
Вицепремиерът Екатерина Захариева и председателят на УС на КСБ инж. Светослав Глосов са домакини на 
традиционния Годишен бал по повод Деня на строителя. Кметът на София Йорданка Фандъкова е специален гост

Невена Картулева

Камарата на строителите в България (КСБ) 
за пореден път връчва отличия на най-добрите 
компании в сектора. „Оскарите“ ще бъдат раз-
дадени на 26 октомври – Димитровден, когато 
традиционно се провежда Годишният бал по по-
вод Деня на строителя, организиран от КСБ и 
в. „Строител“. Вицепремиерът и министър на 
регионалното развитие и на инвестиционното 
проектиране Екатерина Захариева и предсе-
дателят на КСБ инж. Светослав Глосов ще са 
домакини на тържеството. Сред специалните 
гости на празника се очакват и вицепремие рът 
по управление на средствата от ЕС Илияна Ца-
нова, столичният кмет Йорданка Фандъкова,  
министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Николина Ангелкова, 
министърът на околната среда и водите Свет-
лана Жекова, зам.-министърът на икономиката 
и енергетиката с ресор „Туризъм” Бранимир Бо-
тев. Събитието ще събере водещите строи-

телни фирми от цялата страна. 
В тазгодишната класация участват 3268 

компании, вписани в Централния професиона-
лен регистър на строителя и изпълнили проце-
дурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС за 2013 г. Те са 
разпределени по групи, съгласно приоритета 
на групата строежи, посочена в ЦПРС. В пър-
вата група попадат 2343 фирми, изпълняващи 
строежи от високото строителство (жилищ-
но, обществено-обслужващо, промишлено), 
прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения. Във втора-
та са 219 компании, работещи по обекти от 
транспортната инфраструктура. В третата 
– 428, ангажирани в сферата на енергийната 
инфраструктура, и в четвъртата – 278 фир-
ми, специализирани в благоустройствената 
инфраструктура, хидротехническото строи-
телство и опазването на околната среда.

ИНТЕРВЮ

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Брой 43, година VI, 24 октомври 2014
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 стр. 17-23 Обновяваме 
центъра на София 
с 50 млн. лв.

Ирина Савина, зам.-кмет 
на Столичната община:

 

Пловдив
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МИТКО ПОДВОДНИЦАТА

Всякакви чешити имаше в бригада-
та, но Митко беше нещо уникално. Млад 
пенсионер от Военноморските сили, под-
водничар по професия, старшина от за-
паса, той дойде при нас да работи като 
механик. За отрицателно време разглоби 
и ремонтира хаспела, после се оказа, че 
има най-висока шофьорска категория, и 
му повериха големия МАН, дето возеше 
арматурните заготовки. Беше на „ти” и с 
кулокрана и май там най-много му харес-
ваше. Височина, простор, слънце – онова, 
което явно му е липсвало през 10-те го-
дини работа в подводния флот. На всичко-
то отгоре в летните жеги преди два-три 
месеца след работа водеше момчетата 
в близкия плувен басейн, където ги тре-
нираше в плуването. Приказка беше да го 
наблюдаваш как вземаше метрите в стил 
„бътерфлай”, особено с характерния дел-
финов удар на краката.

Механик, механик, но когато се нала-
гаше заради кратките срокове, вземаше 
и мистрията. Зидаше уверено, познаваше 
тънкостите на отвеса и на нивелира. Ви-
сеше и на скелето, когато имаше работа 
отвън, на сградата. Дялан камък.

Когато собственикът на фирмата 
каза, че е спечелил поръчка за изграждане 
на подпорна стена като продължение на 
кей в морското градче, малко оклюмахме. 
Ние все пак бяхме планински момчета и 
морската стихия ни плашеше. Не че не 
бяхме работили и на язовирни стени, и 
на свлачища, но с морето шега не бива.

Затова, когато паркирахме фургони-

те на брега на водната шир и направи-
хме първия оглед, шефът покани Митко за 
мнение. „Почакайте малко”, рече Подвод-
ницата и отиде до фургона. След малко 
се върна с водолазния костюм – тради-
ционния подарък за хората, когато се 
уволняват от подводния флот, и далдиса 
във водата.

След трийсетина минути излезе, 
свали неопрена и се отделиха с шефа и с 
инженер-конструктора настрани. Какво 
са си говорили, точно не разбрахме, но 
на имения ден на Митко – Димитровден, 
започнахме изграждането.

Той беше поел функциите и на подво-
ден заварчик – тънък занаят, спомен от 
флота, и на майстор строител, който 
постоянно беше с водолазния костюм в 
морето. Докато накрая изолирахме вода-
та с кофражните платна и обичайната 
ни работа започна.

На Димитровден дюлгерите се приби-
рали при булките си? Вятър работа. 

За един месец Посейдон – богът на мо-
рето, стана нашият покровител. Защото 
точно за толкова време при тихо море 
свършихме с подпорната стена. За рож-
дения си ден Подводницата почерпи. Беше 
треснал с харпуна няколко лаврака. Бялото 
вино осигурихме ние от бригадата. Стана 
купон. Като за строители, за месец време 
превърнали се в морски вълци.

 
От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Свилена Гражданска 

„За тази година заложихме рекон-
струкцията на 17 моста – 9 от тях са 
готови, а по 8 продължаваме да работим.” 
Това заяви кметът на Столичната общи-
на Йорданка Фандъкова. Тя инспектира 
приключилата реконструкция на Алексан-
дровския мост, който има културно-ис-
торическа стойност. Той е построен по 
времето на Александър Батенберг през 
1880 г. Съоръжението бе обновено изцяло 
със запазване на неговата конструкция и 
архитектурния му вид.

 „Тази година беше изпълнен целият 
проект. Мостът беше в изключително 
окаяно състояние. През тези повече от 
100 години от построяването му може и 
да са правени ремонти, но те са били коз-
метични и той бе пред разпадане“, обясни 
кметът на Столичната община. 

„Малко над 82 хил. лв. е цената на про-
екта за Александровския мост и рекон-
струкцията бе изпълнена в срок”, комен-
тира Фандъкова. Изпълнител на обекта 
е „Калистратов Груп“ ООД.

„Това не е традиционен мост, а бути-
ков обект. При реконструкцията му се 
сблъскахме със запуснатост. Укрепихме 
съоръжението и това е първото подобно 
съоръжение, което изпълнявах в София, 
имащо такъв архитектурен облик“, по-
ясни инж. Павел Калистратов от „Кали-
стратов Груп“ ООД. Ремонтните работи 
са включили обновяване на каменната 
зидария по сводовата част на съоръже-
нието, изпълнение на стоманобетонна 
облицовка и др. Изградени са тротоари 
от щампован оцветен бетон. Парапе-
тите са от ковано желязо. В четирите 

края на моста са монтирани осветител-
ни тела – тип фенери. Поставени са и 
две камери за наблюдение на движението 
по съоръжението, както и на нивото на 
р. Владайска. Положен е водопровод и е 
извършена реконструкция на телефонни 
кабели. Възстановена е подпорна стена 
на ул. „Люти дол“. 

Обектът е част от цялостната про-
грама за реконструкция на мостове. „За 
следващата година сме предвидили нови 
18 обекта. Сред тях е и този при кв. „За-
харна фабрика”, подчерта Фандъкова.

През 2015 г. ще ремонтират 18 съоръжения в София

Снимки авторът
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Уважаеми 
колеги строители,

От името на Управи-
телния съвет на Кама-
рата на строителите 
в България и от мое име 
имам удоволствието да 
ви поздравя с настъп-
ващия професионален 
празник на българските строители – Димитровден. 
Почитайки традицията, на 26 октомври правим рав-
носметка за отиващата си година. За съжаление тя 
не беше по-лека от предходната. Този път бяхме из-
правени не само пред последиците от финансовата 
криза, а и пред проблема със спрените плащания по 
оперативни програми. С активната си позиция Ка-
марата успя в изключително трудната за бранша 
ситуация да намери решение и да бъде осигурен, ма-
кар и недостатъчен, ресурс от бюджета за разпла-
щане към строителните фирми. Показахме, че сме 
обединени, че можем да подадем ръка на публичните 
власти, да бъдем надежден и предвидим партньор и 
да предлагаме работещи решения.

Въпреки че беше тежка годината, ще се запомни 
с редица строителни достижения – някои от тях са 
запечатани в изложбата по повод Деня на строите-
ля, която заедно с кмета на София Йорданка Фандъ-
кова ще открием на 31 октомври. 

Нека и през следващата година продължим да 
бъдем силни заедно, нека имаме шанса да покажем 
професионализма си с изпълнението на още повече 
обекти, с които да направим страната по-красива, 
по-модерна, по-привлекателна за инвестиции.

Скъпи колеги, 
Приемете моите най-сърдечни пожелания към 

вас и вашите семейства за крепко здраве, късмет 
и лично щастие! И нека предстоящата година ни до-
несе още много строителни успехи!

Инж. Светослав Глосов
Председател на УС на КСБ

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Победителите ще бъдат 
определени от тричленна 
комисия на основание декла-
рираната информация от го-
дишните отчети за 2013 г. 
в електронната система на 
ЦПРС и по определените по-
казатели за оценка, съгласно 
чл. 3, ал. 2 от Правилника за 
годишната класация. 

Комисията е оглавена от 
инж. Николай Станков – зам.-
председател на КСБ. Негов 
заместник е изп. директор 
на Камарата инж. Иван Бой-
ков, а член на журито е Геор-
ги Грънчаров – ръководител 
на Централно звено „Регис-
тър“. 

Сред критериите за 
оценка с най-голяма тежест 
е „Нетни приходи от продаж-
би“, за който фирмите полу-

чават по 15 точки. Следва 
„Средносписъчен персонал 
за последната финансова 
година“ с 10 точки и „Дълго-
трайни материални активи 
за последната финансова 
година“ с 5 точки.

След официалната част, 
в която ще станат ясни 

тазгодишните носители на 
„Оскарите“ за строител-
на практика, доказали се с 
качество и мащабност на 
изпълняваните проекти, за 
настроението на гостите 
ще се погрижат Sentimental 
Swingers и Mihail Yossifov 
Sextet. 

Но отбелязването на 
професионалния празник на 
бранша ще продължи и след 
Димитровден. На 31 октом-
ври от 13:00 ч. кметът на 
Столичната община Йордан-
ка Фандъкова и председате-
лят на КСБ инж. Светослав 
Глосов ще открият фотоиз-
ложбата за Деня на строи-
теля „Виж София – където 
строителството среща 
историята с бъдещето“. Тя 
е организирана от КСБ и в. 
„Строител“ със съдействие-
то на Столичната община и 
с подкрепата на „Геострой“ 
АД и „Геотехмин“ ООД. Из-
ложбата ще бъде на пеше-
ходния мост над бул. „Бъл-
гария“ до НДК. Съставена е 
от 60 авторски творби на 
фотографа на в. „Строител“ 
Денис Бучел и ще продължи 
до 14 ноември.
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24 октомври      
Албен Родопманов, член на УС на КСБ

28 октомври      
Пламен Иванов, зам.-председател на УС на КСБ

Мартин Славчев

За 13-и пореден път по 
повод Димитровден – про-
фесионалния празник на 
бранша, ще бъдат връчени 
годишните награди за стро-
ителство и реконструкция 
от конкурса „Златен отвес 
2014”. Организатор на съби-
тието е ОП на КСБ – Варна, 
с медийното партньорство 
на вестник „Строител”. 

В  съ р ев н ов ан и ет о 
участват фирми от реги-
она, които се състезават 
в 5 категории: „Жилищни 
сгради – многофамилни и 
еднофамилни”, „Хотели и ва-
канционни комплекси”, „Адми-
нистративни, офис, промиш-

лени и търговски сгради”, 
„Спортни и развлекателни 
обекти, такива в социална-
та сфера, образованието и 
здравеопазването”, „Обек-
ти на инфраструктурата и 
благоустройството”. 

Журито с председател 
инж. Красимир Даскалов, в 
което са включени специа-
листи от бранша, общест-
веници и медии, сред които 
и в. „Строител”, ще опре-
дели победителите. Сред 
критериите за оценка са 
качество на строително-
монтажните работи, пре-
цизност при спазването на 
технологиите и детайлите 
на сградата, съответствие 
с проекта и функционална 

пригодност, индивидуал-
ност на архитек турния 
проект, възстановяване и 
усъвършенстване на град-
ската среда. 

Церемонията по връчва-
не на наградата „Златен 
отвес 2014” ще се проведе 

на 24 октомври от 16 ч. 
в „Гранд Мол” – Варна, на 
ниво 2. Там ще бъде раз-
положена и традиционна-
та строителна изложба. 
Експозицията ще може да 
бъде видяна до 31 октомври 
2014 г. 

Комисията по номинацията и избора на наградите
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Емил Христов

„Български строителни 
компании имат уникалния 
шанс да пробият на све-
товния научен пазар, като 
за целта е необходимо да 
започнат да участват по-
активно в обществените 
поръчки, които Европейска-
та организация за ядрени 
изследвания (ЦЕРН) обявява.“ 
Това каза инж. Николай Стан-
ков – зам.-председател на УС 
на КСБ и председател на ОП 
на КСБ – София, по време на 
откриването на семинар на 

тема „Европейската органи-
зация за ядрени изследвания 
(ЦЕРН): правила, процедури и 
практики при провеждане на 
обществени поръчки в облас-
тта на строителството“.

Събитието се проведе 
в сградата на Камарата на 
строителите в България, 
като на нея присъстваха 
Елеонора Гецова – предста-
вител на офиса на ЦЕРН при 
СУ „Св. Климент Охридски“, 
Геил Бруйо от отдел „Финан-
си и обществени поръчки” в 
ЦЕРН, д-р Луиджи Сибиле – 
ръководител на инженерен 

екип по изпълнение на проек-
ти в ЦЕРН, и д-р Бойко Вачев, 
който е представител на 
ЦЕРН в БАН. Те представиха 
възможностите на българ-
ски фирми да участват в 
различни тръжни процедури 
при провеждането на об-
ществени поръчки в облас-
тта на строителството.

„България е член на ЦЕРН 

над 15 години и редовно там 
се отделят милиони за ре-
монт. За съжаление родните 
строителни фирми не участ-
ват активно и за тази цел 
организираме семинар, за да 
ви запознаем с правилата и 
процедурите за кандидат-
стване“, каза инж. Стан-
ков пред представители на 
строителни компании. 
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Министър Николина Ангелкова:

Маринела Йонкова

К ръ с тови щ ето  н а 
Лъвов мост ще бъде пус-
нато преди средата на 
ноември, до 10 дни. Това 
съобщи кметът на София 
Йорданка Фандъкова пред 
журналисти. 

Във връзка с естака-
дата при Семинарията тя 
коментира, че проектът 
продължава с пробива по-
край болница „Токуда“, за 
да се осигури изход към ул. 
„Сребърна“. „След това ще 
се работи по разширение-
то на бул. „Черни връх“, до-
бави Фандъкова. По думи-
те й идеята е движението 
да се извежда от центъра 
по посока на Южната дъга.

Изграждането на ме-
трото в този участък 
трябва да приключи през 
2016 г., като очакването е 
затрудненията с трафика 
да продължат до есента 
на 2015 г. „Истинският 

ефект ще се усети, кога-
то бъде изпълнен целият 
проект”, каза Фандъко-
ва. Тя потвърди, че слу-
жебното правителство 
е отпуснало 8 млн. лв. за 
метрото. „Започнахме съ-
финансиране преди това. 
Знаете, че предното пра-
вителство ни отказа. За 
първи път, откакто се 
строи метрото, държава-
та реши да не се включи, 
но тогава продължихме с 
общински средства и ра-
ботата тече по график”, 
уточни кметът на София. 
Процесът, по думите й, 
не е лесен, тъй като по 
трасето ще има обекти, 
които трябва да бъдат 
отчуждени, но за това са 
предвидени необходимите 
средства. Напредък има 
и по проекта за завода 
за механично-биологично 
третиране на отпадъци с 
производство на RDF го-
риво в с. Яна, като вече е 

пристигнало първото обо-
рудване и предстои започ-
ване на монтажа му. 

Кметът на София ин-
спектира разширението 
на 133 ОДЗ „Зорница” в ра-
йон „Изгрев”. „То е едно от 
осемте заведения, които 
завършваме със средства, 
отпуснати от държава-
та“, каза също Фандъкова. 

За 133 ЦДГ освен сред-
ства, отпуснати от дър-
жавата, е използвано и 
финансиране от Междуна-
родния фонд „Козлодуй“ по 
проект, който общината 
е спечелила за прилага-
не на мерки за енергийна 
ефективност на старата 
сграда на детската гра-
дина. 

Фандъкова обясни, че 
през следващата година 
ще започне строител-
ството на 8 нови детски 
градини, като за тях в про-
ектобюджета са заложени 
13 млн. лв. 

