слушахме 
над 20 часа как тримата 
свирим и избрахме музи-
ката, върху която искаме 
да работим в албума си. 
През последната година 
добавихме нови части, 
презаписахме други и 
като цяло се възползва-
хме от съвременната 
технология в студио-
то, за да направим Pink 
Floyd албум от 21-ви в. 
След като Рик си отиде 
заедно с възможността 
да направим това с него, 
почувствахме, че правил-
ното нещо е тези прера-

ботени парчета да бъ-
дат част от репертоара 
ни.”  Според Ник Мейсън 
този запис е добър начин 
да почетат колко много е 
направил Рик Райт и как 
музиката му е била в сър-
цето на Pink Floyd звуче-
нето. „Слушайки отново 
сесиите, наистина раз-
бирам какъв специален 
музикант беше”, добавя 
Райт.

The Endless R iver е 
главно инструментален 
албум. Той съдържа и пе-
сента Louder Than Words 
с нов текст, написан от 
Поли Самсън.

Концепцията на въз-
действащата картина 
на обложката - мъж, гре-
бящ по река от облаци, 
е създадена от Ахмед 
Емад Елдин – 18-годишен 
дигитален артист от 
Египет. Работата му по-
късно е преработена от 
Stylorouge – една от най-
награждаваните британ-
ски дизайнерски агенции. 

Визуалното оформле-
ние на албумите на Pink 
Floyd, до голяма степен 
дело на Сторм Торгер-
сон от студио Hipgnosis, 
е толкова легендарно, 
колкото и музиката на 

групата. След смъртта 
на твореца през 2013 г. 
задачата да намери ви-
зия, която продължава 
неговото наследство, 
се пада на Обри Пауъл – 
оригиналния партньор на 
Сторм в Hipgnosis. „Кога-
то видяхме картината 
на Ахмед, тя веднага от-
кликна на същността на 
Pink Floyd. Енигматична и 
отворена към интерпре-
тации, обложката пасва 
толкова добре на The 
Endless River“, убеден е 
той.

Албумът ще бъде из-
даден на 10 ноември. 

Обложката на The Endless 
River се появи на здания в 10 
града по света
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Светослав Загорски

Има едно страхотно кътче в 
Елзас, в подножието на мистична-
та планина Шварцвалд, където се 
събират три държави – Германия, 
Франция и Швейцария, и три из-
ключително красиви града – Фрай-
бург, Колмар и Базел. Пътешест-
вието из Шварцвалд е увековечено 
в романа на Джером Джером – „Три-
ма на бумел”. Авторът определено 
е имал предвид преживяванията в 
немския Фрайбург, където буквал-
но всеки местен жител се прид-
вижва с велосипед. 

Черната планина е отгоре, но 
градът всъщност е най-слънче-
вият в Германия. Преживяването 
е доста по-различно, отколкото 
в останалите немски селища, а и 
Фрайбург е място, до което най-
оптимално е да се отиде с кола 
- като част от един маршрут из 
Елзас. Това е така, защото тук 
няма летище.

Ако отседнете в хотел извън 
центъра, то с трамвая сте за 10 
минути до спирката, на която е 
театърът. От тук започва раз-
ходката из Стария град и е добре 
първо да се насладите на улички-
те, а едва после, ако ви остане 
време, да влизате в музеите. Ще 
познаете, че сте стигнали до ста-
рата част, по това, че стъпвате 
само на красива мозайка от речни 
камъни и отсъстват автомоби-
ли. Центърът е изцяло пешеходна 
зона. 

Един по-различен град предпо-
лага и по-разнообразна разходка. 
Първото, което ще ви хареса, са 
миниатюрните канали по улиците 
в старата част. Навремето те 
са били част от канализацията 
и системата против пожари, а 
днес са просто атракция. Според 
местно поверие, ако ги прекрачи-
те, то непременно ще се върнете 
във Фрайбург. Малките съоръже-
ния буквално опасват града и го 
превръщат в мини Венеция. Има 
и една красива улица, където ка-
налът вече е с нормални размери. 
Покрит от мостчета, по проте-
жението му има различни малки 
статуи закачки. В самото му на-
чало ще видите издигаща се глава 
на каменен крокодил. Статуята е 
точно пред една от откритите 
кръчми, където се сервира мест-
ната бира „Ротхаус”. Пивото е по-
различно от останалите немски 
марки, но определено е сред най-
хубавите. Направено е с кристал-
но чиста вода от Шварцвалд и ще 
го познаете по етикета, на който 
има изобразени борови шишарки.

Пиенето на бира обаче далеч 
не е гурме изживяване за Фрай-
бург. Тук можете да опитате 
страхотните бели елзаски вина. 
Разбираемо е защо градът е пред-
почитан избор от ценителите – 

просто няма друг във федералната 
република с толкова много лозя в 
своите граници. В селището има 
доста винарни, които предлагат 
дегустации с отбрани мезета.

Ако пък искате да опитате 
известен местен специалитет, 
то трябва да сте почитател на 
сладкото. Във Фрайбург правят 
оригинала на фантастичната 

„Шврацвалд кирше” 

– торта с пресни череши и 
много сметана. Парчетата са 
огромни и могат да стигнат за 
двама. С тази торта идеално вър-
ви и черешовият ликьор – „Кирше 
васер”, който се поднася в специ-
ални чашки от по 30 мл. Сладкар-
ничките са на почти всеки ъгъл. 

След като сте се наситили на из-
кушението и сте тръгнали покрай 
каналите, неминуемо ще стигнете 
до единия край на Стария град, къ-
дето красив дървен мост минава 
над магистралата и ви отвежда 
директно в планината. Имате два 
избора. Или да влезете в една мал-
ка пещера, или да започнете изкач-
ването на хълма Шлосберг. 

Всичко е като в книгата на 
Джером – планината е подчинена 
на човека и да я покорите е лесно. 
Ако обаче ви мързи, можете да взе-
мете фуникулера и да се изкачите 
на хълма на цената на билет от 
градския транспорт – 2,20 евро. 
Скъпичък билет, нали, като се има 
предвид, че за парче торта плаща-
те само с 1 евро повече. 

Изкачването обаче си заслужа-
ва, защото отгоре ще направите 
прекрасни панорамни снимки към 
бреговете на реката Драйзам, а 
и към самия Фрайбург. От тук ще 
видите откъде може да започне-
те втората обиколка из града на 
забележителните сгради, а те на-
истина са много и красиви. Стара-
та част е притегателен център 
за туристите. Постройките в 
нея датират от XVI в. Фасадите 
на старинните къщи наистина са 
впечатляващи. 

Безспорно най-голямата забе-
лежителност на Фрайбург е мест-
ната средновековна катедрала, 
която е 

популярна като Мюнстера.

Тя се счита за един от най-
красивите християнски религиоз-
ни храмове, като особено изящни 
са стъклописите. Издигната е 
малко след създаването на града 
през XII в. и първоначално е служила 
за крипта, където са погребвали 
починалите аристократи. Днес 
катедралата е притегателен 
център за хиляди вярващи. Посе-
тителите могат да се изкачат 

по 116-метровата спираловидна 
стълба и да се насладят на раз-
кошната гледка, която се открива 
от върха на църковната кула.

И тъй като храмът е връст-
ник на Фрайбург, тук ще подне-
сем малко история за града. Той 
е основан от старинния род Фон 
Церинген през 1120 г. Именно по 
тяхно настояване през 1200 г. се 
започва изграждането на кате-
дралата, което продължава чак до 
1513 г. Дългият период на строи-
телство обяснява смесването на 
готически, и романо-готическия 
стил в архитектурата й.

През 1368 г. Фрайбург става 
владение на Хабсбургите, които 
делегират права на града за са-
моуправление. През 1457 г. хер-
цог Албрехт VI основава Алберт-
Лудвигския университет, който 
е сред най-старите в Германия. 
През 1520 г. в селището са въведе-
ни значителни законови реформи, 
осезателно балансиращи между 
римското право и старите нем-
ски традиции и включващи градска 
конституция. През същата година 
местните жители се противопос-
тавят на Реформацията, което 

прави Фрайбург важен бастион на 
католицизма по горното течение 
на Рейн.

Пред катедралния храм се 
намира красивият площад „Мюн-
стерплац”, на който обикновено 
има поне един непризнат оперен 
певец, радващ туристите с из-
вестни арии. Тук са разположени 
и други старинни сгради,  търгов-
ски здания, най-известното от  
които е 

Historisches Kaufhaus.