Свилена Гражданска

Центърът за превенция и противо-
действие на корупцията и организирана-
та престъпност (ЦППКОП) ще проверява 
около 110 проекта, т.е. 1/5 от всички по 
Публичната инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво развитие на регио-
ните”. Това заяви Бойко Великов – дирек-
тор на ЦППКОП, по време на пресконфе-
ренция, на която бяха избрани на случаен 
принцип предложенията, които ще се 
одитират. Те са разделени в три групи. 
В първата са включени проектите, които 
са до 264 хил. лв. без ДДС, във втората 
са тези над тази стойност. Те са изпъл-
нявани от общини. В третата група са 
обекти, чиито бенефициенти са минис-
терства и агенции. 

„Идеята за проверката е от март 
т.г., когато се появиха първите реакции, 
свързани с начина, по който са опреде-
лени отделните проекти, финансирани 
по ПИП. Сроковете на контрола зависят 
от изпълнението на обектите”, обясни 
Великов. 

За целите на анализа се ползва основ-
но публична информация от Регистъра на 
обществените поръчки на АОП. Данни 

са потърсени и от Министерството на 
финансите, от областните управители, 
от Сметната палата. Ръководител на 
проекта е Цветелина Проданова. Тя за-
едно със своя екип ще търси слаби мес-
та от гледна точка на възможностите 
за корупция и нарушения при тръжните 
процедури. Ще бъдат направени предло-
жения за ефективни мерки за тяхното 
преодоляване. В хода на работа при всич-
ки констатирани нарушения ЦППКОП ще 
уведомява съответните специализирани 
контролни институции. 

„При проверката на реализацията на 
проектите ще потърсим и експертната 
помощ на Камарата на строителите в 
България“, допълни Бойко Великов. 

Десислава Бакърджиева

„Скоростните трасета Видин – Со-
фия и Калотина – София са сред приори-
тетните пътни обекти за България. По 
тях се работи. Проектирането на Видин 
– София трябва да приключи до края на 
2015 г. или началото на 2016 г. Минис-
терството на регионалното развитие 
и Агенция „Пътна инфраструктура” про-
веждат ежедневни срещи с Европейската 
инвестиционна банка и със Световната 
банка, за да се осигури финансиране за 
тях“, заяви служебният министър на 
транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията Николина Ангелкова 
по време научнопрактическата конфе-
ренция „Транспортът в променящия се 
свят – предизвикателства и решения”. 
Събитието се проведе в Университета 
за национално и световно стопанство.

„Необходимо е да има проекти по Опе-
ративна програма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура” (ОПТТИ), които 
могат да стартират веднага и да се ус-
вояват средства. Автомагистрала „Хе-
мус” в частта си от Ябланица до Плевен 

е точно такъв обект“, обясни Ангелкова и 
допълни, че през следващата година може 
да започне строителството на пътните 
участъци лот 3.1 и лот 3.3 на АМ „Стру-
ма”.

„Другият важен проект, който сме 
предложили, е тунелът под връх Шипка. 
В момента апликационната форма за об-
хода на Габрово е приета в Европейската 
комисия. Работи се по пътните отсечки 
на обхода и по реализацията на тунела”, 
коментира министърът.

„По отношение на железопътната 
инфраструктура изключително важен 
приоритет е довършването на линията 
Пловдив – Бургас, както и направлението 
до турска граница от Елин Пелин – Их-
тиман – Септември. С това общият бю-
джет на железопътните обекти достига 
близо 1,3 млрд. евро”, подчерта Николина 
Ангелкова. Тя припомни, че за първите 3 
години България има и запазен бюджет 
от 406 млн. евро по Механизма за свърз-
ване на Европа. Разбира се, тези сред-
ства ще бъдат гарантирани едва след 
като държавата подаде апликационна 
форма за проектите и тя бъде одобрена.
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Уважаеми строители,

Приемете моите и на ръководството на ОП на 
КСБ – Враца, поздрави по случай професионалния 
ни празник – Деня на строителя!

Нека и занапред имате воля и непоколебимост, 
за да посрещате предизвикателствата, които ни 
налага сложната икономическа обстановка, и да 
съхраните най-ценния си капитал – компетент-
ните специалисти.

Желая ви здраве, спорен труд и нови професио-
нални успехи.

Честит празник!
 

Инж. Росен Дудушки
Председател на ОП на КСБ – Враца

Уважаеми колеги,

Приемете сърдечни поздравления  за професио-
налния празник –

ДЕНЯ НА СТРОИТЕЛЯ! 

В този ден позволете да изкажа думи, пълни с 
признателност и уважение. Пожелавам на всички, 
които се трудят в строителния отрасъл, крепко 
здраве, силен дух, щастие и благополучие в семей-
ството, вяра, успех и нови победи. 

Нека винаги бъдете на нивото на най-висока-
та летва за качество във вашите дела!

Инж. Светослав Борисов
Председател на ОП на КСБ – Кюстендил

Десислава 
Бакърджиева

Министерският съвет 
прие Стратегия за разви-
тие на професионалното 
образование и обучение в 
Република България за пери-
ода 2015 – 2020 г. Целта на 
документа е да се осигурят 
висококвалифицирани кадри 
за бизнеса. Чрез него тряб-
ва да се преодолее и ранно-
то отпадане от системата 
на образованието на деца 
от социално слаби семей-
ства, както и да се даде 
възможност на възрастни 
да получат квалификация по 
определена специалност, за 
да се реализират на пазара 

на труда. Средствата за 
изпълнението на 5-годиш-
ния план ще се осигуряват 
от държавния бюджет или 
чрез Оперативна програма 
„Наука и образование за ин-
телигентен растеж“. Това 
съобщи на брифинг след 
редовното седмично засе-
дание на правителството 
служебният министър на 
образованието и науката 
доц. Румяна Коларова.

По думите й през по-
следните 14 години ученици-
те в професионалните гим-
назии са намалели с близо 25 
хил. „Бизнесът не участва 
активно в професионалното 
обучение. В стратегията е 
отделено внимание на оси-

гуряването на качествено 
и ефективно образование и 
обучение чрез работа. Това 
става чрез партньорство 
между професионални учи-
лища, колежи или центрове 

за обучение и един или ня-
колко работодатели. Така 
успоредно с подобряване на 
практическата подготовка 
ще се постигне и повиша-
ване на адаптивността и 

възможностите за заетост 
на обучаваните”, коментира 
тя. 

В  стратеги ята  се 
предвижда и осигуряване 
на леснодостъпни и висо-

Целта е да се осигурят квалифицирани 
кадри за бизнеса

кокачествени услуги по ка-
риерно ориентиране на уче-
ниците чрез утвърждаване 
на мрежата от центрове 
за кариерно ориентиране в 
училищното образование. 
Предвижда се и въвеждане-
то на защитени професии, 
което също ще бъде мярка 
за удовлетворяване на по-
требностите от работна 
сила. Чрез мониторинг и 
прогнозиране на потребно-
стите от умения на нацио-
нално равнище периодично 
ще се актуализира и допъл-
ва списъкът на професиите.

За постигане целите на 
стратегията в 6-месечен 
срок след утвърждаването 
й ще се разработи план за 
изпълнението на дейност-
ите във времеви график с 
посочване на институции, 
източници на финансиране 
и очаквани резултати.

Свилена Гражданска

Обекти от национално 
значение като автомаги-
страли ще се изграждат по 
ускорени процедури. Това е 
записано в мотивите към 
ЗИД на Закона за държав-
ната собственост. Те са 
публикувани на портала за 
обществени консултации 
на Министерския съвет  

www.strategy.bg. Станови-
ща по тях могат да се по-
дават до 31 октомври т.г. 

Собствениците на 
имоти, определени за от-
чуждаване, няма да могат 
да спират строителство-
то с жалба в съда, става 
ясно от проекта. Инвести-
торите ще имат право на 
предварително изпълнение. 
Те ще могат да започнат 

строежа, ако е в сила под-
робният устройствен план, 
предвиждащ изграждане на 
националния обект, и са из-
платили пари на собстве-
ниците. Дължимите обез-
щетения се определят от 
инвеститора след влизане 
в сила на акта за отчужда-
ване. Собственикът може 
да оспори размера. Когато 
съдът постанови повече 

пари, инвеститорът из-
плаща разликата заедно 
със законните лихви върху 
нея в едномесечен срок от 
излизане на решението.

Предварително из -
пълнение не се допуска за 
имот, който е единствено 
жилище, предвижда проек-
тът. Аналогични промени 
се предлагат в Закона за 
общинската собственост. 

Невена Картулева

Членовете на ЕП одо-
бриха новата Европейска 
комисия, съставена от 27 
комисари, които предложи 
председателят Жан-Клод 
Юнкер. Тя бе приета с 423 
гласа „за“, 209 гласа „про-
тив“ и 67 гласа „въздържал 
се“. Комисията трябва да 

получи формалното одо-
брение на държавните и 
правителствените ръко-
водители от ЕС, за да за-
почне работа на 1 ноември 
с петгодишен мандат.

В речта си пред ЕП 
преди гласуването Юнкер 
обеща да представи до Ко-
леда пакет от инвестиции 
за растеж на стойност 

300 млрд. евро, но също 
така заяви, че ще прило-
жи бюджетните правила. 
Сред своите приоритети 
той посочи и приемането 
на нови директиви за съз-
даване на единен пазар за 
дигиталните услуги, енер-
гиен съюз на ЕС и съюз на 
капиталовите пазари с 
всички страни – членки на 

Свилена Гражданска

Пълната информация 
за всички вписвания, зали-
чавания, залози, промени в 
капитала, смени в бордове, 
сливания и т.н., както и сво-
евременната й актуализа-
ция от Търговския регистър, 
ще бъде достъпна само сре-

щу 100 лв. Това предвижда 
проект на постановление на 
Министерския съвет, каче-
но за обсъждане на портала 
за обществени консултации 
www.strategy.bg. Ако бъде 
приет, той ще промени та-
рифата за държавните так-
си, събирани от Агенцията 
по вписванията. В момента 

услугата струва 30 хил. лв. 
годишно. Становища по про-
мяната може да се подават 
до 1 ноември т.г. 

Измененията са пред-
ложени от служебния ми-
нистър на правосъдието 
Христо Иванов. В мотиви-
те си той е записал, че ако 
таксата бъде намалена, се 

очаква много по-голям брой 
потребители да се възполз-
ват от предлаганата услу-
га, с което да се подпомог-
не бизнес средата и да се 
внесе по-голяма сигурност 
в гражданския оборот. Ако 
правителството приеме 
промяната, тя ще влезе в 
сила от 1 януари 2015 г.

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ВРАЦА

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - КЮСТЕНДИЛ

ЕС, който да стане факт 
до 2019 г. и да даде на ком-
паниите, най-вече на мал-
ките, по-големи възмож-
ности да заемат пари, без 
да се обръщат към банки.

Председателят на ЕК 
беше категоричен, че до 
края на мандата на Коми-
сията през 2019 г. няма 
да бъдат приемани нови 
страни членки в ЕС. 

Снимка авторът



Свилена Гражданска 

Г-жо Савина, бихте 
ли отличили, според вас, 
важните обекти, които 
реализира Столичната 
община през 2014 г.? 

Не мога да ги деля, за-
щото в различните райо-
ни на столицата хората 
имат различни нужди. Раз-
бира се, мога да очертая 
основните приоритети, 
по които работим, но пър-
во искам да отбележа, че 
2014 г. е ключова година 
за нас, защото се явява 
краят на един и началото 
на друг програмен период. 
Година, през която трябва 
да финализираме всички 
проекти в срок и качест-
вено и в същото време да 
се подготвим за новите 
оперативни програми.

Както и досега, така 
и през 2014 г. основни 
приоритети на Столич-
ната община остават 
инвестициите в обра-
зованието, в инженерна-
та инфраструктура и в 
превенцията срещу бед-
ствия. В капиталовата 
ни програма за 2014 г. 
сме заложили изграждане-
то на 24 детски градини. 
Вече открихме 9 от сгра-
дите. Още 7 предстоят 
да бъдат завършени до 
края на 2014 г., а изпълне-
нието на останалите ще 
продължим през 2015 г. 
През летния сезон бяха 
извършени ремонти на 52 
сгради на училища и дет-
ски градини като част от 
програмата ни за модер-
низиране на съществу-

ващата образователна 
база. В 26 от тези обекти 
изпълнихме мерки за енер-
гийна ефективност, за да 
можем да постигнем не-
обходимия топлинен ком-
форт в зданията, както 
и над 40% намаляване на 
сметките за отопление. 
Когато говорим за инвес-
тиции в образованието, 
искам да отбележа вло-
женията, които правим и 
в спортната инфраструк-
тура. Тази година сме 
осигурили средства за 
изграждането на три физ-
културни салона – напра-
вихме спортната зала в 
72 училище в кв. „Суходол“, 
район „Овча купел“, про-
дължава строителство-
то на тази в 199 училище 
в кв. „Левски“ в „Подуяне”, 
а до края на месеца ще 
започне изграждането 
на физкултурния салон 
към 98 начално училище 
в кв. „Илиянци“, район „На-
дежда“. За следващата 
година предвиждаме да 
започнем физкултурните 
салони в 48 училище в ра-
йон „Сердика“ и 149 учили-
ще в район „Овча купел“. 

Инвестициите в инже-
нерната инфраструктура 
през последните години 
също не са малко. През 
2014 г. предимно с евро-
пейски средства реализи-
раме няколко много важни 
обекта в кв. „Суходол“, ра-
йон „Банкя“, местността 
Сливница – Люлин (втори 
етап), като изгражда-
не 42 км канализация, от 
които 28 км нова и ре-
хабилитираме 14 км съ-

ществуваща. Паралелно 
с това реконструираме 
и 12 км водопровод. През 
тази година трябваше да 
изпълним и проект за 15 
км канализационна мрежа 
в кварталите „Овча ку-
пел“ и „Горна баня“ , но за 
съжаление към настоящ-
ия момент той е замра-
зен. Очакваме решението 
на Министерството на 
околната среда и водите 
и силно се надявам, че при 
стартирането на новата 
ОП „Околна среда 2014 – 
2020“ обектът ще бъде 
финансиран и реализиран. 

В сферата на превен-
ция срещу бедствията 
изпълняваме два проекта 
за корекция на реките 

Иванянска и Драгалевска 
и друг за укрепване на 
свлачище в с. Балша. За 
изминалите 6 години ра-
ботихме по 14 критични 
участъка на реки, като по 
този начин сме предот-
вратили заливането на 
къщи и територии около 
тях.

Заедно с колегите от 
„Транспортна инфраструк-
тура” и от „Бедствия и 
аварии” към Столичната 
община разработваме 
проекти и за свлачищата 
в с. Кътина, в Банкя на ул. 
„Ручей“ и в местността 
Смърдана, в район „Крас-
на поляна“, за които ще 
търсим финансиране през 
2015 г. 

Опитът кара ли ви да 
считате, че са необходи-
ми нормативни измене-
ния, за да се осъществя-
ват по-бързо проектите 
по европейските програ-
ми?

Да, категорично смя-
там, че законодателни 
промени са нужни. Инфра-
структурните обекти се 
реализират изключително 
тежко. Технологичното 
време, което е необходи-
мо за подготовката на 
проект, без значение дали 
неговото финансиране е 
европейско, национално 
или със собствени сред-
ства, е между 2 и 4 годи-
ни. Трудностите, които 
срещаме, са от различно 
естество. Най-честите 
проблеми са свързани с 
градоустройствените 
процедури и с тези по от-
чуждаване. Обжалването 
на градоустройствените 
планове и неприемането 
им навреме води до заба-
вяне още при началната 
подготовка, а приетите 
в края на 2013 г. промени 
в Закона за общинската 
собственост значително 
утежниха процедурата по 
придобиване на собстве-
ността на терените, 
през които преминават 
трасетата на обектите. 
Обжалването на общест-
вените поръчки е друга 
трудност, с която се 
сблъскваме и която води 
до забавяне при реализаци-
ята. Виждате, че докато 
стигнем до т.нар. първа 
копка, има изключително 
много работа за целия 
екип, ангажиран на различ-
ни нива в изпълнението на 
един проект. И тук искам 
да отбележа, че при ин-

фраструктурните обекти 
диалогът и координация-
та между общините, дър-
жавата, изпълнителите и 
гражданите е от ключово 
значение за постигане на 
крайния резултат. 

През тази седмица 
стана ясно, че Министер-
ството на регионалното 
развитие предлага проме-
ни в Закона за общинска-
та собственост (ЗОС) и 
Закона за държавната соб-
ственост. Въпреки някои 
от забележките, които 
имаме към промените в 
ЗОС, приветствам тек-
стовете, тъй като те ще 
улеснят местната власт 
при изпълнението на някои 
проекти, най-вече тези с 
европейско финансиране. 
Акцентирам на тях, защо-
то е значително по-лесно 
да си гъвкав, когато обек-
тът се прави със собст-
вени средства, докато 
този с европейски има 
фиксирани срокове, които 
трябва да бъдат спазени. 