Тази постройка е наистина 
феноменална. Издигната е през 
1532 г. От Линдхард Мюлер, а гер-
бовете и фигурите по фасадата 
са дело на Ханс фон Щауфен. В 
близост има още няколко барокови 
къщи, както и два изящни фонта-
на – „Георгсбрунен” и „Фишбрунен”.

Зданието на новото кмет-
ство също е много оригинално. 
Издигнато е в периода 1896 - 
1901 г. Ренесансовата постройка 
се състои от две еднакви сгради 
и величествена кула по средата. 
През вековете тя е изпълнявала 
различни функции, като дори е 
била използвана за лечебница, а 
дълго време е била администра-
ция на университета. Други за-
бележителности на Фрайбург са 
двете „порти“ на града – Обертор 
и Мартинстор, които са имали 
стратегическо значение през го-
дините. Всъщност т.нар. порти 
представляват красиви старинни 
часовникови кули.

За почитателите на живопис-
та във Фрайбург интерес пред-
ставлява Августинският музей, 
който се намира в бившия ма-
настир на едноименния орден. В 
този музей са побрани колекции 
с художествени и исторически 
фак ти за селището и региона на 
р. Рейн. Тук могат да бъдат ви-
дени творбата на Матиас Груне-
валд „Чудото на снега”, както и 
изделия от стъкло, стъклопис и 
скулптури. 

Началото на улицата с 

големия канал с кръчмата 

отстрани

Кметството

Част от 

страховитата 

фасада на 

Мюнстера

Сладкарница, 

където може 

да хапнете 

„Щварцвалд кирше“

Изящната фасада 

на Historisches 

Kaufhaus

СТРОИТЕЛ
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Nikolina Angelkova, Caretaker Minister of Transport: 

“The section 3.2 of Stru-
ma Motorway covering the 
Kresna gorge is currently de-
signed with a version of the 
tunnel crossing through the 
protected by “Natura 2000” 
areas. Under the national law 
before bidding for selection of 
contractor should be made a 
new assessment procedure 
of environmental impact as-

sessment (EIA) for the period 
of construction of the facility. 
Therefore, we proposed the 
EC to develop an alterna-
tive version of the passage 
to be as close to the existing 
road and parallel to the tun-
nel project EIA to be made for 
it. Thus can be built a speed 
track permitting 100 km/h, and 
the indicative value can be re-

duced by about EUR 270 mil-
lion. This would save money 
to finance the construction 
of the Hemus motorway and 
the tunnel under Shipka,” 
said Caretaker Minister of 
Transport Nikolina Angelkova. 
Deputy Prime Minister and 
Minister of Regional Develop-
ment and Investment Plan-
ning Ekaterina Zaharieva and 

Chairman of the Management 
Board of Road Infrastructure 
Agency Eng. Lazar Lazarov 
participated in the inspection 
of the construction of Struma 
motorway, Lot 2 – from Dup-
nitsa to Blagoevgrad, and 
Lot 4 – Sandanski – Kulata. 

“We have not stopped 
work on the preparation of Lot 
3 on the motorway which is a 

major priority in the road sec-
tor in the programming period 
2014 – 2020,” said Angelkova 
explaining that projects of 
the subsections Lot 3.1 (Bla-

goevgrad – Krupnik) and Lot 
3.3 (Kresna – Sandanski) are 
practically ready and con-
struction on them can start in 
the spring of next year. 

Yordanka Fandakova, Mayor of Sofia Municipality:

H.E. Temirtai Izbastin, head 
of mission of the Republic of 
Kazakhstan in Bulgaria:

Branimir Botev, Deputy Minister 
of Economy and Energy:

Tourism accounts for EUR 5.5 B 

We invite Bulgarian builders to 
join our infrastructure projects 

Mrs Fandakova, we are at the end 

of the construction summer. How did 

it pass for Sofia Municipality and what 

were the main infrastructure sites in 

Sofia? 

In the summer we worked actively 
together with construction companies 
despite the serious rainfall in the com-
prehensive program for the reconstruc-
tion of boulevards and streets in the city. 
It will also continue in the next season. 
The program is a challenge for us. We 
started it with the clear conscience that 
it will hinder the traffic very seriously in 
Sofia. I think that we did not block the 
city due to the strict control on the imple-
mentation – especially the schedule of 
work of the various projects. There were, 
of course, difficulties in the daily trans-
port of Sofia citizens but we tried with a 
few exceptions not to close streets and 
boulevards and to work under narrowing 
regime of the traffic. Construction was 
going on under extended hours and in 
some places even round the clock. We 
opened the intersection of the Seminary. 
There the effect of the trestle at the TV 
is already visible. It remains to continue 
the construction of the breakthrough at 
Tokuda Hospital and with the extension 
of Cherni vrah Boulevard so as to put the 
movement from the center to the South-
ern Arc of the ring road. 