Разбира се, срещаме 
проблеми и с качеството 
на проектите. Малко са 
случаите, но има и такива, 
при които проектантът 
дори не е ходил на място, 
за да види какво прави, 
или е изпуснал значителни 
количества, които биха 
могли да компрометират 
строителството.

Друг проблем, но не 
по-малко важен, с който 
се сблъскваме, е ненавре-
менното верифициране на 
средствата от страна 
на управляващите органи 
(УО) или въобще липсата 
на плащания, както се слу-
чи тази година по ОПОС. 
Това, от своя страна, за-
труднява и нас, бенефици-
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Ирина Савина, зам.-кмет на Столичната община с ресор „Инвестиции и строителство“:

Необходими са законодателни промени, 
за да се улесни реализацията на 
инфраструктурните обекти

През последните 6 години са направени 
корекции на 14 речни участъка
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ентите, при разплащане 
на извършените дейности 
с изпълнителите. Разбира 
се, опитваме се чрез до-
бра координация с всички 
екипи и институции да 
преодолеем изброените 
проблеми, за да изпълним 
качествено и в срок про-
ектите. 

Ето защо смятам, че 
законодателните проме-
ни са задължителни. На 
първо място, трябва да 
се облекчат процедурите 
по отчуждаване, като се 
намери балансът между 
интереса и на общините, 
и на собствениците на 
имоти, което, надявам се, 
ще стане с поредната ко-
рекция на ЗОС. На второ 
място, необходимо е да 
се приеме закон за упра-
вление на средствата от 
ЕС, който обаче е редно да 

бъде обсъден с всички за-
интересовани страни.

Какви конкретни про-
мени бихте предложили, 
за да се облекчат проце-
дурите и да се улесни из-
пълнението на европей-
ските проекти? 

Отново ще подчертая, 
че успехът при реализаци-
ята на обектите зависи 
от всички заинтересова-
ни страни, а в основата 
му стои диалогът между 
общините и държавата. 
Какво би облекчило из-
пълнението на европро-
ектите? Изключително 
важно е индикативните 
работни годишни програ-
ми да бъдат публикувани 
своевременно, за да мо-
гат местните власти, 
които са бенефициенти, 
да имат достатъчно вре-
ме за подготовка. Хуба-
во е да бъдат изготвени 
стандартизирани тръж-
ни документи от Аген-
цията по обществени 
поръчки (АОП) в зависи-
мост от вида и обема на 
процедурите, както и да 
се разшири обхватът на 
предварителния контрол, 
извършван от АОП. Важно 
е да се надгради админи-

стративният капацитет 
на управляващите органи 
и бенефициентите в зве-
ната им по управлението 
на проекти, както и на 
АОП. 

От значение е и спаз-
ването на сроковете за 
оценка, сключване на дого-
вори, предварителен кон-
трол и възстановяване на 
средства. Добре е комуни-
кацията да се осъществя-
ва по електронната поща 
и да се поставят реалис-
тични графици от стра-
на на УО за подаване на 
проектните предложения, 
да не се допускат чести 
промени на нормативни 
актове, на формуляри и 
правила за отчитане и не 
на последно място нещо, 
което е много актуално 
през последните месеци 
– темата за финансови-

те корекции. Хубаво е да 
се създаде работещ ме-
ханизъм за споделяне на 
тежестта от санкциите 
между държавата и общи-
ната, да има също така 
и процедура по оспорване 
на актовете, с които се 
налагат глобите от УО. 
Необходимо е трайно да 
се регламентира в норма-
тивен акт механизмът на 
споделената отговорност 
при финансови корекции. 

Какви проекти ще 
осъществява Столична-
та община през програм-
ния период 2014 – 2020 г.?

През програмния пе-
риод 2007 – 2013 г. Сто-
личната община успя да 
защити 103 проекта с 
европейско и национално 
финансиране, като обща-
та им стойност е около 
3 млрд. лв. Към настоящ-
ия момент има завърше-
ни 49 проекта, 48 са все 
още в процес на изпъл-
нение, а 6 са в процес на 
оценка. Единият от тях 
е по „ОПРР 2007– 2013” за 
изграждане на социални 
жилища на територия-
та на районите „Люлин“ 
и „Модерно предградие“ 
за настаняване на хора, 

които са в неравностойно 
и уязвимо положение. Ос-
таналите проекти са за 
енергийно обновяване на 5 
училища със средства от 
Националния доверителен 
екофонд. Разбира се, за хо-
рата видими са големите 
инфраструктурни проек-
ти, които за този програ-
мен период са 52. Те са в 
областта на транспорта, 
на образованието, култу-
рата, здравеопазването, 
социалната дейност и 
екологията. 

И през новия програмен 
период 2014 – 2020 г. ак-
цент поставяме на инвес-
тициите в образованието 
и транспорта. 

С европейски средства 
подготвяме инвестицион-
ни проекти по ОП „Региони 
в растеж 2014 – 2020“ за 
около 120 млн. лв. От пред-
видените за столицата 
средства 50 млн. лв. сме 
планирали за обновяване 
на централната градска 
част, а 20 млн. лв. – за 
цялостна модернизация 
на сградите и дворни-
те пространства на 24 
училища и детски гради-
ни на територията ра-
йоните „Красна поляна“, 
„Надежда“, „Връбница“ и 

„Илинден“. С 5 млн. лв. ще 
ремонтираме и три соци-
ални заведения – центъра 
за временно настаняване 
„Света София“ в „Илин-
ден“, кризисния център за 
деца в риск „Вяра, надеж-
да и любов“ в „Надежда“ и 
центъра за временно нас-
таняване в район „Красна 
поляна“, а 15 млн. лв. сме 
предвидили за модерни-
зация на седем културни 
института – Общинския 
културен институт „На-
дежда“, Столичния куклен 
театър, театър „София“, 
ОКИ „Средец“, Кукления 
театър в район „Обори-
ще“, народно читалище 
„Св. св. Кирил и Методий“ 
в район „Връбница“. 

Със средства от ОП 
„Региони в растеж” в пе-
риода 2014 – 2020 г. пред-
стои да бъдат рехабили-
тирани няколко трамвайни 
линии, а със средства от 
ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура“ 
да бъде изграден третият 
лъч на метрото.

И през новия програмен 
период усилията ни са на-
сочени към изпълнение-
то на проекти в сектор 
„Води“. Над 25% от тери-
торията на София нямат 
изградена канализация, а 
средствата, които са не-
обходими за нейната реа-
лизация, са над 1 млрд. лв. 
Въпреки ограничения фи-
нансов ресурс за нас е 
важно да продължим да 
работим в посоката, коя-
то следваме през послед-
ните 8 години, а именно 
изготвяне на проекти за 
всички територии, които 
са без изградена канали-
зация, поетапно придоби-
ване на собствеността 
на имотите, през които 
минават трасетата на 
колекторите, и поетапно-
то им изграждане. Всеки 
лев, инвестиран в канали-
зация, е вложение в хората 
и в устойчивото екологич-

но развитие на София. В 
момента работим по над 
30 проекта за изграждане 
на канализация в райони-
те „Нови Искър“, „Креми-
ковци“, „Панчарево“, „Бан-
кя“ и на компактния град. 
За съжаление все още не 
са ясни изискванията по 
„ОПОС 2014 – 2020”, кое-
то ни поставя в сериозно 
затруднение при подго-
товката и закъснение при 
бъдещото изпълнение на 
обектите. Искрено се на-
дявам колегите от МОСВ 
да успеят да договорят 
новата оперативна про-
грама в кратки срокове 
и да дадат възможност 
на общините да подадат 
своите проектни предло-
жения още през 2015 г., за 
да можем да продължим с 
изграждането на канали-
зационната мрежа и да 
отговорим на европей-
ските директиви за пре-
чистване на отпадните 
води, за да няма санкции 
за страната ни. Но ако 
няма добър диалог между 
институциите, няма как 
да постигнем тези цели и 
най-важното – няма как да 
отговорим на нуждите на 
хората. 

Важна ли е енергий-
ната ефективност за 
София?

Има  разработен  и 
приет от Столичния об-
щински съвет „План за 
устойчиво енергийно раз-
витие на града”, в който 
са набелязани мерките и 
дейностите, които тряб-
ва да бъдат реализирани 
до 2020 г. Енергийната 
ефективност е изключи-
телно важен приоритет 
за нас, затова се опитва-
ме да сме последователни 
в изпълнението на проек-
ти в няколко направления 
– внедряване на мерки в 
общинските сгради, под-
мяна на уличното освет-
ление с енергоефективно 

и модернизация на град-
ския транспорт. 

Важно е да бъдат об-
новявани и жилищните 
сгради. Според последни-
те статистически данни 
на НСИ на територията 
на Столичната община 
има 608 992 жилища. Око-
ло 1/3 от тях са панелни 
(200 579) и съставляват 
28,5% от този фонд за 
страната, което надви-
шава общия брой на тези 
в Пловдив, Варна, Бургас и 
Русе, взети заедно. Блоко-
вете са амортизирани, зле 
поддържани и енергийно 
неефективни. Аналогично 
е състоянието и на голям 
брой от сградите в цен-
тралната градска част, 
строени в началото и 
средата на миналия век. 
Всички те имат огромна 
нужда от цялостно енер-
гийно обновяване, с което 
не само ще се намалят 
значително разходите на 
домакинствата за елек-
тричество и отопление, 
но и ще се подобри види-
мо обликът на градската 
среда. Затова е важно со-
фиянци да се възползват 
от всички възможности, 
които предоставят евро-
пейските и националните 
програми, за да обновят 
домовете си.

Как работите с Кама-
рата на строителите в 
България? 

Взаимодействието ни 
с браншовата организация 
протича изключително до-
бре. Надявам се доброто 
ни сътрудничество да про-
дължи и в бъдеще и заедно 
да продължим да работим 
за развитието на София. 
Използвам възможността 
да поздравя българските 
строители с техния про-
фесионален празник, като 
им пожелавам да бъдат 
здрави, конкурентноспо-
собни и да устояват на 
предизвикателствата. 

До края на 2014 г. ще бъдат 
открити още 7 детски градини

Снимки Денис Бучел
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Екип КСБ, 
Таня Бъчварова, 
гл. експерт 
ръководител на 
проект „Мониторинг 
на обществените 
поръчки“

Сключените договори 
по обществени поръчки за 
деветмесечието на 2014 г. 
са общо 18 474  на брой. От 
тях 2230 бр. са в отрасъл 
„Строителство“, 11 368 бр. 
са за доставки и 4865 бр. 
в сектора на услугите. На-
блюдава се ръст с 2649 бр. 
на сключените договори в 
отрасъл „Строителство“ в 
сравнение със същия пери-
од на 2013 г. 

Секторът заема вто-
ро място с 40% дялово 
участие от общо сключе-
ните договори по обект 
на поръчка след сегмента 
„Доставки“. Наблюдава се 
тенденция на намаляване 
на стойността  на склю-
чените договори с 26%.

 Сключени договори 
до 200 хил. лв. 

Броят им е 1118 на 
обща стойност 58 млн. лв., 
или 50,2% от договорите 
за деветмесечието, като 
за същия период на мина-
лата година са били 985 бр. 
Отбелязва се ръст на броя 
с 13,5% и на стойността с 
26,2%  спрямо януари - сеп-
тември 2013 г. 

 Сключени договори  
до 2150 хил. лв.     

Броят им е 861 на обща 
стойност 628 млн. лв., 
или 38,7%. Наблюдава се 
ръст на броя с 29,5% и на 
стойността с 39,2% (177 
млн. лв.) спрямо същия пе-
риод на миналата година.

 Сключени договори 
над 2150 хил. лв.  

Броят им е 248 на обща 
стойност 1640 млн. лв., 
или 11,1%. Отчита се на-
растване на броя с 25,9% и 
намаляване на стойност-
та с 37,5%   (984 млн. лв.).

Сключени договори по вид 
на обществената поръчка

Сключените договори 
по обект на обществе-
ната поръчка за януари –  
септември  на 2014 г.  към  
01.10.2014 г. са  общо  2230  
броя на стойност 2329  
млн. лв., разпределени по 
сегменти, както следва: 

Сградно строителство 
- 705 бр. сключени догово-
ра, или 31,6% от всички за 
периода.

Инженерна инфраструк-
тура  –  1148 бр. сключени 
договора, или   51,5%.

Енергийна инфраструк-
тура  - 200 бр. сключени  
договора, или  9%.

ВиК - 177 бр. сключени  
договора,  или 7,9%.

Доминиращ сегмент по 
критерий „Брой“ при склю-

чените договори   в от-
расъл „Строителство” за 
януари - септември  2014 г.  
е инженерното  строител-
ство, следвано от  сград-
ното, енергийната инфра-
структура и ВиК.

Сключени договори  
по критерий „Стойност“

Сградно строителство  
-  сключените договори са 
на стойност 413 млн. лв., 
или 17,7% от общата стой-
ност на контрактите по 
обявени обществени по-
ръчки за  периода януари – 
септември 2014 г.

Инженерна  инфра -
структура – сключените 
договори са на стойност 
1228 млн. лв., или 52,7%.

Енергийна инфраструк-
тура – сключените дого-
вори са на стойност 246 
млн. лв., или 10,6%.

ВиК – сключените до-
говори са на стойност 442 
млн. лв., или 19%.

Инженерна  инфра -
структура е сегментът 
с най-висока стойност, 
следван от ВиК, сградно 
строителство и енергийна 
инфраструктура.

Разпределение на фирмите 
по критерий „Персонал“ 

 Сключените дого-
вори от малки строител-
ни фирми са 906 бр., или   
40,6% от контрактите за 
разглеждания период. На-
блюдава се ръст с 36,4% 
спрямо същия период на 
2013 г. 

 Сключените догово-
ри от средни строителни 
фирми са 943 бр., или 42,3%. 
Наблюдава се ръст с 10,4% 
в сравнение със същия пе-
риод на 2013 г.

 Сключените догово-
ри от големи строителни 
фирми са 305 бр., или 13,7%. 
Отчита се ръст от 12,5% 
в сравнение със същия пе-
риод на 2013 г.

 Сключените дого-
вори от нерегистрирани 
фирми в ЦПРС са 76 бр., или 
3,4%. Наблюдава се ръст 
от 31% в сравнение със съ-
щия период на 2013 г.

Разпределението на 
сключените договори се 
диктува основно от  вида 
на обществената поръчка 
и изискванията към изпъл-
нителя. Обекти от голям 
мащаб и на висока стой-
ност могат да се изпълня-
ват единствено от средни 
и големи фирми по крите-
рий „Персонал“  и критерий 
„Нетни приходи от про-
дажби“.

Нараства делът на 
сключените договори, из-

пълнявани от фирми, нев-
писани в ЦПРС.

Разпределение на сключени-
те договори по сегменти 

 Инженерна  ин-
фраструктура  - общо 
1148 бр. сключени дого-
вора.

Малки фирми  - 354 бр. 
сключени договора,  или 
30,8% от контрактите  в 
сегмента.

Средни  фирми -  534 бр. 
сключени договора, или 
46,5%.

Големи фирми  - 219 бр. 
сключени договора, или 
19,1%.

Фирми без регистрация 
в ЦПРС – 41 бр. сключени 
договора, или 3,6% .

В сегмента доминират 
сключените договори от 
средни фирми, следвани от 
малки и големи. 

 Сградно строи-
телство  –  общо 705 бр. 
сключени договора.  

Малки  фирми  - 448 бр. 
сключени договора,  или 
63,6% от контрактите в 
сегмента.

Средни фирми - 208 бр. 
сключени договора, или 
29,5%.

Големи фирми  - 32 бр. 
сключени договори или 
4,5%. 

Фирми без регистрация 
в ЦПРС - 17  бр. сключени 
договора,  или  2,4%.

В сегмента доминират 
сключените договори от 
малките фирми, следвани 
от средните и големите.

 Енергийна инфра-
структура  -  200 бр. склю-
чени договора.

Малки фирми – 67 бр. 
сключени договора, или 
33,5% от  контрактите в 
сегмента.

Средни фирми – 96 бр. 
сключени договора, или 
48%.

Големи фирми – 30 бр. 
сключени договора, или 
15%.

Фирми без регистрация 
в ЦПРС - 7 бр. сключени до-
говора, или 3,5%.

В сегмента доминират 
сключените договори от 
средни фирми, следвани от 
малките и с най-нисък про-
цент – големите.

 ВиК – 177 бр. склю-
чени договора.

Малки фирми -  37 бр. 
сключени договора, или 
20,9% от  контрактите в 
сегмента.

Средни фирми – 105 бр. 
сключени договора,  или 
59,3%.

Големи фирми  - 24 бр. 
сключени договора,  или 
13,6%.

Фирми без регистрация 
в ЦПРС - 11 бр. сключени 
договора, или 6,2%.

В сегмента доминират 
сключените договори от 
средни фирми, следвани от 
малки и големи.