Very challenging was also the timely 

completion of the Tsarigradsko Shose 
Boulevard reconstruction along with the 
two bridges of IV km and the fork at the 
airport at Alexander Malinov Boulevard 
which had not been repaired since they 
were built. I want to recall that last year 
fell off plates from the facility on IV km 
and it was very dangerous. Together with 
the project was repaired transport and 
pedestrian underpass at Regional Hos-
pital. We managed a few days earlier 
to launch the traffic along Tsarigradsko 
Shose Blvd. Works continue on some of 
the other sites under the project but we 
are now nearing completion. 

I expect the rehabilitation of Bo-
tevgradsko shose to complete in mid-
October. We remember the waves that 
were on the boulevard. Also serious re-
pairs were made on Nikola Mushanov 
Boulevard and the sequel to Ovcha ku-
pel Blvd. Todor Kableshkov Boulevard 
was opened. Some days ago I passed 
through there and we can say that we 
really go along normal streets, of course, 
other stations in this area have to be 
built. Fully repaired were streets in the 
city center, such as Vrabcha Street, Lyu-
ben Karavelov Street and Panayot Vo-
lov Street. Some 30 inner streets were 
fully constructed and renovated in vari-
ous areas, including the outskirts of the 
capital. 27 km of new sidewalks were 
made. We realize that there is still a lot 

of work but these were the serious sites 
that we complete in the end of the sum-
mer season. 

Construction of the intersection at 
Lions’ Bridge continues. I expect before 
the winter to be ready but the term of the 
contractor is slightly longer and the site 
should be completed in mid-November. 
The tram has already been put in opera-
tion. We gradually create an organization 
so that at any time if there is a new sec-
tion it should open. 

At work meeting held on 
29 September 2014 between 
representatives of the Bul-
garian Construction Cham-
ber (BCC) and the Center 
for Prevention and Counter-
ing Corruption and Organ-
ized Crime (CPCCOC) was 
discussed the possibility of 
including representatives of 
BCC and other professional 
organizations in a working 
group established by order of 
the Director of the Center to 
implement the project “Anal-
ysis of the legal framework 
in order to reduce the admin-
istrative burden of licensing 
and regulatory regimes”. 

In the talks in the central 
office building of BCC on the 
part of the Chamber joined 
Chairman Eng. Svetoslav 

Glosov and Tanya Bach-
varova – chief expert and 
head of the project “Monitor-
ing of Public Procurement” at 
BCC. The Center was repre-
sented by its Director Boyko 
Velikov, Eleonora Nikolova 
– Deputy Director, Dafin 
Malamov – chief secretary, 
and Boyko Slavchev – Direc-
tor “Initiation of projects and 
case studies”. The meeting 
was attended also by Pavel 
Ivanov – Secretary of the 
Council for Administrative 
Reform to the Council of 
Ministers. 

“This initiative is an ex-
ample of cooperation be-
tween state inst i tu t ions 
and professional organiza-
tions such as BCC. For us 
the most important thing is 

through the creation of a 
working group to achieve 
concrete results that benefit 
all,” said Boyko Velikov. His 
experience and the experts 
available to the Chamber 
could contribute greatly to 
the achievement of goals. 

The meeting discussed 
the annual report Doing 
Business of the World Bank. 

The ranking measures the 
progress of states according 
to 10 indicators, including 
starting a business, author-
izing the construction, con-
nection to electricity, regis-
tration of property, access to 
credits, protecting investors, 
paying taxes, international 
trade, contract compliance 
and notifying of bankruptcy. 

Mr. Ambassador, tell us 

about the strategic program 

“The way to Kazakhstan – 

2050”. What are its goals?

On 17 January 2014 Presi-
dent of Kazakhstan Nursultan 
Nazarbaev issued an address 
to the nation which presented 
the program document “The way 
to Kazakhstan – 2050: General 
purpose, interests and future”. 
It outlines the main directions of 
the country’s development.  The 
considerable task of diversifying the economy was placed in 
it. The strategy “Kazakhstan - 2050” defines the goal the state 
to be among the 30 most developed countries in the world 
and also to provide prosperity for its citizens. This includes the 
development of social, educational, medical, scientific, agricul-
tural and environmental fields. It is envisaged development of 
transport infrastructure and the sector of logistic services. At 
stake is the creation of economy based on knowledge. 