Данните сочат, че 
доминира сегментът ин-
женерна инфраструкту-
ра,  който представлява 
52,7%  от стойността на 
общо сключените догово-
ри, следван от ВиК с 19%, 
сградно  строителство  с 
процентен дял от 17,7% и 
енергийна инфраструкту-
ра с 10,6%. Финансовият 
ресурс от сключените до-
говори по обявени общест-
вени поръчки  е насочен 
основно към сегмента ин-
женерна инфраструктура, 
следван от ВиК,  сградно 
строителство и  енергий-
на инфраструктура.

Сключени договори  
по критерий „Възложител“  

 Общини - 1695 бр. 
сключени договора, или 76% 

 

2013 г. 2014 г. 

Брой 
стойност 
млн. лв. 

Брой 
стойност 
млн. лв. 

 До 
 200 хил. лв.  

До  
2150 хил. лв. 

Над 
2150 хил. лв. 

1847 бр.  3,1 млрд. лв. 
към 1.10.2013 г. 2227 бр. – 2,3 млрд. лв. 

към 1.10.2014 г. 
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Сключени договори по обявени обществени поръчки в отрасъл 
„Строителство“, брой и стойност

По данни на АОП
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от контрактите за раз-
глеждания период, на стой-
ност 1601 млн. лв., което 
е 68,9% от общата стой-
ност за деветмесечието.

 Министерства  и 
агенции - 304 бр. сключени 
договора (13,6%) на стой-
ност 467 млн. лв., или 20%.

 Болници  -  81 бр.  
сключени договора (3,6%) 
на стойност 36 млн. лв., 
или 1,5% от стойността.

 Комунален и общест-
вен сектор - 98  бр. сключе-
ни договора (4,4%) на стой-
ност 71 млн. лв., или 3%.

 Други - 52 бр. склю-
чени договора (2,4%) на 
стойност 154  млн. лв., или 
6,6%.

Най-много остават  
договорите с възложител  
общини. Това разпределе-
ние отразява профила на 
бенефициентите по отдел-
ните оперативни програми 
на ЕС.

Разпределение на фирмите 
по критерий  „Нетни прихо-
ди от продажби и персонал“ 

Малки фирми – сключе-
ни  договори за 388  млн. лв., 
или 16,7% от  стойността 
на контрактите през де-
ветмесечието. Наблюдава 
се ръст от 259 млн. лв. в 
сравнение със същия пери-
од на 2013 г.

Средни фирми - склю-
чени договори за 1203 млн. 
лв., или 51,7%. Наблюдава 
се ръст от 17,8%.

Големи фирми  - сключе-
ни договори за 727 млн. лв., 
или 31,2%. Наблюдава се 
спад от 61,2%, или 1146 
млн. лв. 

Фирми без регистрация 
в ЦПРС - сключени догово-
ри за 11 млн. лв., или 0,4%. 
Отчита се спад от 88,4%, 
или 84 млн. лв.

Сключените договори 
по обществени поръчки от 
консорциуми, обединения  и 
дружества  са 471 бр., кое-
то представлява 21,1% от 
контрактите за деветме-
сечието  на стойност 1367 
млн. лв., или  58,7% от об-
щата им стойност.

В тях преобладават 
малките и средните фир-
ми по критерий „Персонал“ 
и „Нетни приходи от про-
дажби“.  Разпределението е 
както следва: малки фирми 
- 160 бр., средни – 245 бр., и 
големи - 78 бр.

Сключените договори 
от строителни фирми са 
1759 бр., или 78,9% от кон-
трактите за периода, на 
стойност 962 млн. лв., или 
от 41,3% от общата стой-
ност на сключените дого-
вори. Нараства броят на 
сключените договори от 
консорциуми, обединения и 
дружества с 6,1% в срав-
нение със същия период на 
2013 г. Стойността обаче 

се понижава с 36,3%. 

Обществени поръчки  
по критерий  
„Вид на процедурата“  

Открита процедура  –  
1979  бр. сключени договора 
на стойност 2144  млн. лв.

Договаряне без обяв-
ление -  205 бр. сключени 
договора на стойност  57 
млн. лв.

Договаряне с обявление 

–  44 бр. сключени договора 
на стойност  65 млн. лв.

Ограничена процедура  
- няма сключени договори.

Ускорена ограничена 
процедура  - няма сключени 
договори.

Конкурс по Наредба-

та за възлагане на малка 
обществена поръчка  - 1 
сключен договор на стой-
ност 0,4 млн. лв.

Възлагане на поръчка 
без предварително пуб-
ликуване на обявлението  
-  1 бр. на стойност 63 
млн. лв.

Сключени договори  
по критерий „Източник  
на финансиране“ 

Оперативни програми – 
572  бр. сключени договора 
на стойност 1429 млн. лв.

Бюджет - 1658 бр. склю-
чени договора на стойност 
900 млн. лв.

Програма за европейско 
териториално сътрудни-

чество „България – Гърция 
2007 – 2013” – 3 бр. склю-
чени договора на стойност 
11 млн. лв. 

Проект „Красива Бъл-
гария“ – 3 бр. сключени 
договора на стойност 0,4 
млн. лв.

ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“ -  4 бр. склю-
чени договора на стойност 
2,5 млн. лв. 

Програма за Трансгра-
нично сътрудничество 
„България – Румъния”  - 
2 бр. сключени договора на 

стойност 2 млн. лв.
Фонд „Външни граници“ 

– 3 бр. сключени договора 
на стойност 0,3 млн. лв.

Оперативна програма 
за развитие на сектор „Ри-
барство“ – 23 бр. сключени 
договора на стойност 8 
млн. лв.

Европейски бежански 
фонд –  4 бр. сключени дого-
вора на стойност 6 млн. лв.

Програма JESSICA – 1 
сключен договор на стой-
ност 1,4 млн. лв.

Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ – 
9 бр. сключени договора на 
стойност 53 млн. лв.

ПУДООС – 11 сключени 
договора на стойност 23 
млн. лв.

Норвежки финансов ме-
ханизъм - 1 сключен дого-
вор на стойност 2 млн. лв.

Национален доверите-
лен екофонд - 3 бр. сключе-
ни договора на стойност  
0,9 млн. лв.

Безвъзмездно финанси-
ране от японското прави-
телство – няма сключени 
договори.

Агенция за хора с ув-
реждания към МТСП – няма 
сключени договори.

По критерий „Брой“ дър-
жавният бюджет води със 
74,3%. Оперативната про-
грама за развитие на сел-
ските райони има дял от 
14,4%, следвана от ОП „Ре-
гионално развитие“ с 5,3%, 
ОП „Околна среда“ с 2,4%, 
Оперативна програма  за 
развитие на сектор „Ри-
барство“ с 1%, Европейския 
бежански фонд с 0,2% , ОП 
„Конкурентоспособност“ с 
0,4%, ОП „Транспорт“ с 0,4% 
и ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“ с 0,2%, Про-
грама за  Европейско тери-
ториално сътрудничество  
„Гърция – България“ с 0,1%, 
Програма за трансгранич-
но сътрудничество „Ру-
мъния – България“ с 0,1%, 
Национален доверителен 
екофонд с 0,1%, ПУДООС   
с 0,5%  и ИСПА с 0,01%.

По критерий „Стой-
ност“ държавният бюджет 
има дял 38,6%. Водеща 
е Програмата за разви-
тие на селските райони 
с 23,1%, следвана от ОП 
„Околна среда“ с 16,1%, 

 стр. 10

                                                                             

                   2010   
 

2011   2012   2013   2014 
 януари-
септември  

  
  
брой 

 
стойност 
млн. лв.  брой 

стойност 
млн. лв.   брой 

стойност 
млн. лв.  брой 

 
стойност 
млн. лв.  брой 

стойност 
 млн. лв. 

 над  2150 млн. лв.     
BGN                              89 1056 140 1570 200 2134 267 3211 248 1640 

                                     
EU  4 29 4 99 1 5 2 110 

 от 200 хил. лв. до 
2150 млн. лв.              
BGN  452 258 707 471 815 550 903 603 861 628 

                                     
EU 3 3 6 3 4 3     

до 200 хил. лв.             
BGN 721 45 1049 63 1086 58 1368 64 1 116 58 

                                     
EU             1 

 
0,2 2 0,2 

                  

Сключени договори по обществени поръчки  2010 - 2014 г., 
разпределени по брой и стойност

 януари-септември 2013 

януари-септември 2014 0
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сградно 
строителство инженерно 

строителство  ВиК 
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сградно 
строителство

 

инженерно 
строителство

 

 ВиК 
строителство

 

енергийна 
инфраст-
руктура  

 януари-септември 2013 790 653 175 229

януари-септември 2014 705 1148 177 200

Сключени договори по обект на обществена поръчка, 
критерий „Брой“

Снимки Денис Бучел
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ОП „Регионално развитие“  
с 9,2%, ОП „Транспорт“ с 
8,1%.

Нарушения  при сключени-
те договори, съгласно   
чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 
от Закона за Камарата на 
строителите в България

Строителните фирми, 
сключили договор за из-
пълнение на  обществена 
поръчка, без да са реги-
стрирани в ЦПРС, са 76 бр. 
Отчита се ръст с 18 бр. в 
сравнение със същия пе-
риод на 2013 г. Може да 
се приеме, че по-голямата 
част от тези договори 
са за неотложни ремон-
ти - на покриви, на сгради, 
при незначителен обем, за 
разрушителни работи, под-
дръжка и текущ ремонт на 
съществуващи горски пъ-
тища, снегопочистване.

Продължава тенден-
цията на консолидация на 
фирмите, като средно по 
три влизат в състава на 
консорциумите. Голяма 
част от водещите фирми 
в тях нямат регистрация 
в ЦПРС.  Наблюдават се 
дружества с ограничена 
отговорност, създадени 
за конкретна поръчка.

 
Поръчка № 01272-2013-

0003, възложител Столич-
на община – район „Сла-
тина”

„Изпълнение на строи-
телно-монтажни работи 
и обзавеждане на обект 
„Пристройка на два етажа 
за четири групи към ОДЗ 
61 „Шарено петле”, УПИ II 
– „за ОДЗ”, кв. „60”, „Христо 
Смирненски - Слатина”, ра-
йон „Слатина”, гр. София”. 
Минимални изисквания: 
1. Участникът трябва да е 
реализирал общ оборот от 
дейността си и специфи-
чен оборот от строителна 
дейност общо за послед-
ните три финансови годи-
ни – 2010, 2011 и 2012 г., в 
зависимост от датата, 
на която участникът е уч-
реден или е започнал дей-
ността си, в стойности, 
както следва: общ оборот 
в размер не по-малко от 
3 750 000 лв. (три милиона 
седемстотин и петдесет 
хиляди лева) без вкл. ДДС за 
която и да е от последни-
те три финансови години, 
от които не по-малко от 
1 250 000 лв. (един милион 
двеста и петдесет хиляди 
лева) без вкл. ДДС за която 
и да е от последните три 
финансови години специфи-
чен оборот от строителна 
дейност. 2. Участниците 
трябва да притежават ва-
лидна застраховка за „Про-
фесионална отговорност” 
по чл. 171 от ЗУТ за 2013 го-
дина. 3. Участникът следва 
да представи заверено ко-
пие на Удостоверението за 
регистрация в Централния 
професионален регистър на 
строителя и валиден талон 
по чл. 23, ал. 1 от Правил-
ника за реда за вписване и 
водене на Централния про-
фесионален регистър на 
строителя, придружено от 

валиден талон за 2013 г.
Стойност на обекта:  

1 249 417,57 лв. 
Изпълнител на обекта:  

„ПСП-ДЪГА“ ООД 
Коментар:  Не са спа-

зени изискванията, обяве-
ни в поръчката. Фирмата, 
сключила договор, няма ре-
гистрация в ЦПРС.

Поръчка № 0030-2014-
0006, възложител Универ-
ситетска  многопрофилна 
болница за активно лече-
ние „Александровска“ 

„Ремонт на сграда на 
Клиниката по педиатрия на 
УМБАЛ „Александровска“ на 
стойност 1 665 237 лв. Ми-
нимални изисквания: Учас-
тниците в процедурата 
следва да имат достъп до 
собствени финансови ре-
сурси, кредитна линия или 
еквивалентен финансов ин-
струмент за финансиране 
на предмета на общест-
вената поръчка в размер, 
не по-малък от 600 000,00 
(шестстотин хиляди) лева. 
Участниците следва да са 
реализирали оборот от 
СМР сумарно за последни-
те 3 (три) години (2011, 
2012 и 2013), не по-малко 
от 4 500 000 лв. (чети-
ри милиона и петстотин 
хиляди лева) без ДДС. Де-
кларация от участника, че 

при подписване на договор 
ще представи нотариално 
заверен препис от Удосто-
верение за регистрация в 
Централния професионален 
регистър на строителя 
към Камарата на строи-
телите в България или ек-
вивалентно, отговарящо 
на предмета на поръчката.

Минимални изисква-
ния: Препоръки за добро 
изпълнение – 3 (три) броя 
за сгради и съоръжения с 
обществено предназначе-
ние.”

Сключен договор за 
изпълнение от  „ДАРТС-
СВЕГО“ ООД. Дружество-
то с ограничена отговор-
ност е с регистрация в 
Търговския регистър от 
19.08.2014 г. 

Коментар: Няма регис-
трация в ЦПРС.

Поръчка №  01031-2014-
0001, възложител община 
Чипровци  

„Неотложни укрепи-
телни работи  и ремонтни 
работи по 1. Осигуряване 
проводимост на р. Марти-
новска Огоста.” 

Сключен договор от 
фирма „Черита“  ООД, 
заличена от ЦПРС на  
26.07.2013 г.

 
Поръчка № 00272- 2014-

0004,  възложител общи-
на Ружинци, на стойност 
158 553 лв. 

Предмет на настояща-
та обществена поръчка е 
„Основен ремонт трото-
арна настилка на терито-
рията на общ. Ружинци” по 
обособени позиции: Обо-
собена позиция №1: Осно-
вен ремонт на тротоар-
на настилка, с. Ружинци; 
Обособена позиция №2: 
Основен ремонт на тро-
тоарна настилка, с. Бело 
поле; Обособена позиция 
№3: Основен ремонт на 
тротоарна настилка, с. 
Дреновец. Основният ре-
монт на тротоарната на-
стилка включва следните 
видове операции: 1. Изваж-
дане настилка от бето-
нови плочи; 2. Изваждане 
улични бордюри; 3. Тънки 
изкопи до 0,5 м ръчно, в 
земна почва с прехвърляне 
на 3 м хоризонтално; 4. На-
товарване и превоз стро-
ителни отпадъци; 5. Ръч-
но трамбоване на алеи и 
площадки; 6. Настилка от 
бетонови плочи 40/40/5; 7. 
Доставка и полагане ви-
дими бетонови бордюри. 
Строително-монтажните 
работи (СМР), предмет на 
поръчката, следва да се 
извършат при стриктно 
спазване на ЗУТ и всички 

други приложими законови 
и подзаконови норматив-
ни актове, предписания 
и стандарти за този вид 
строителство, включи-
телно и тези по безопас-
ност и хигиена на труда, 
с влагане на материали, 
механизация, организация 
на труда, обезпечаващи 
качествено и в срок из-
пълнение на строител-
ството, както и ползване 
на обекта по предназна-
чение. Минимални изиск-
вания: Участникът тряб-
ва да има изпълнени през 
последните 5 (пет) години 
не по-малко от 2 (два) до-
говора за строителство, 
сходни с предмета на по-
ръчката. Под „строител-
ство, сходно с предмета 
на поръчката”, следва да 
се разбира реконструкция 
и/или изграждане и/или 
основен ремонт на тро-
тоари, пътища, улици. В 
случай, че участникът в 
процедурата е обедине-
ние, това минимално изис-
кване се прилага за обеди-
нението като цяло.”

Изпълнител: „Медих С3 
Строй“ ЕООД 

Коментар:  Фирмата 
изпълнител на обществе-
ната поръчка няма регис-
трация в ЦПРС. Изискване 
за такава липсва и в обя-
вената поръчка от възло-
жителя.

Поръчка № 00272-2014-
0006, възложител община  
Ружинци 

„Извършване на ава-
рийно-възстановител-
ни работи на обекти на 
територията на община 
Ружинци по обособени по-
зиции: Обособена позиция 
№1: „Избор на изпълнител 
за СМР на обект „Въз-
становяване покривната 
конструкция на храм „Св. 
Възнесение Господне”, с. 
Бело поле”; Обособена по-
зиция №2: „Избор на изпъл-
нител за СМР на обект 
„Аварийно-възстановител-
ни работи на мост над р. 
Плешивска бара, ул. „Пър-
ва”, почистване на речно-
то корито, с. Плешивец”; 
Обособена позиция №3: 
„Избор на изпълнител за 
СМР на обект „Аварийно-
възстановителни работи 
на мост над р. Гаговица, 
ул. „Георги Димитров”, 
почистване на речното 
корито, с. Гюргич”; Обосо-
бена позиция №4: „Избор 
на изпълнител за СМР на 
обект „Аварийно - възста-
новителни работи на тръ-
бен водосток на общински 
път VID2162/I-1, Ружинци – 
Белотинци/ с. Гюргич.”