The address noted that by 2050 SMEs will produce not 
less than 50% of the GDP of Kazakhstan. Along with that 
business must become a family tradition and pass down from 
generation to generation. For this purpose it is necessary to 
radically change the attitude towards entrepreneurship in gen-
eral. This may be achieved by its active promotion.

The president of the country determined another impor-
tant task – the share of non-commodity production in Kazakh 
exports to increase to 70%. This will happen through the in-
troduction of “smart” economy, which today is a major feature 
of all developed countries in the world. He noted the need for 
increased funding of science to the level of developed coun-
tries, i.e. not less than 3% of the GDP. 

“Tourism is structural industry for the Bulgarian economy 
and the state role in its development is major. The sector 
contributes 13.6% of the country’s GDP and if you calculate 
also goods and services from other sectors put in it, this 
share would be much bigger,” said Caretaker Deputy Minis-
ter of Economy and Energy Branimir Botev during the public 
discussion “The agenda of Bulgaria” – national aims and 
priorities in tourism. The forum included experts from the 
tourism industry, diplomats and representatives of the busi-
ness, academia, political parties. 

Deputy Minister Botev said that according to the World 
Tourism Organization to the United Nations in 2013 the sec-
tor makes EUR 3.2 billion direct contribution to the economy 
of our country and indirectly puts in it over EUR 5.5 billion. 
“Bulgaria has more foreign tourists than the population of our 
country. Currently we have an increase of 6.7 percent more 
foreigners,” said Botev. To outline the current state of the in-
dustry he commented the BNB statistics which shows that for 
the first 6 months of 2014 revenues from international tourism 
in the current account balance are over EUR 1.7 billion, or 
3.6% more than the same period last year. 

We are developing an alternative to 
the Kresna gorge tunnel 
The indicative value of the project can be reduced by about EUR 270 M

In 2015 we will continue to 

BBC and CPCCOC seek solutions to reduce 
the administrative burden 



37СТРОИТЕЛСПОРТпетък, 3 октомври 2014

Художествена гимнастикаВолейбол

Тенис

Плуване

Сумо

Скуош

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Българският шампион 
„Лудогорец“ направи по-
редния си паметен мач в 
групите на Шампионската 
лига. Тимът от Разград 
отстъпи с 1:2 пред насто-
ящия европейски шампион 
„Реал“ (М), но доказа, че е 
готов да играе с големите 
и не бива да бъде подценя-
ван от никого.

С представянето си 
„орлите” надхвърлиха оч-
акванията. Те играха като 
равен с равен и създадоха 
куп страхотни емоции на 
препълнените трибуни на 
Националния стадион „Ва-
сил Левски”.

„Лудогорец“ откри ре-
зултата след гол с гла-
ва на Марселиньо още в 
8-ата минута, а малко 

след това вратарят Вла-
дислав Стоянов спаси дуз-
па на Кристиано Роналдо.

Все пак португалската 
звезда поправи мерника си 
и в 24-ата минута си из-
проси втора дузпа, която 
реализира за 1:1. Тук оста-
наха съмнения за симула-
тивна игра, но шотланд-
ският съдия ясно показа, 
че ще има някои реверанси 
към испанците в този мач.

Д о  поч ив кат а  р е -
зултатът се запази 1:1. 
През второто полувреме 
„кралският клуб” опита 
да направи преса. В игра 
влезнаха Бензема, Кроос и 
Хамес и това определено 
даде желания резултат. 

В 77-ата минута ре-
зервата Бензема засече 
подаване на Марсело и 
даде преднина на тима 
си с 2:1. Този гол се ока-
за и напълно достатъчен 

„кралският клуб” да си 
тръгне от София като по-
бедител.

До края на срещата 
обаче българите имаха 
също своя шанс да израв-

нят, но „Реал“ се бранеше 
умело, чакайки последния 
съдийски сигнал. Той дой-
де и за съжаление, макар 
че показаха страхотен 
дух, възпитаниците на Ге-

орги Дерменджиев тряб-
ваше да преглътнат ново 
поражение след загубата 
от „Ливърпул“ (1:2) на „Ан-
фийлд” в първия кръг на 
турнира.