Коментар: Сключен 
договор с фирма, заличена 
от ЦПРС на 26.07.2013 г.

Поръчка № 02718-2014-
0224, възложител Терито-
риално поделение на „Соци-
ално осигуряване“ на НОИ 
– Монтана

„Извършване на текущ 
ремонт в администра-
тивната сграда на ТП на 
НОИ - Монтана (ремонт 
на отоплителна инстала-
ция - подмяна на радиато-
ри), съгласно Техническото 

задание (Пълно описание на 
предмета на поръчката и 
условия за изпълнение на 
поръчката), приложено към 
документацията.

Минимални изисквания: 
1. Наличие на опит, свързан 
с предмета на поръчката - 
изграждане на отоплителни 
инсталации или подмяна на 
радиатори, част от вече 
изградени отоплителни 
инсталации в администра-
тивни или обществени 
сгради; 2. Наличие на поне 
два изпълнени договора за 
предходните пет кален-
дарни години; 3. Наличие на 
поне две препоръки за добро 
изпълнение от възложители 
по посочените в списъка до-
говори, от които да е видно, 
че изпълнението е изпълне-
но професионално и в съот-
ветствие с нормативните 
изисквания.”

Изпълнител: „Топлофи-
кация“ АД 

Коментар:  Фирмата 
изпълнител няма регистра-
ция в ЦПРС.

Поръчка № 00118-2014-
0024, възложител община  
Сливен   

„Разчистване на нано-
сите и пренесени инертни 
материали, аварийно-въз-
становителни  работи за 
овладяване на бедствено-
то  положение вследствие 
на наводнение”

Изпълнител: СД „Симе-
он I& Симеонови“ 

Коментар: Фирмата, 
сключила договор по обяве-
ната обществена поръчка, 
няма регистрация в ЦПРС.

Поръчка  № 00851-2014-
0002, възложител  община 
Пирдоп  

Извършване  на стро-
ително-монтажни работи 
при изпълнение на  проект 
„Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност 
в административната 
сграда на съд и  прокура-
турата  – град  Пирдоп, на 
стойност 290 138 лв.“

Изпълнител: Обеди-
нение „Пирдопстрой“. Во-
дещата фирма „Мирчеви 
и партньори“ има дялово 
участие от 95%,  без да 
има регистрация в ЦПРС.

Тенденции

Продължава практи-
ката в консорциумите,  
дружествата  и обедине-
нията, сключили договор 
по изпълнение на общест-
вена поръчка, да участват 
фирми с голям процент при 
разпределение на дялове-
те, без да са регистри-
рани в ЦПРС. Фирмата, 
която има регистрация в 
ЦПРС,  в много  случаи е с 
незначително дялово учас-
тие, а основният носител 
на дялове не е вписан в Ре-
гистъра. В консорциумите 
има случаи, в които воде-
щата фирма е регистри-
рана под код, некореспон-
диращ със строителната 
дейност.  Продължава 
практиката обединения-
та, създадени за конкрет-
ната обществена поръч-
ка, да нямат регистрация 
в ЦПРС.

 от стр. 9

Сключени договори по критерий 
„Оценка на офертата“

Икономически най-изгодна  
оферта  

1 273  сключени договора на  
стойност  2 079  млн. лв. 

Най-ниска цена  

752  сключени договора на  
стойност  193  млн. лв. 

Липса на критерии  

205  сключени договора на  
стойност  57  млн. лв. 

Изчисления по данни на АОП
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Наталия Новкова,
ОП на КСБ – София

В музея на Софийската 
гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия 
(СГСАГ) „Христо Ботев” се 
проведе кастинг за подбор 
на пет от девет екипа от 
ученици, желаещи да участ-
ват в проекта „Аз мога да 
строя 2014 – 2015 г.”. След 
теглене на жребий за реда, 
по който да се изнасят 
презентациите, екипите 
представиха проектите, 
по които са работили през 
лятната ваканция. 

Председател на ав-
торитетното жури беше 
проф. Стефан Попов, чий-
то дядо е един от създа-
телите на СГСАГ „Христо 
Ботев” и дългогодишен 
учител там. Членове на жу-
рито бяха д-р арх. Здравко 
Генчев от УАСГ, арх. Ирена 
Антонова, чийто баща е 
бил най-дългогодишният 
директор на гимназията, 
арх. Чилингирова и арх. То-
нева, които още от стар-
тирането на „Аз мога да 
строя“ преди пет години 
участват като консултан-
ти и оказват голяма под-
крепа на екипите при под-
готовката на проектите.

Директорът на гимна-
зията инж. Доротея Дон-
чева поздрави членовете 
на журито и увери екипи-
те, че специалистите ще 

подкрепят добрите идеи и 
ще помогнат за израства-
нето на учениците като 
професионалисти.

Деветте екипа  се 
представиха със свое име, 

както и с название на про-
ектите си. По време на 
представянето получаваха 
напътствия и ценни съве-
ти от журито. 

Комисията се затрудни, 
когато трябваше да опре-
дели кои екипи да отпад-
нат, тъй като всички се 
бяха подготвили доста до-
бре и показаха голямо же-
лание да се включат в про-
екта „Аз мога да строя”. 
Петте екипа, избрани след 
дълги обсъждания, са „Сер-
дика”, „Витоша”, „Антик”, 
„Космос” и „Аква”.

Членовете на журито 
се включиха към тях като 
консултанти, които ще по-
магат при изготвянето на 
възложените проекти за 
съвременна и традиционна 
къща, бунгало и павилион.

Проф. Стефан Попов 

посъветва участни-
ците да прочетат 
книгата „Жилището 
като удоволствие”, 
която той е предос-
тавил на гимнази-
ята, а арх. Здравко 

Генчев подари на участни-
ците поредицата „10 книги 
за зелената архитектура”.

Учениците показаха го-
лям ентусиазъм и огромно 
желание за работа. Дирек-
торът на гимназията из-
рази гордост от постиже-
нията на възпитаниците 
си. Тя разказа, че двама от 
участниците са спечели-
ли миналогодишното на-
ционално състезание по 
зидария с YTONG, а част 
от членовете на екипите 
са били подготвяни дълго 
и са спечелили състезание 
за участие в програмата 
„Евроскола“, организира-
но от Информационното 
бюро на Европейския пар-
ламент в България. 

Програмата „Евроско-
ла” има за цел да насърчава 
най-младите европейци да 

опознаят Европейския пар-
ламент. Чрез нея ученици 
от страните – членки на 
ЕС, прекарват един ден в 
Европейския парламент в 
Страсбург, където участ-
ват в симулация на него-
вата работа, разискват 
и разиграват гласуване по 
въпроси от интерес за Ев-
ропейския съюз в рамките 
на Младежкия европейски 
парламент. По време на 
своя парламентарен ден в 
Страсбург около 500 евро-
пейски ученици участват в 
заседания на комисиите и в 
пленарни заседания, разиск-
ват и гласуват резолюции, 
като дискусиите се водят 
основно на френски и ан-
глийски език. Всеки ученик 
получава сертификат за 
участието си, подписан от 
председателя на ЕП. 

Подборът на учили-
щата в програмата „Ев-
роскола“ се извършва на 
регионалните състезания, 
организирани периодич-
но от Информационното 
бюро на ЕП в България.

Учредителното събрание на регионалния клуб на 
НКСВ в Разград се проведе на 18 октомври 2014 г. То 
беше съчетано и с отбелязване на празника на стро-
ителите. На срещата присъстваха 43-ма строители 
ветерани.

Ръководството на НКСВ беше представено от пър-
вия зам.-председател инж. Виктор Шарков и зам.-пред-
седателя инж. Иван Стоянов. Членът на Управителния 
съвет на Камарата на строителите в България – инж. 
Михаил Драганов, откри срещата и приветства гости-
те. Инж. Шарков поздрави участниците и от името на 
ръководството на НКСВ, и от председателя инж. Тодор 
Топалски и ги запозна с учредяването и дейността на 
клуба. Инж. Стоянов информира за целите и задачите 
на НКСВ и за основните ангажименти до края на го-
дината. Присъстващите строители ветерани приеха 
решение за учредяване на клуба в Разград и определиха 
ръководството му, което се състои от 5-има членове. 
Те са председателят Владимир Атанасов и членовете 
Величко Георгиев, Димитър Божанов, Донка Берова, Ве-
селин Василев.

Контролният съвет е съставен от председателя 
Петър Петров и двама членове – Цони Цонев и Иванка 
Кирилова. За почетен председател на клуба събрание-
то единодушно избра 92-годишния Иван Ганев, известен 
като Разградския Кольо Фичето.

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

              
ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ И РЪКОВОДСТВАТА 
НА КЛУБОВЕТЕ НА НКСВ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ – СТРОИТЕЛИ ВЕТЕРАНИ,

От името на Управителния съвет  на Националния клуб на 
строителите ветерани и от мое име най-сърдечно ви поздра-
вявам с празника на строителя –  26 октомври, и желая много 
здраве и щастие на вас и вашите семейства.

Весело и приятно прекарване на празника.

Честит празник!
С уважение,

Инж. Т. Топалски 
Председател на УС на НКСВ

КСБ бе домакин на четвъртия семинар за разпространение на ново ръководство  
за разработване на система за ЗБУТ и информационни модули за боравене с азбест

Елица Илчева

София и КСБ бяха дома-
кини на четвъртия семинар 
от съвместен проект на 
Европейската федерация 
на работниците в строи-
телството и дърводобива 
(EFBWW), Европейската 
федерация на строител-
ната индустрия (FIEC) и 
Международната асоциация 
на инспекциите по труда 
(IALI). Целта му е разпрос-
транение на изготвените 
от EFBWW и FIEC „Ръко-
водство за разработване 
на система за управление 
на здравословни и безопас-
ни условия на труд (ЗБУТ)“ 
и „Информационни модули 
за по-безопасно боравене 
с азбест“. Заключителна-
та среща по проекта ще 
се проведе в Брюксел и до-
макинството на България, 
осигурено с подкрепата на 
отдел „Международна дей-
ност и управление на про-
екти“ към КСБ, е знак за ро-
лята на Камарата на ниво 
Европейски съюз. 

Доменико Кампогранде 
от FIEC сподели идеята да 
се обединят социалните 
партньори от отрасловите 

организации в строител-
ния бранш. Това се налага 
от динамичното развитие 
на процесите в строител-
ството, свързани с посто-
янната поява на нови ма-
териали и технологии за 
работа, което води след 
себе си нуждата от уед-
наквяване на професионални 
квалификации и придобиване 
на нови знания. Стремежът 
е професионалното обуче-
ние в различните европей-
ски страни да се води на 
ниво, което да позволява 
взаимно признаване на ква-
лификациите, мобилност не 
само на работниците, но и 
на фирмите. Системата за 
управление на здравословни-
те и безопасни условия на 
труд е съществен елемент 
от този процес, още пове-
че че според европейска-
та статистика най-много 
трудови злополуки стават 
в строителството, което 
е обусловено от доста фак-
тори, като лошите атмос-
ферни условия, факта, че се 
работи на височина, и др. 
Кампогранде представи ин-
формация, че в Европа около 
50% от кадрите в бранша 
смятат, че тяхната рабо-

та се отразява на здравето 
им. И ако в големите фирми 
има хора, които отговарят 
за ЗБУТ, то в малките оси-
гуряването им е по-трудно. 
Ръководството, което е 
преведено и на български 
език, може да бъде в помощ 
на тези фирми. То показва 
как да се внедрят методи 
за подобряване на здравето 
и безопасността и тяхно-
то отчитане. Целта е да 
се гарантира, че има адек-
ватни мерки, че те са съо-
бразени спрямо дейността 
на съответната фирма и че 
има ангажимент вътре във 
фирмата, която трябва да 
бъде убедена, че инвести-

цията в безопасен труд не 
е излишен разход. 

Ръководството не из-
мества европейския и на-
ционалните закони, а дава 
примери за реализация в 
различните страни. По-
казва респект с идея да се 
насърчи културата на без-
опасността. Разделено е 
на две части и съдържа 12 
стъпки.

Един от начините фир-
мите да бъдат научени да 
следват политиката на ЗБУТ 
в Европа е включването й в 
изискванията на общест-
вените поръчки. Интере-
сен е фактът, че в ЕС една 
трудова злополука в стро-

ителството струва 4 хил. 
евро на компанията, която 
е допуснала да се случи. При 
това в сумата не се включ-
ват разходите за лечение на 
пострадалия и компенсация 
на семейството му. 

Бе обсъдена и възмож-
ността от въвеждането на 
електронни карти за всеки 
работник, които да носят 
информация за неговото 
развитие и обучението му 
по ЗБУТ. В Англия има таки-
ва карти, в Белгия и Герма-
ния – не, но има традиции в 
обучението, което гаранти-
ра, че професионалистите 
имат знания по безопасен 
труд. Картите в Швеция са 
доброволни, но ако възложи-
тел или основен изпълнител 
ги изиска, стават задължи-
телни и се ползват на 85% 
от обектите. 

На европейско ниво съ-
ществува рамкова дирек-
тива, която задава стан-
дартите за това обучение. 
Във FIEC има дискусия за въ-
веждането на идентифика-
ционна карта „ Безопасност 
и здраве”, но общото мне-
ние е, че тя трудно може да 
се реализира – традициите 
и културата по отношение 

на професионалното обуче-
ние са различни. 

Към настоящия момент 
безопасността е свързана и 
с качеството на продукта, 
с който се работи. Относно 
нуждата от ограничаване 
на вредното въздействие 
на азбеста, който е забра-
нен, но не може да бъде от-
странен от старите сгра-
ди и при ремонти допирът 
с него е неизбежна част от 
работата, е изчислено, че 
най-голямото излагане на 
азбестови влакна е в Швей-
цария. Тежко е наследство-
то във Великобритания. Там 
на година има 3000 смърт-
ни случая от мезотелиома. 
Статистиката и в оста-
налите европейски страни 
сочи, че все по-голям брой 
хора умират вследствие 
на работа с азбест. Дис-
кусията по този проблем 
е насочена в рамките на 
социалния диалог и има ин-
формационни материали за 
работниците. Създадената 
от EFBWW и FIEC брошура 
съдържа основна информа-
ция за продуктите, съдър-
жащи азбест, и указания за 
минимални изисквания при 
работа с вредния продукт. 

Снимки авторът

Снимка авторът
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Областният управител на Видин:

Апелът на инж. Кръстьо Спасов е за спешни действия и ускорена 
реконструкция на надлеза в дунавския град 
то се контролира от об-
ластния управител.

Причините за забавя-
нето са неизплатеният 
в пълен размер аванс на 
фирмата – изпълнител на 
обекта, „Мостремонт 97” 
ООД и отлагането на ре-
шението за временното 
затваряне на пътното съ-
оръжение, за да се работи 
едновременно и на двете 
му платна преди настъп-
ването на неблагоприят-
ния за строителство зи-
мен сезон. 

Работата започна в 
края на август със закъс-
нение, след забавена про-
цедура поради обжалване 
пред Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК). С 
постановление на прави-
телството за проекта са 
осигурени 2,7 млн. лв., 30% 
от които – 811 284 лв., 
са преведени на община 
Видин още през март. До 
момента обаче тя е пла-

тила на изпълнителя само 
191 800 лв., което пред-
ставлява 7,7% от сумата, 
и задържа по сметките си 
останалите 22,3%, рав-
няващи се на 619 484 лв. 
Обяснението е въведено-
то от възложителя изис-
кване фирмата да й пре-
достави банкова гаранция 
за авансовото плащане. 
В случая обаче това про-
тиворечи и на Постано-
вление на Министерския 
съвет (№19/2014 г.) и на 
указанията (изх. №91-00-
121/14.03.2014 г.) на пред-
седателя на Междуведом-
ствения съвет за контрол 
върху разходването на 
предоставените от цен-
тралния бюджет сред-
ства за изпълнението на 
публичната инвестицион-
на програма. „Съгласно 
същите, общините следва 
да преведат авансово на 
фирмите получените 30% 
от стойността на склю-

чените договори. Поста-
новлението на Министер-
ския съвет и указанията 
на Министерството на 
финансите не предвиж-
дат възможност авансо-
вото плащане да е повече 
или по-малко от 30%”, се 
подчертава в писмото до 
община Видин. 

„Като резултат от 
посочените несъответ-

ствия се създава реална 
опасност от неусвояване 
на предвидените за про-
екта целеви средства, за-
щото непревеждането на 
аванса в пълния му размер 
създава големи затрудне-
ния за фирмата изпълни-
тел да реализира поетите 
договорености качестве-
но и в срок”, коментира 
още инж. Спасов. 

Агенцията по обществени поръчки е удължила 
срока за изпълнението на проекта за обновлението 
на водния цикъл на Видин, съобщиха от общината. 
Искането е от изпълнителя ДЗЗД „Обединение Пано-
ния Аква“. Отсрочката е с два месеца, като първона-
чалният срок изтече на 1 октомври. Изпълнението 
на проекта за подмяна на водопроводи, канализацион-
ни тръби и изграждане на пречиствателна станция 
за отпадни води започна през 2013 г. Общата стой-
ност е 75 млн. лв. От тях 72 млн. лв. се осигуряват 
от ОП „Околна среда“, а 3 млн. лв. – от общината. 
Досега са извършени 60% от предвидените строи-
телни работи. 