Старши треньорката на българския национален ансам-
бъл по художествена гимнастика Ина Ананиева беше из-
ключително щастлива при завръщането си от Световното 
първенство в Турция, където нейните възпитанички станаха 
шампионки в многобоя и взеха сребро на финала на три топки 
и две ленти. „Изключително много благодаря за подкрепа-
та на целия български народ и на агитката, която беше в 
залата. Не мога да ви опиша с колко много мили и красиви 
думи всички ни обсипаха”, каза Ананиева пред многобройните 
журналисти на летище София. Тя добави, че още от самото 
начало, когато е започнала работа с отбора, е знаела, че 
тези момичета имат възможности да станат шампионки.

„Прецених този шанс още преди шест години, когато 
започнахме да работим с Илиана Раева и виждах, че тези 
момичета имат потенциал да направят това. Просто на 
един отбор му трябва време. Сега е тяхното време и се 
надявам оттук нататък да продължи. Това беше голям скок 
и в бъдеще очакванията към нас ще бъдат огромни, но мо-
мичетата го заслужават. Те в момента са най-добрите в 
света”, обясни Ананиева.

„Аз винаги очаквам неочакваното. Както може да си на 
върха, така може и да си долу. Едни от най-големите отбори, 
като Русия например, се провалиха и не взеха медал. Това е 
спортът. Просто трябва винаги да си най-добрият”, добави 
треньорката на ансамбъла. „След цялата тази емоция след 
многобоя нямахме сили да празнуваме. Всички плакахме. Не 
мога да ви опиша – трябва да се изживее такъв момент. Аз, 
преди да заминем, казах, че един шампион трябва да е разли-
чен. Те тази година показват една различна игра, различни 
композиции, различна музика и смятам, че ние си дочакахме 
момента. Знаете, че ни се изплъзна медал от Европейското 
първенство, но ето – търпеливо и с работата си го доча-
кахме на Световното”, каза още Ананиева. Тя обяви и какво 
предстои пред ансамбъла.

„Като се замисля какво ни предстои, просто се плаша. Но 
момичетата отиват на възстановителен лагер, след което 
ще ги пусна малко в почивка – да не се виждат една друга, 
след това се качваме на Белмекен. Предстоят ни две нови 
композиции, сменяме изцяло уредите, така че догодина има-
ме много тежка програма – европейски игри, отново светов-
но първенство, всичките световни купи”, завърши Ананиева.

Световната номер 1 в женския 
тенис Серина Уилямс победи най-
добрата българска ракета Цветана 
Пиронкова с 6:2, 6:3 във втория кръг 
на турнира в Пекин. 27-годишната 
пловдивчанка не успя да се противо-

постави на американката, която, въпреки че не беше във върхова форма, успя 
да продължи напред в надпреварата.

В предишните два мача помежду им Пиронкова печелеше първия сет и 
губеше след обрат, но в този двубой не успя да окаже съпротива. Серина 
Уилямс пласира цели 27 уинъра, докато българката – само 8. Американката 
допусна повече непредизвикани грешки от Пиронкова, но това не се отрази 
на крайния резултат. 

Легендарният плувец Майкъл Фелпс – носител на 18 златни олимпийски ме-
дала, е бил арестуван. Американецът е хванат да кара с превишена скорост и в 
нетрезво състояние в Балтимор, в родния му щат Мериленд. Фелпс е задържан 
през нощта на понеделник срещу вторник, а след известно време е освободен.

Плувецът побърза да се извини в социалните мрежи, заявявайки, че искрено 
съжалява: „Знам, че думите ми могат да не означават много, но дълбоко съжа-
лявам и се извинявам на всички, които предадох с действията си.“

През 2004 г. Майкъл Фелпс отново бе арестуван за подобно провинение 
и получи 18 месеца пробация. Тогава той също се извини за постъпката си.

Отлично представяне записаха 
националните отбори на България 
по скуош за мъже и жени на Петите 
балкански игри в Букурещ. Силният 
пол спечели за първи път шампион-
ската титла, а дамите заслужиха 
сребърните медали, което е първо 
отличие за тях от турнирите на по-
луострова.

На финала при мъжете национали-
те се справиха с Хърватия с 2:0 по-
беди. Държавният първенец Стелиан 
Станков записа победа с категорич-
ното 3:0 гейма. След него Николай 
Ангелов донесе крайния успех. В мно-
го оспорван двубой хасковлията над-
деля с 3:2 гейма. Останалите двама 
българи в състава бяха Стоил Жилев 
и Костадин Симеонов.

Дамите играха мач за второто 
място срещу домакините от Румъния. 
В решителния двубой националките 
се наложиха с 3:0. Чисти победи за-
писаха държавната шампионка Бист-
ра Манева, Деница Кирилова и Йоана 
Краева. Четвъртата участничка в 
отбора беше Анелия Дукова. Титлата 
е за хърватките.

Българският сумист Даниел Иванов-Аоияма удържа пета поредна победа на 
големия турнир по сумо в Токио. В среща от последния 15-и кръг на шампионата 
„маегашира 3” Аоияма се наложи над „маегашира 2” Такаясу Йошикадзе, използ-
вайки хватката „цукиотоши”. С тази победа българинът завърши турнира с 
положителен баланс от 10 победи и 5 загуби. Аоияма зае 6-о място в крайното 
класиране. Турнирът бе спечелен от великия шампион Хакухо, който в последния 
ден се наложи над другия велик шампион Какурю. Така с актив от 15 победи и 
1 загуба той взе 31-ата купа на императора в своята кариера и се доближи на 
само една от рекорда на великия „йокодзуна“ Тайхо. Интересно е, че на второ 
място завърши дебютантът и абсолютната сензация в турнира „маегашира 
10” Ичиноджо, който има баланс от 13 победи и 2 загуби.

Българският национален отбор по волейбол за жени 
стартира със загуба във втората фаза на Световното 
първенство в Русия. Възпитаничките на наставника 
Владимир Кузюткин отстъпиха на настоящия световен 
шампион Русия с 1:3 (23:25, 15:25, 28:26, 19:25) в първия 
си мач от група F на Мондиала, игран пред около 3500 
зрители в зала „Пала Панини” в Модена. 

Така българките останаха на 6-о място с 3 точки 
след 1 победа и 3 загуби, докато волейболистките на 
„сборная” са 3-ти с 9 точки след 3 победи и 1 загуба. 

В другата среща от 
групата „Базел“ победи с 
1:0 именно англичаните на 
„Сейнт Якоб Парк”. Швей-
царците спечелиха с гол 
на Марко Щрелер в 52-ата 
минута и направиха битка-
та в група B на Шампион-
ската лига още по-инте-
ресна. Две попадения на 
„мърсисайдци” бяха отме-
нени заради засади, а като 
цяло английският тим не 
се представи на очаквано-
то ниво в предни позиции и 
отново показа слабости в 
дефанзивен план.

Така в крайна сметка 
„Реал“ оглави групата с 6 
точки, следван от „Ливър-
пул“ и „Базел“ с по 3. „Лудо-
горец“ е на последно място 
без точка, но вече спокой-
но може да бъде наричан 
най-успелият български 
тим в Шампионската лига, 
след като има в актива си 
2 гола от 2 мача.
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В следващия брой очаквайте

ОБЩИНАИНТЕРВЮ

НИКОЛАЕВО –  
на изток от 
Розовата долина

Финансираме два проекта 
за общо 165 млн. долара

ИМОТИ

Пазарът на офис 
площи – опит за 
пробуждане

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

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

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

дейността на съдебната 
система
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Cavalli club

Невена Картулева

Авантюристичният дух 
е довел хората до едни от 
най-големите открития. 
Днес вече знаем точно къде 
се намира Америка и че Зе-
мята е кръгла. Това обаче 
не спира стремежа към 
приключения. Напротив – 
благодарение на модерните 
технологии, използвани при 
строителството на лайне-
ри, можете спокойно да се 
наслаждавате единствено 
на приятната страна на 
презокеанските пътувания, 
като се настаните в ком-
фортен, просторен и изискан 
апартамент на борда.

Любопитно е, че първи-
те организирани круизни 
пътувания датират още от 
1844 г. Те се извършвали с ко-
раби на компанията Peninsula 
and Oriental Steam Navigation 
(P&O) по линиите Велико-
британия – Испания, Порту-
галия – Малайзия, Индонезия 
и Китай. Първият круиз про-
дължил цели шест месеца. 
Сред избраните пасажери на 
борда бил и Марк Твен, който 
определя пътуването като 
„грандиозен пикник”. 