Улици и квартали на Берковица се обно-
вяват, озеленяват, преасфалтират и ще се 
поставя ново улично осветление, съобщи кме-
тът на града Димитранка Каменова.

Централните „Николаевска“ и „Алексан-
дровска“ се ремонтират по проект на об-
щината, финансиран с 2,3 млн. лв. от Про-
грамата за развитие на селските райони. 
По двете улици се обновяват тротоарните 
настилки, предстои пълно преасфалтиране и 
смяна на осветлението.

Приключила е рехабилитацията на пътна-
та мрежа в жк „Заряница“, в момента се рабо-
ти в комплексите „Изгрев“ и „Стара планина“. 
В последните два инвестицията е 700 хил. лв. 
и е от бюджета на общината.

Текат строително-монтажните работи по изграж-
дане и подновяване на тротоарите в селата Места и 
Филипово. Дейностите се изпълняват по проект „Бла-
гоустрояване и рехабилитация на общински имоти на 
територията на населени места в община Банско – град 
Добринище, село Места и село Филипово” на обща стой-
ност 443 903,77 лв. В рамките на проекта ще бъдат 
изградени и ремонтирани тротоари и осветление по про-
тежение на главните улици в населените места. 

Част от дейностите включват още паркоустрой-
ство и благоустройство на градската паркова зона в 
Добринище. Ще бъде подобрено оформлението на прос-
транството чрез подновяване на съществуващото 
озеленяване, монтиране на автоматизирана поливна 
система и пейки. Предвижда се също рехабилитация 
на съществуващата детска площадка и изграждане на 
нова, както и поставяне на видео наблюдение.

БАНСКО

Договор за реконструкция на читалището в с. Фи-
липово, което е част от проект между община Банско и 
македонския град Гевгелия, е подписан миналата седмица. 
Общата стойност на проекта е 298 963 евро, като 85% 
са осигурени от Европейския съюз, а 15% са национално 
съфинансиране. Община Банско получава 154 500 евро, а 
Гевгелия – 143 957 евро. 

Концепцията на работния проект предвижда зоната 
на читалището да се развива на две нива. В първото ще 
се оформи многофункционална зала, отговаряща на нуж-
дите на местното население. На второто се обособяват 
зала за кръжочни дейности, която ще дава възможност 
за организиране на различни работилници по интереси, 
малка библиотека с читалня и с места за работа с ком-
пютър. 

В рамките на проекта ще бъде разработен общ ту-
ристически гид. Очаква се проектът да приключи в края 
на 2015 г. Бургаската община Камено излезе с апел към държавата за 

спешен ремонт на околовръстния път, който не е обновяван от 
1974 г. По него минава тежкият транспортен трафик от и към 
петролната рафинерия „Лукойл”, както и автомобилният поток, 
който вече се пренасочва от новия пътен възел Българово на юг.

Състоянието на шосето е катастрофално, но до момента 
реконструкцията на почти разрушената пътна отсечка е била 
невъзможна заради стария етернитов водопровод на града, който 
минава по същото трасе.

С осигурени-
те по ПИП 400 
хил. лв. тръбо-
проводът е вече 
подменен, смене-
на е и позицията 
му. По този начин 
се осигурява въз-
можност да бъде 
започнат ремонт 
на околовръстния 
път, коментира 
кметът на общи-
на Камено Сте-
фан Бонев. 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В писмо до общината 
областният управител 
на Видин инж. Кръстьо 
Спасов изразява трево-
гата си от проблемите 
с авансовите плащания 
към строителите, които 
ремонтират надлеза над 
жп линията по бул. „Пано-

ния” в дунавския град. Той 
е категоричен, че всички 
действия или бездействия, 
които могат да забавят 
цялостното му завършва-
не през есенно-зимния се-
зон, са крайно нежелател-
ни за жителите на града. 

Проектът е финанси-
ран по Публична инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите”, а изпълнение-

Свилена Гражданска 

 „Метрополитен” ЕАД обяви по-
ръчка за реконструкция на бул. „Алек-
сандър Малинов” от бул. „Андрей Са-
харов” до бул. „Цариградско шосе”. В 
участъка булевардът е с две пътни 
платна по две ленти в посока. Шири-
ната на лентите е средно 7,50 м, а 
разделителната ивица – 4,50 м. Тро-
тоарите са проектирани с ширина 
по 3 м, при автобусните спирки - по 
4,50 м. В участъка от бул. „Андрей 
Сахаров" до бул. „Цариградско шосе" 
бул. „Александър Малинов" се преси-
ча от две напречни улици, където 
кръстовищата са на едно ниво – бул. 
„Андрей Сахаров" и ул. „Анна Ахмато-
ва". Настоящият проект предвижда 
бул. „Александър Малинов" да стане 
с две пътни платна с по три пътни 
ленти в посока (2х3,00+1х3,25) и раз-
делителна ивица от 1,20 м.

Заложено е изграждане на нови 
бордюри и вертикална планиров-

ка. Прогнозната стойност е 1,8 
млн. лв., а срокът за изпълнение е 4 
месеца. Финансирането е осигурено 
от Столичната община. Кандидати-
те трябва да са изградили минимум 

1 км улична мрежа първи или втори 
клас за последните 5 години. Офер-
ти се набират до 8 декември. Кри-
терият за оценка на предложенията 
е най-ниска цена. 

Снимка авторът
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Речният информационен център в Русе е почти завършен
Десислава Бакърджиева

България и Румъния ще подпишат 
меморандум за проектирането на два-
та моста Никопол – Турну Мъгуреле и 
Силистра – Кълъраш над река Дунав 
през следващата седмица. Подготов-
ката на двете нови съоръжения ще се 
финансира по програмата за транс-
гранично сътрудничество „България - 
Румъния 2014 – 2020”. Средствата за 
изграждането им най-вероятно ще се 
осигурят с публично-частно партньор-
ство. Това съобщи служебният минис-
тър на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Николина 
Ангелкова след инспекция на строи-
телството на Речния информационен 
център в Русе. Обектът се реализира 
по проект „Създаване на речна инфор-

мационна система в българската част 
на р. Дунав - БУЛРИС” на Оперативна 
програма „Транспорт”. Той е на обща 
стойност над 42 млн. лв., от които 6 
млн. лв. са за специализираната сграда.

Проверката на министър Ангелкова 
установи, че новият център е почти го-
тов и трябва да влезе в експлоатация 
до месец и половина. С приключването 

на обекта ще може да започне проце-
сът на управление на цялата система 
за проследяване и събиране на данни 
за корабоплаването в българския учас-
тък на река Дунав. Вече са готови 16 
комуникационни точки по българския 
бряг, откъдето се предава информа-
ция, обучени са 15 служители, които да 
работят като отделно поделение за 
обслужване на системата.

По време на посещението си в Русе 
Николина Ангелкова съобщи още, че 
пътната отсечка Русе – Велико Тър-
ново е включена за проектиране по ОП 
„Транспорт и транспортна инфраструк-
тура”. „Когато бъде готов проектът и 
има техническа готовност за изграж-
дането му, няма да се чака 2020 г., а 
ще се мислят варианти за реализация”, 
допълни тя.

Емил Христов

На официална церемония в Бургас кметът на града 
Димитър Николов и световният рекордьор в овчарски 
скок Сергей Бубка, който е и вицепрезидент на Междуна-
родната федерация по лека атлетика (ИААФ), направиха 
първата копка на новата многофункционална спортна зала 
„Арена Бургас”.

„Строителството на залата ще даде перспектива 
за развитие на българската лека атлетика, за да може 
тя да продължи своите шампионски традиции”, отбеляза 
легендарният атлет. Той даде подкрепата си за бурга-
ската кандидатура за Европейското първенство по лека 
атлетика на закрито през 2019 г. Мултифункционалната 
зала ще бъде изградена на мястото на старите казарми в 
к-с „Изгрев“ на града. Имотът бе прехвърлен от Военното 
министерство на общината. 

До момента са осигурени 5 млн. лева чрез Фонда на 
Публичната инвестиционна програма „Растеж и устой-
чиво развитие на регионите". Очаква се цялостната ин-
вестиция да е за над 30 млн. лв.

По план „Арена Бургас” трябва да е първата зала в 
страната с лекоатлетическа писта, която покрива всич-
ки изисквания на ИААФ. Съоръжението е предвидено за 
7000 зрители, разположени върху подвижни и неподвижни 
трибуни. То ще бъде специализирано за лека атлетика, но 
ще може да бъде използвано и за други спортове.

Изпълнител на обекта е обединението ДЗЗД „Двора-
на”, в което участват „Водстрой 98" АД, „Понсстройинже-
неринг" ЕАД и „Билдникс" ЕООД. Идейният проект е раз-
работен от британския архитект Ендрю Йоман от Tower 
151 Architects  и арх. Ивайло Петков.

„Най-новият и мащабен проект в областта на спор-
та за Бургас цели не само да покрие необходимостта от 
лекоатлетически състезания, но и да се превърне в нова 
индустрия за града“, отбеляза по време на откриването 
Димитър Николов.

Десислава Бакърджиева

Създадена е организация за обра-
ботка на пътищата при влошаване на 
атмосферните условия. В края на сед-
мицата се очакват първите снеговале-
жи по високопланинските райони и вече 
са предприети необходимите действия 
за почистване на републиканската ин-
фраструктура. Зимното поддържане 
на пътната мрежа в цялата страна 
ще бъде въведено в периода 1 - 15 но-
ември. Това съобщи инж. Георги Златев, 
директор „Развитие на пътната инфра-
структура с бюджетни средства” в 

Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) 
на пресконференция във Велико Търново. 
Събитието се проведе след регионално 
съвещание в Лясковец, в което участ-
ваха представители на АПИ, Минис-
терството на вътрешните работи, 
пътноподдържащи фирми.

„Към настоящия момент недости-
гът от средства в бюджета на АПИ за 
подготовка на пътната мрежа за зима-
та е около 15 млн. лв. Ако тази сума не 
бъде предоставена в кратки срокове, 
няма да може да се закърпят дупките, 
да се обнови маркировката и да се из-
пълнят всички необходими мерки”, под-

черта инж. Златев.
По време на срещата с медиите 

директорите на пътните управления в 
областите Русе, Велико Търново, Габро-
во, Разград, Търговище, Стара Загора 
и Хасково посочиха, че институциите 
са съгласували и координирали бъде-
щите си действия по организацията 
за снегопочистване на пътищата и 
високопланинските проходи  Котел - 
Омуртаг и Прохода на Републиката. 
Пътноподдържащите фирми са осигу-
рили по опорните пунктове голяма част 
от количествата сол, пясък, химически 
материали и машини.
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на проекта от Регионал-
ния съвет за развитие в 
Североизточния район.

От сериозни инвести-
ции се нуждае и водопро-
водната мрежа в община-
та, която е започнала да 
се изгражда след 1927 г. 
Общата й дължина в мо-
мента е 582 км, от които 
320 км са улична мрежа. 
От тях 192 км са в града. 

Проблемът със ста-
рите тръби е частично 
решен с изпълнението на 
проект „Подобряване на 

водния цикъл на Шумен“, 
финансиран от предприсъ-
единителната програма 
ИСПА. Със средства от 
нея от септември 2009 г. 
до юли 2011 г. са подмене-
ни участъци по 231 улици 
от вътрешната водопро-
водна мрежа с дължина 
около 60 км. 

В момента се изпълня-
ва втори етап на проект 
за водния цикъл, финан-
сиран по ОП „Околна сре-
да 2007 – 2013”. С него се 
доизграждат и подменят 

40 км канализация. Стой-
ността му е 75,7 млн. лв., 
от които общинският 
принос е 3,28 млн. лв. Той 
трябва да бъде завършен 
тази и следващата го-
дина.

Друг строителен про-
ект предвижда довършва-
нето на пречиствателна 
станция за отпадни води 
(ПСОВ) преди вливането 
им в р. Камчия и от нея – в 
Черно море. ПСОВ „Шумен” 
е изградена до фаза меха-
нично стъпало – механично 

Планираните инвестиции до 2020 г. достигат половин милиард лева

Елица Илчева

В общинския план за 
развитие на община Шу-
мен до 2020 г. е форму-
лирана следната визия: 
съвременна община с ев-
ропейски облик, админи-
стративен, индустриален, 
културно-образователен 
и туристически център, 
привлекателен за бизнес, 
отдих и туризъм, с висока 
степен на екологична и об-
ществена сигурност и ба-
лансирана икономика. То-
ест местната власт иска 
да развива всичко и няма 

амбицията градът да рас-
те в определена посока. 
Проектът „Шумен 2020” е 
на стойност 74 192,80 лв. 
и е разработен по Опера-
тивна програма „Админи-
стративен капацитет”, 
съфинансирана от Евро-
пейския социален фонд.

В  стратегически я 
документ на практика е 
вграден целият интерги-
ран план, като акцентът 
е поставен върху пери-
ферните зони на града и 
върху селата. В анализа 
на развитието до момен-
та е отчетено, че мал-
ките населени места са 
ощетени откъм финанси-
ране и инвестиции, като 
притесненията са, че и в 
новия програмен период 
те ще останат без дос-
тъп до европари. Затова 
и една от целите е да се 
преодолее подобен дисба-
ланс. 

Съществува и призна-
нието, че предходният 
план като първи страте-
гически документ е бил 
прекалено амбициозен и 
нереалистичен. Сега це-
лите са по-реални, про-
ектите са конкретни и 
стремежът ще бъде 100% 
изпълнение, а над 75% ре-
ализация ще се счита за 
успех.

На стойност 609, 347 
млн. лв. са заложените 
проекти, като огромната 
част от парите се очаква 
да дойдат по линия на ЕС, 
а общината има готов-
ност да кандидатства.

50 млн. лв. от сред-
ствата за инвестиции е 
предвидено да влязат от 
централния бюджет, а 
почти двойно по-малко – 
28 млн. лв., ще е собстве-
ният принос на общината 
за развитието на града. 

Индустриалният парк  
е най-мащабният обект

Очакванията за част-
ни инвестиции в Шумен са 
за едва 7 млн. лв. Въпреки 
това един от най-гран-
диозните проекти, кой-
то се предвижда да бъде 
развиван в следващите 7 
години и за който ще са 
необходими внушител-
ните 50 млн. лв. само за 
подобряване на околната 
среда, е този за развитие 
на инфраструктурата на 
промишлена зона „Запад“ 
и на Индустриален парк 
– Шумен. Още близо 18 

млн. лв. са предвидени за 
инвестиции в ел. инста-
лации, ВиК, газоснабди-
телна мрежа, осветление, 
вътрешна пътна мрежа, 
системи за видео наблю-
дение, КПП и др. 

380 хил. лв. ще струва 
изграждането на админи-
стративната сграда, тол-
кова са нужни за ограда, а 
3,2 млн. лв. – за товарна 
жп гара. 

Зелени площи и спорт-
ни площадки също ще са 
част от индустриалния 
парк на Шумен, като про-
ектът ще се изгражда на 
етапи до 2020 г. 

Всъщност идеята за 
парка като публично-час-
тен проект се ражда още 
през 2008 г., като час-
тично е изградена инфра-
структурата. В обхвата 
на зоната попадат 70 
промишлени сгради, голям 
процент от териториите 
(39%) са неусвоени или из-
оставени. Предвидените 
терени „на зелено“ за про-
мишлени функции в дейст-
ващите устройствени 
планове са 1306 дка, или 
47,5% от всички такива 
площи на територията на 
града.

Изграждането на този 
модерен индустриален, ло-
гистичен и бизнес център 

минава през проекти, раз-
делени в 5 групи, определе-
ни от различните мерки. 
Те включват създаването 
на нова техническа и про-

изводствена инфраструк-
тура, обновяването на 
физическата и опазването 
на околната среда, разви-
тие на човешките ресурси 
и осигуряване на заетост 
чрез иновативен и техно-
логичен прогрес.

До момента са купени 
9 терена, а английска ком-
пания изгражда завод за 
опаковъчна техника. Во-
дят се разговори и с дру-
ги инвеститори. Според 
местната власт разви-
тието на парка е най-си-
гурният начин да се пре-
бори значителната липса 
на работни места в града.

Водните проекти гълтат 
100 млн. лв.

Над 100 млн. лв.  са 
нужните средства за 
развитие на ВиК в Шумен 
до 2020 г. Основният из-
точник за питейна вода в 
общината е яз. „Тича”. При 
дъждове и снеготопене се 
получават отклонения в 
качеството и причината 
е липсата на пречиства-
телна станция за питейни 
води (ПСПВ).