Тази година по вода тръг-
ват няколко нови впечатлява-
щи кораба, на борда на които 
имате възможност лично да 
преживеете „грандиозния 
пикник“. Най-големият круи-
зен плавателен съд в света 

Quantum of the Seas

ще отплава за първи 

път от Ню Йорк до Кариби-
те, през ноември. Построен 
е в завод в Германия, тежи  
167 800 т и може да приеме 
до 4180 гости. Вторият ко-
раб от серията - Anthem of 
the Seas, ще бъде готов за 
пасажерите през пролетта 
на 2015 г.

Quantum of the Seas раз-
полага със стъклен тунел-
симулатор, който ви дава 
усещането, че скачате с 
парашут от въздуха. Стък-
лена капсула пък се издига на 
90 м над морското равнище. 
Тя открива пред вас 360-гра-
дусова панорама, докато ко-
рабът плава към екзотични 

дестинации. Сред атракци-
ите в спортния комплекс са 
зала за пързаляне с ролери, 
блъскане с електрически 
колички, баскетболно игри-
ще. Вътрешните каюти са 
с виртуална тераса, а LED 
екран показва снимки на мо-
рето. Предвижда се маршру-
тите на кораба да включват 
още Бейон, Ню Джърси, и Ба-
хамите.

Costa Diadema

също ще заплава през 
ноември - от Барселона, 
Рим и Савона. Ще обикаля 
Западното Средиземномо-

рие със спирки в Гибралтар 
и Палма де Майорка. В из-
граждането му са инвести-
рани 550 млн. евро. Капаци-
тетът му е 4947 пасажери. 
Формата му е същата като 
на Carnival’s Dream. Това е 
най-големият, най-прос-
торният и модерен кораб 
във флота на Costa. 

Всеки апартамент 
е с голям балкон. Costa 
Diadema разполага с 
винарна, галатерия, 
пицария, бирария в ба-
варски стил и кънтри 
рок клуб. Огромният 
СПА център и японски-
ят ресторант са ос-
таналите места, на 
които можете да си 
доставите удоволствия за 
душата и тялото. 

Norwegian Getaway 

плава край Карибите 
от февруари. Той е с ка-
пацитет 4028 пасажери, 
дължината му е 324 м, а 
широчината 40 м. Разпо-

лага с 18 палуби. На борда 
можете да се насладите 
на разно образни шоу про-
грами. Именно те са акцен-
тът при Norwegian Getaway. 
Мюзикълът Legally Blonde, 
клубът за латино и стан-
дартни танци, фокусите и 
комедийните представле-
ния са малка част от за-

бавленията. За почитате-
лите на нощния живот има 
24 часа работещ клуб на 
открито - Spice H2O, джаз 
и R&B клуб  - The Grammy 
Experience, дискотека - Bliss 
Ultra Lounge, и Vibe Beach 
Club – зона за релакс, но 
само за възрастни. Кора-
бът пътува още до Канар-
ските острови, Мароко и 
Мадейра.

Regal Princess

все още не е пуснат на 
вода, макар че трябва да 
бъде завършен през 2014 г. 

Но ако планирате да се 
поразходите догоди-
на – той може да бъде 
удачен вариант. Ще 
тръгва от Пирея или 
Венеция и ще обикаля 
Карибите. На борда му 
могат да се поберат 
до 3560 души, които 
да се наслаждават на 
безкрайния океан от 19 
палуби. Ще има кино на 
открито, театър и зала 
за видеоигри. Предлага 
се и игрище за крикет.

Насладете се 
на презокеанските пътувания на борда 
на новите попълнения в корабостроенето

Quantum 

of the Seas 

със своята 

стъклена 

капсула

Costa   Diadema

Regal Princess

Norwegian Getaway 

Антъни Томпсън, постоянен представител 
на Световната банка за България: 
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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

Китаец отива на 
интервю за работа. 
След дълъг разговор 
работодателят му казва:
- Всичко е чудесно,  
можеш да започнеш още  
в понеделник. Но трябва да 
те предупредя, че при нас се 
работи по 12 часа на ден.
- Ооо, прекрасно. Откога 
си търся работа на половин 
работен ден.

Европа стана 
свидетел на 

българското чудо - 
освободена България 

за няколко 

месеца се разви 
и зае мястото си 

в европейското 
семейство
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Earth and People Hotel & SPA – гр. София
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Цени за членове на КСБ

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

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

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

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

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

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

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

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

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