Само преди дни об-
ластният управител на 
Шумен Петко Шаренков 
обяви, че търси подкрепа 
за финансово осигуряване 

Шумен е един от немногото градове 
в България, които не просто представи-
ха своя общински план за развитие, но и 
дадоха възможност на хората активно 
да участват в подбора на проекти. С 
анкети в града и по селата са обхва-
нати нуждите на жителите, а техните 
предложения са обобщени и включени 
в документа. Всъщност желанията на 
хората в малките населени места не 
се различават много от намеренията 
на общината. Те са основно за ремон-
ти на пътната мрежа, за водопроводи и 
канализация, за осветление и ремонти 
на читалищата. В Шумен дължината на 

изградената канализационна мрежа е 
120 км и обхваща 100% от населението, 
но по-голямата част от другите селища 
в общината не са облагородени. Масово 
в тях се използват септични и поливни 
ями. 

Особено тежка е ситуацията в об-
щините Никола Козлево, Върбица, Хит-
рино, Каолиново и Венец, където няма 
канализирани селища. 

Относителният дял на населението, 
обхванато от канализационна мрежа в 
областта (59,7%), е един от най-ниски-
те в Североизточния район (73,4%) и 
по-малък от средния за страната (74%).

Обновената ул. „Христо Ботев“



15СТРОИТЕЛПРОЕКТИпетък, 24 октомври 2014

те отоплителни сезони не 
е произвеждана, пренасяна 
и продавана топлоенергия, 
а също не е произвеждано 
и електричество. Така 
градът постепенно се 
преориентира към употре-
бата на газ от премина-
ващия през територията 
северен клон на национал-
ната газопреносна сис-
тема. Областта попада 
в обособения регион Доб-
руджа, за който „Черно-
морска технологична ком-
пания“ АД има издадени 
лицензи за разпределение 
и снабдяване със синьо го-
риво. И тук обаче нещата 
се случват трудно – из-
граждането на мрежата 
започва през 2004 г., като 
на първи етап обхваща 

промишлените потреби-
тели. На следващите се 
осъществява газифика-
цията на основната част 
от общинските сгради, 
училища и детски градини, 
повечето от промишлени-
те предприятия, както 
и много комунални обек-
ти. В последните години 
се полагат тръби и в кв. 
„Гривица”, започва газифи-
кацията и на кв. „Тракия”. 
През 2012 г. е изграден 
и захранващ газопровод 
към Индустриален парк 
– Шумен. Така през март 
2014 г. изградената мре-
жа е 71 293,37 м, броят 
на стопанските потре-
бители е 180, от които 43 
са обекти общинска соб-
ственост, а битовите по-
требители са едва 9. 

Дали заради тях, или 
за да е в синхрон с новото 
време, общинският план 
предвижда още изгражда-
нето на фотоволтаичен 
парк и използване на въз-
обновяеми енергийни из-
точници. 

За доизграждането на 
регионалната система за 
управление на отпадъци-
те, което е планирано да 
се случи в периода 2016 – 
2019 г., общината има го-
товност да кандидатства 
с проект по ОП „Околна 
среда“ на стойност 7 
млн. лв. С 1,5 млн. лв. от 
ПУДООС до края на след-
ващата година пък ще се 
изгради площадка за едро-
габаритни отпадъци. 

В община Шумен има 
и специално отредена 

площадка за депониране 
на строителни отпадъци, 
където фирми и граждани 
извозват отпадналите от 
ремонтни дейности мате-
риали. Тя е собственост 
на „Амбалаж – Шумен” 
ЕООД. Излишните земни 
маси от строителните 
обекти се извозват в де-
пото в кв. „Дивдядово“ и се 
използват за запръстява-
не на боклука. 

Градът разчита и на нацио-
налните проекти

За развитието си като 
град на бизнеса и туризма 
Шумен разчита на някол-
ко стратегически инфра-
структурни проекта – 
това са автомагистрала 
„Хемус“, която ще се пре-
върне в основна транс-
портна връзка в Северна 
България, пътният възел 
Шумен – Белокопитово, 
който ще благоприятства 
за отлична връзка между 
големите градове и черно-
морската столица Варна. 

Предвиденият за ре-
ализация скоростен три-
лентов път Русе – Шумен 
пък е крайно необходим 
като основно транспорт-
но трасе за Североизточ-
на България. Реализацията 
на инфраструктурния про-
ект ще спомогне за улес-
няване на връзката между 
страната ни и Румъния, 
за привличане на чуждес-
транни туристи у нас. 
Трилентовият път несъм-
нено ще облекчи движение-
то, като поеме основния 
международен трафик от 
Букурещ и Констанца. 

Друг важен проект е 
планираната връзка от 
Силистра през Шумен с 
пътя, който преминава 
през Ришкия проход и се 
включва в автомагистра-
ла „Тракия“, и ще спомогне 
за облекчаване на тран-
зитния трафик, който ми-
нава през страната. 

Друг важен инфраструк-
турен проект, предвиден за 
реализация, е удвояването 
на жп линията Русе – Варна, 
която преминава през общи-
на Шумен. Тя е най-старата 
жп линия в България и играе 
особена роля в транспорти-
рането на огромен товаро-
оборот между двете прис-
танища. 

пречистване на отпадни-
те води, и е въведена в 
експлоатация през 2003 г. 
Предвидено е и разши-
рение за осигуряване на 
вторично (биологично) 
пречистване с цел покри-
ване на изискванията за 
заустване в „чувствител-
на” зона. Канализацията, 
която ще остане за доиз-
граждане извън обхвата 
на този проект, е с дъл-
жина около 6 км. 

Общо 800 хил. лв. ще 
бъдат инвестирани във 
ВиК в селата, където се 
разчита на средства от 
ПУДООС. 

Пътищата ще се ремонти-
рат „на парче“

За пътната инфра-
структура Шумен полу-
чава от държавата около 
300 хил. лв. всяка година. С 
отпусканите целеви сред-
ства се извършват само 
ръчни и машинни изкърп-
вания с асфалтобетон на 
най-нарушените пътни 
участъци. За текущи ре-
монти и поддържане на об-
щинската мрежа за новия 
7-годишен период са пред-
видени и общо 250 хил. лв. 
от общинския бюджет.

Общината ще продъл-
жи да изпълнява приета-
та през 2011 г. програма 
за рехабилитация на част 
от уличната мрежа, която 
се финансира от облига-
ционен заем на стойност 
12 млн. лв. 3 млн. лв. ще 
се инвестират тепърва 
в система за интегриран 
градски транспорт, като 
местната власт е готова 
с проекта и очаква от-
варянето на новата ОП 
„Региони в растеж 2014 – 
2020”.

Важно перо в докумен-
та е и изграждането на 
паркинги, велоалеи и тро-
тоари. По план около 1,6 
млн. лв. ще се инвести-
рат всяка година, като и 
тук се разчита основно на 
европейските програми.

Сега има алея за ко-
лоездачи в централната 
градска част, която свърз-
ва площадите „Кристал” и 
„България”. Тя е част от 
южното платно на бул. 
„Славянски”, който е с на-
товарено улично движение 
и любителите на колела 
предпочитат да карат 
велосипеди в градската 
градина, парк „Кьошкове” 
и Природен парк Шуменско 
плато. 

Властта има готов-
ност при финансиране да 
реализира улични ремонти 
за 2,1 млн. лв. в селата. 
До 2016 г. трябва да са 
приключени и два проек-
та, свързани с дейности 
по укрепване – единият 
е за подпорна стена на 
стойност 1,5 млн. лв., а 
вторият за укрепване на 
земна маса и отводняване 
на скатни пространства 
срещу хотел „Шумен“. Той 
е на стойност 700 хил. лв., 
а средствата и за два-
та обекта се очаква да 

бъдат предоставени от 
 ПУДООС.

17 млн. лв. за здравна  
инфраструктура,  
20 млн. лв. за спортна 

За 17 млн. лв. са про-
ектите за модернизаци-
ята на здравната инфра-
структура, като 12 от тях 
са за ремонти на здравни 
центрове и заведения и 5 
млн. лв. за основния обект 
– високотехнологичен лъ-
четерапевтичен център в 
областния град. Проектът 
трябва да се реализира до 
края на тази година, тъй 
като се финансира с 6 

млн. лв. от ОП „Регионал-
но развитие 2007 – 2013”. 

До 2020 г. със сред-
ства от Международен 
фонд „Козлодуй“ и пра-
вителствени програми 
трябва да се обновят и 
всички здравни служби по 
селата. Общината е из-
числила, че за това са нуж-
ни около 300 хил. лв. 

Спортните обекти 
на територията на Шу-
мен също не са пропус-
нати в общинския план. 
За инвестиции в тях са 
необходими повече от 20 
млн. лв. Най-интересният 
обект е за обособяване на 
спортно-развлекателен 
комплекс „Тежкият полк“, 
който включва и изграж-
дането на площадка и е за 

7,05 млн. лв. 
Общината има го -

тов проект и за социал-
ни жилища на стойност 
15 млн. лв. Той също ще 
се реализира поетапно 
до 2020 г., като ще бъде 
предложен за финансира-
не от ОП „Региони в рас-
теж“. За строителство 
на центрове от семеен 
тип, дневни центрове за 
възрастни и хора с ув-
реждания има готовност 
с проекти за 11,7 млн. лв. 
Общината ще финансира 
със собствени средства 
ремонтите на пенсионер-
ски клубове. 

Само в 4 детски гради-

ни в общината не са при-
ложени мерки за енергийна 
ефективност. В плана е 
посочено, че състоянието 
на сградите на заведения-
та за малчугани като цяло 
е добро. В повечето са 
подменени вратите и про-
зорците, извършена е то-
плинна изолация на външни 
конструкции и елементи, 
основен ремонт, изгра-
дени са ВЕИ инсталации, 
въведено е енергоспестя-
ващо осветление, отопле-
нието е с газ. 

Шумен всъщност е 
сред онези 21 града в Бъл-
гария, в които е изградена 
мрежа за централно то-
плоснабдяване. Тя обаче е 
морално и физически амор-
тизирана и през последни-

След 4-годишно прекъсване на 24 септември в Шумен отново тръгна строежът на пречиства-
телната станция за отпадни води (ПСОВ). Кметът Красимир Костов направи първа копка

Значителна част от инвестициите в следващите 7 години ще бъдат вложени в Индустриалния 
парк, който се очаква да повиши сериозно жизнения стандарт на хората от региона
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В Габрово се състоя 
финална конференция по 
повод приключването на 
строителните дейнос-
ти по първата фаза от 
рехабилитацията и раз-
ширяването на ВиК мре-
жата като част от ин-
вестиционната програма 
на интегриран проект 
за вод ния цикъл на града, 
реализиран в рамките на 
Оперативна програма 
„Околна среда 2007 - 2013“. 
По договора с фирмата из-
пълнител на етапа „Дра-
гиев и Ко“ ООД са изгра-
дени 36 км водопровод и 
14 км канализация, вклю-
чително сградни отклоне-
ния. Инвестицията е раз-
пределена в 9 подобекта 
и обхваща 8 квартала на 
Габрово. Ремонтирани са 
помпени станции „Баж-
дар“, „Гачевци“ и „Тонче-

вци“. Построена е и нова, 
както и напорен водоем за 
кв. „Стефановци“. Преди 
дни обектът бе приет от 
държавна приемателна ко-
мисия и предстои едного-
дишен период за монито-
ринг на експлоатацията.

В  ко н ф е р е н ц и я т а 
участваха Яна Георгиева 
- ръководител  на Упра-
вляващия орган на Опера-
тивна програма „Околна 
среда“, инж. Добромир Си-
мидчиев – председател на 
Съвета на директорите 
на фонд ФЛАГ, инж. Иван 
Иванов – председател на 
Българска асоциация по 
водите, инж. Благой Ко-
зарев – председател на 
секция „Хидротехническо 
строителство“ към Ка-
марата на строителите 
в България, Владимир Ва-
силев – управител на ВиК 
ООД Габрово, екипите 
за изпълнение на водни 
проекти в Габрово, Бур-
гас, Враца и Костинброд, 

проектанти от „Водеко 
Габрово“, от строителния 
надзор на обекта КИГ-Л 
КГВ ООД, както и пред-
ставители на институ-
ции, ангажирани с обекта.

Управителят на фирма 
„Драгиев и Ко“ Цанко Дра-
гиев разказа за предизви-
кателствата при изграж-
дането на водния цикъл и 
изрази увереността, че 
инвестициите в проекти-
те ще продължат да се 
реализират пълноценно и 
ефективно.

По време на дискуси-
ята бяха представени 
проблемите, пред които 
се изправят екипите за 
изпълнение на обектите, 
както и гледните точки 
на ангажираните в сек-
тора. Ръководителят на 
УО на ОПОС Яна Георгиева 
акцентира на ключовите 
моменти при реализира-
нето на екологичните 
инвестиции през новия 
планов период, като под-

черта важната роля на 
общините и операторите 
при осъществяването им 
по места.

„За две години общи-
на Габрово постигна 88% 
напредък по всички стро-
ителни договори, като 
бяха изградени 117 км 
мрежи и цялостно асфал-
тирани 69 улици“, съобщи 
кметът Таня Христова 
и подчерта, че водният 
проект е първият, който 
съвместява ремонта на 

подземна инфраструкту-
ра с вложения в уличните 
и тротоарни настилки, с  
което се създава висока 
добавена стойност. Само 
в рамките на етап 1 е по-
добрена ВиК системата в 
осем квартала на Габрово 
и е създаден нов облик на 
43 улици.

Таня  Христова до-
пълни, че до края на про-
е к т н ото  и з п ъ лне н ие 
общината ще продължи 
да инвестира във ВиК с 

оглед на прилагането на 
съвременните инженерни 
практики и поетите от 
държавата ангажименти 
за екологосъобразно уп-
равление на ресурсите в 
сектор „Води“, като пол-
зите са свързани не само 
с подобряване на техни-
ческите параметри, но и 
със съблюдаване на цяла 
система от екологични 
стандарти, национални 
и европейски политики в 
областта.  

Обявена е поръчка за реконструкция на 
вът решна водопроводна мрежа и подобрява-
не на уличната настилка на с. Струмяни. Тя 
включва ремонт на ВиК мрежа и възстановя-
ване на асфалтовата настилка на ул. „Св. св. 
Кирил и Методий", ул. „Долна Белица", ул. „Хрис-
то Ботев", ул. „Васил Друмев", ул. „Хан Кубрат", 
ул. „Пирин", ул. „Струма", ул. „Горемско въста-
ние", ул. „Цар Симеон Велики", ул. „Хан Пресиан" 
в селото. Работата включва и реконструкция 
на главен водопроводен клон I, водопроводни 
клонове 1-4 и 6-36 и водопроводния клон за с. 
Микрево. 

Участниците трябва да имат опит с рено-
вирането и изграждането на ВиК мрежи, как-
то и квалифициран персонал за изпълнение на 
търга. Няма изисквания за финансови възмож-
ности. Индикативната стойност на поръчка-
та е 3,35 млн. лв. Договорът се финансира от 
Програмата за развитие на селските райони. 
Оферти се набират до 27 ноември. Критерият 
за избор е икономически най-изгодна оферта. 
Срокът за изпълнение има тежест 10, техно-
логичната последователност на строителни-
те процеси – 24, управлението на риска – 16, 
а цената – 50. 

Във връзка с провеждане 
на националната политика 
по ограничаване изменение-
то на климата, със заповед 
на министъра на околната 
среда и водите Светлана 
Жекова беше сформиран На-
ционален експертен съвет 
в сектора. Той е незави-
сим консултативен орган, 
чиято цел е да подпомага 
ведомството при форми-
рането на становища и 
поемането на инициативи 
за цялостно провеждане 
на държавната политика в 
областта.  На първото му 
заседание подробно беше 
обсъдена позицията на Бъл-
гария по предложението на 
ЕК за Рамка за политиките 
в областта на климата и 
енергетиката през пери-
ода 2020 – 2030 г.

„Цел от 25% за енергийна 
ефективност на ниво ЕС е 
реалистична и постижима 
за България. Би могла да се 
постигне и по-висока“, заяви 
министър Жекова.

 „Страната ни може да 
приеме предложената в Ев-
ропейската стратегия за 
енергийна сигурност цел от 
най-малко 15% от инстали-
рания капацитет за произ-
водство на електроенергия, 
да е с интерконекторни 
връзки до 2030 г. Необходи-
мо е да се насърчават про-
екти от взаимен интерес, 
насочени към диверсифика-
ция и сигурност на достав-
ките“, категорична беше 
още тя. 

Съгласно  предложе-
нието на ЕК за Рамка за 
политиките в областта 

климат - енергетика до 
2030 г. сред задължител-
ните цели е спадът на еми-
сиите на парникови газове 
на страните от ЕС с 40% 
спрямо 1990 г., 27% дял на 
възобновяемите източни-
ци на енергия в крайното 
енергийно потребление за 

Европейския съюз, без ин-
дивидуални ангажименти за 
отделните държави членки, 
както и изграждане на нова 
система на управление, ос-
нована на национални пла-
нове на страните за конку-
рентоспособна, сигурна и 
устойчива енергетика.

Община Рудозем обяви 
обществена поръчка за из-
бор на изпълнител на строи-
телно-монтажни работи по 
проект за развитие на ин-
фраструктурата за отпа-
дъчни води на града – довеж-
дащ колектор за отпадъчни 
води до съществуващия за 
града и частично строител-
ство и реконструкция на 
ВиК мрежата. Целта е да се 
намали неблагоприятното 
въздействие върху околната 
среда чрез осигуряване на 
максимално натоварване на 
въведената в експлоатация 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води на Рудозем. 
Предвижда се изпълнение-
то на строителните рабо-
ти да се извърши съгласно 

изготвени от възложителя 
работни проекти на ВиК 
мрежата на Рудозем. Ще 
бъдат изградени и рекон-
струирани водопроводите 

в участъците, които съвпа-
дат с изграждането на нови 
канализационни клонове. 
Предвидени за строител-
ство са 11 204 м водопро-

Община Венец стартира тръжна процедура  
за избор на изпълнител по проект за водоснаб-
дяване на висока зона, с. Изгрев, и подмяна на 
уличен водопровод по ул. „Васил Левски” в село-
то. Индикативната стойност на поръчката е 
282 076 лв. Максималният срок за изпълнение е 
150 дни. В търга е включена реконструкция на 
вътрешната водопроводна мрежа и изграждане 
на нов главен водопровод, захранващ висока-
та зона на селото - с обща дължина 1797 м, 
и обхваща самостоятелен главен клон по ул.  
„П. Волов“, ул. „Чавдар Войвода“, ул. „19-ти май“ 
и ул. „Свобода“ и други. 

Критерият за избор на изпълнител е ико-
номическа най-изгодна оферта. Срокът за из-
пълнение има тежест 30, гаранционният – 20, 
а ценовото предложение – 50. Офертите се 
подават до 24 ноември т.г. 

водни клона, 349 - сградни 
водопроводни отклонения 
с дължина 1 834,70 м. Зало-
жени са направата на пред-
пазни диги за осушаване на 
речното корито на р. Арда 
– 800 м3, и изграждане на 
изпускатели с направа на 7 
ревизионни шахти и други. 
Предвидено е изграждането 
на укрепителна стена към 
канализационен колектор. 
Максималният срок за из-
пълнение е 18 месеца.

Индикативната стой-
н о с т  н а  поръ ч кат а  е 
15 358 113 лв. Предложени-
ята се подават до 27 ноем-
ври т.г. Критерият за избор 
на изпълнител е икономиче-
ски най-изгодна оферта. 
Срокът за изпълнение има 
жест от 10, техническото 
предложение – 60, а предла-
ганата цена - 30. 

Снимка Денис Бучел



Мартин Славчев

Г-жо Маркова, какво е състояние-
то на сектор „Строителство” в Плов-
див?

Кризата в строителството про-
дължава. Липсата на големи частни 
инвеститори, неясната политическа 
конюнктура, разклащането на банкова-
та система и спирането на плащания 
по оперативни програми допринасят за 
това фирмите да се борят за оцелява-
не, а не да работят с пълен капацитет, 
което от своя страна да доведе до 
ръст в тяхната дейност, а от там – и 
ръст на икономиката. 

Колко фирми членуват в ОП на 
КСБ – Пловдив, и колко са вписаните в 
ЦПРС строители от региона?

В момента в Областното предста-
вителство на КСБ в Пловдив членуват 
118 фирми, а в ЦПРС са вписани 363 
компании. Тези цифри говорят за увен-
чаване с успех усилията на ОП на КСБ 
– Пловдив, и на служителите в него за 
увеличаване на броя на нашите членове. 

Какви са основните дейности, кои-
то извършвате в момента?

Изпълняваме приетата програма на 
Областното представителство. При-
оритет за нас е работата с ученици-
те от строителната професионална 
гимназия по изготвяне на документи за 
построяване на павилиона. Той ще бъде 
изграден в рамките на проекта „Аз мога 
да строя“. След приключване на подго-
товката и отпразнуване на Димитров-
ден ще се съсредоточим върху струк-
туриране на клубовете по интереси и 
сътрудничество в квалифицирането 
на средни и висши управленски кадри в 
строителството.

Как си взаимодействате с мест-
ните власти?

Желанието ми е да излезем от фаза-
та на опознаване и да преминем в реал-
но партньорство. Само така усилията 
и на двете страни ще доведат  до до-
бър резултат.

С какви проблеми се сблъскват 
фирмите от региона?

По този въпрос ще потвърдя може 
би думите на колегите от останалите 
областни представителства на Кама-
рата в страната. 

Основните проблеми са:
– Високи изисквания при обществе-

ните поръчки;
– Изключително лошо качество на 

проектите;
– Високи лихви на банките по кре-

дити;
– Междуфирмена задлъжнялост;
– Обидно ниски цени при обществе-

ните поръчки, което води до сива ико-
номика, и т.н.;

– Липса на квалифицирани кадри.

Според вас как могат да бъдат ре-
шени те?

Силно се надяваме да се състави 
експертно правителство и по този 
начин да има адекватна реакция от 
страна на държавата. Да се осигурят 
достатъчно средства по оперативни-
те програми. Да се приемат необхо-
димите промени по основните закони 
в строителството, които обсъдихме 
в КСБ, и това да доведе до честни и 
прозрачни търгове. Стабилността в 
държавата ще привлече и повече преки 
инвеститори. Считам, че трябва да се 
разпишат правила, които да определят 
взаимоотношенията между изпълнител 
и подизпълнител дори тогава, когато 
подизпълнителят не е официално обя-
вен. Необходими са нови условия, отго-
варящи на съвременните технологии и 
европейски норми.

Какво е вашето мнение за проме-
ните в Закона за обществените по-
ръчки и Закона за устройство на те-
риторията?

Смятам, че трябва да се разрабо-
тят изцяло нови закони, защото по този 
начин ще се избегнат противоречията 
в тях.

Какво очаквате от новия програ-
мен период 2014 - 2020 г.?

През новия програмен период счи-
там, че ще бъдат завършени знакови 
инфраструктурни проекти и държавата 
ще подкрепи нови такива.

Надявам се обаче финансираните от 
държавата обекти да съставляват до 
60% от общия обем изпълнено строи-
телство, като основният приоритет да 
е качеството. А това изключва използ-
ването на критерия „най-ниска цена”.

Останалите 40% трябва да са от 
преки инвестиции, които ще доведат 
и до икономически ръст в Пловдивския 
регион.

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 
4000 Пловдив
бул. „Марица“ №154, секция А1, ет. 3
Тел.: 032/ 625 135; 032/ 660 987
Факс: 032/ 625 135
Мобилен: 0878 971178; 0878 971091; 
0878 971092; 0878 971191
e-mail: plovdiv_office@ksb.bg; 
plovdiv_register@ksb.bg

В ОП на КСБ - Пловдив, членуват 
118 фирми, а в ЦПРС са вписани 363.
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В момента в област 
Пловдив съществува кон-
солидация между намерени-
ята на общините, бизнеса 
и гражданското общество. 
Тук няма и не трябва да има 
политически бариери за раз-
витието на областта.  

Мисли се в далечна перспек-
тива. 

Мога да заявя, че бизнесът е 
търпелив и устойчив. Има силен 
акцент върху приемствеността 
в управлението на фирмите. Това 
става елегантно и с подкрепата на 
Камарата. 

Градът ни е специфичен, с ле-
жерно отношение между колегите. 
Винаги се стремим да търсим и 

неформалните възможности, които 
изграждат необходимото доверие и 
са предпоставка за успех. За да се 
случи развитието на региона, тряб-
ва да има предпоставки за това. 
Всичко става поетапно. 

Прогресът, който се забелязва 
сега, е резултат от работата през 
последните 10 - 15 години.  

Бизнесът в Пловдив е 
търпелив и устойчив

Бъдещите абитуриенти от ПГАСГ „Арх. Камен Петков” придобиват опит в строителния 
процес благодарение на проекта „Аз мога да строя”

Инж. Светозар Андреев, управител на „Анди Бг” ООД:

Фирмата ни развива своята дейност 
в продължение на 21 години. Централа-
та ни е в Пловдив, но имаме още седем 
офиса в страната. Занимаваме се ос-
новно със системи за сигурност, слабо-
токови инсталации, пожароизвестяване 
и пожарогасителни мрежи. 

Проблемите, с които се сблъскват 
компаниите от област Пловдив, са ха-

рактерни за територията на цяла Бъл-
гария. Основният от тях, който в по-
следно време започва да се усеща все 
по-силно, е липсата на кадри, особено на 
среден технически персонал. Прекъсна-
та е връзката между професионалните 
гимназии и фирмите. Ние, както и други 
компании от региона имаме собстве-
на програма за обучение. Но ако човек 
няма стабилна основа, надграждането 
на знания става трудно. Според мен 
едно от решенията на този проблем е 
да се възстанови средното техническо 
образование в страната. Проектът „Аз 
мога да строя”, иницииран от зам.-пред-
седателя на Камарата на строителите 

в България Пламен Иванов, също е добър 
начин за генериране на квалифицирани 
кадри в строителството. Фирмите от 
бранша - с подкрепата на КСБ, трябва 
да си подадат ръка и да работят заедно 
в тази насока. 

Друг проблем е нормативната база. 
Законът за обществените поръчки 
(ЗОП) трябва коренно да се видоизмени. 
По-голяма прозрачност при провеждане 
на търговете по ЗОП би дала почти не-
забавен ефект. Високата междуфирмена 
задлъжнялост е третата пречка, която 
стои пред бранша.

Прекъсната е връзката 
между професионалните 
гимназии и фирмите

Пепа Енчева, секретар на Клуба на 
строителите ветерани в Пловдив:

Клубът на строителите ветерани в 
Пловдив беше създаден през 2013 г. След 
избора на ръководство бяха разпределени и 
ангажиментите. При основаването имахме 
28 членове. Сега те са 50 на брой. Редовно 
провеждаме срещи помежду си. Честваме 
рождени дни и юбилеи. На разположение сме 
да оказваме съдействие на строителните 
фирми. 

Наблюдават се няколко основни разли-
ки между организацията на дейностите в 
бранша преди и сега. Някога имаше разлика 
в заетостта през летния и през зимния се-
зон. Когато е студено, се работеше по се-
дем часа, а през лятото по осем-девет часа. 
Сега това не е така. Нивото на труд също 
беше оценявано по-високо. Строителството 
беше втора категория, в момента е трета.

Организацията на 
строителството преди 
и сега е различна

1. Липса на квалифицирани кадри

2. Висока междуфирмена задлъжнялост 

3. Недобро ниво на нормативната база

1. Повишаване на квалификацията на кадри-
те в строителството

2. Регламентиране на отношенията между 
фирмите в бранша

3. Промени в нормативната база (ЗОП, ЗУТ)

Пламен Иванов, зам.-председател 
на УС на КСБ:

Трябва да положим усилия и за по-
добряване нивото на обучение и ква-
лификация у нас. Смятаме да създадем 
центрове за подготовка на кадри в 
областта на строителството. Знаем, 
че това е сериозен проблем не само 
за Пловдив, но и за цялата страна. По 
този въпрос имаме подкрепа от страна 
на общините. 

В тази връзка - 

като развитие на проекта  
„Аз мога да строя”, 

в момента тече създаването на 
учебни строителни и надзорни фирми, 
в които всички роли са разпределени 
между бъдещите абитуриенти от 
ПГАСГ „Арх. Камен Петков”. Интере-
сът от страна на младите специа-
листи към организацията и изпълне-
нието на строителния процес расте 
лавино образно. Те ще имат за зада-
ча да изпълнят павилион в двора на 
гимназията. Голяма помощ оказаха и 
строителите ветерани, които осигу-
риха необходимите кадри, за да бъдат 
подпомогнати учениците и да им по-
кажат как се прави ценообразуването 
за един проект. Това е най-голямото 
и най-смисленото учебно помагало за 
бъдещите кадри в бранша. Успешният 
модел и добрата практика скоро ще 
бъдат популяризирани и в други учебни 
заведения в страната.  

ТЕЦ AES – Гълъбово

Мол „Галерия“ 
в Стара Загора

Сградата на „Асарел-Медет“ АД в Панагюрище

Пловдивските строители ветерани
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Кирил Василев, управител на „Хелиос Метал Център” ООД:

„Хелиос Метал Център” ООД е 
частна компания. В началото наша-
та дейност се състоеше предим-
но в търговия с метали, като през 
годините фокусът се измести към 
производството. 

Към днешна дата и на база на-
трупания опит от обектите, кои-
то сме реализирали, смело мога да 
заявя, че компанията ни е фактор в 
производството и монтажа на ме-
тални конструкции и съоръжения. 
Водещото в предлаганите от нас 

продукти и услуги са качеството и 
спазването на сроковете на рабо-
та по поетите обекти. Защитили 
сме необходимите сертификати за 
качество и производството ни е 
спрямо EN 1090-2.

Основен проблем на местните 
дружества са междуфирмената за-
длъжнялост и конкурентната среда. 
Под конкурентна среда имам пред-
вид не положителния смисъл, а всеки 
срещу всеки. За съжаление, това е 
силно изявено в пловдивския бизнес 

климат. Има редица такива приме-
ри.

Според мен ситуацията може да 
се подобри с повече толерантност 
и устременост. Когато определен 
бранш има ясно изразени цели и цен-
ности, нещата ще се случват по-
лесно и с по-голяма успеваемост. 
Колкото и банално да звучи, ако не 
сме обединени около основни въз-
гледи за развитието на пловдивския 
строителен бранш и за града, скоро 
няма да се отърсим от синдрома на 
провинциалния бизнес. 

От новия програмен период 2014 
- 2020 г. очаквам по-добре организи-
рана система за подаване на проек-
ти, както  и ефикасност и бързина 
при одобряването им. Смятам, че 
с натрупания опит от предишния 
програмен период този ще е по-ус-
пешен.

Трябва да бъдем 
по-обединени

Христо Рогачев, управител на „Атаро Клима” ЕООД:

Компанията е създаде-
на през 1990 г. Занимава се 
предимно с изграждане на 
ОВК, а също така на ВиК и 
електроинсталации. През 
последните няколко години 
освен в България работим 
и извън границите на стра-
ната, като изпълняваме 
различни обекти в Лондон 
и Амстердам. 

Един от основните про-
блеми в бранша е липсата 
на квалифицирани кадри. 
При нас той е решен чрез 
създаването на Център за 
обучение. Разработихме 
програма, посредством 
която използваме ста-
ри майстори, ветерани 
в професията. Към всеки 
от тези опитни строи-

тели прикрепяме по че-
тири-пет души, които те 
наставляват. Едва когато 
стигнат до необходимото 
ниво, новите кадри биват 
изпращани по обектите. В 
програмата е включено и 
повишаване квалификация-
та на бригадирите, за кои-
то се организират езикови 
курсове. 

Българските строи-
телни компании трябва да 
се възползват от възмож-
ностите, които ни дава 

членството в ЕС. Нашата 
фирма работи в чужби-
на от 2008 г. В началото, 
когато западноевропей-
ските колеги разбираха, 
че ще работят с българи, 
ни приемаха с леко недове-
рие. Още на втория месец 
обаче ситуацията се про-
мени, защото изпълняваме 
стриктно изискванията 
– от тези, свързани с ка-
чеството на работа, до 
условията за екипировката 
на персонала.

Българските компании да се възползват 
от възможностите, които ни дава 
членството в ЕС

Джовани Димитров, управител 
на „Рест-Димитров” ЕООД:

Фирмата е създадена през 1993 г. Специализирана 
е в реставрацията и консервацията на недвижими па-
метници на културата. 

Както знаете, в днешно време строителството е 
скъпо удоволствие, а реставрацията – още по-скъпо. 
Защо? Например ако изграждате нова сграда и трябва 
да боядисате стените, ще използвате латекс. Когато 
възстановявате паметник на културата, са необходими 
вносни пигменти и други скъпоструващи материали. 

Освен цената на материалите, другият основен 
проблем при нас е квалификацията на работниците. 
Старите майстори се пенсионират, а нови не се на-
мират лесно. Младежите трудно биха се захванали с 
тази наглед отегчителна работа. При нас - по-старите, 
основната цел е обектът да се завърши успешно, а не 
толкова да се изкарат пари от него. Разбира се, послед-
ното също е важно, защото колелото трябва да продъл-
жава да се върти. Но много по-голямо удовлетворение 
има, когато минаваш покрай паметник на културата и 
знаеш, че и ти си дал своя принос за неговата рестав-
рация и консервация.

Старите майстори 
се пенсионират, а 
нови не се намират 
лесно

Арт хотел в Амстердам

Хотел „Херкулес“ в Лондон Кафе „Роял“ в Лондон

Костницата на Бачковския манастир

Античният одеон 
в Пловдив
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Владислав Кънчев, специалист „Развитие на проекти“ в „Сиенит Холдинг” АД:

Холдингът 20 години се занимава със строително-
инвестиционни дейности. Реализирали сме обекти от 
всякакъв тип – жилищни, индустриални, търговски и 
т.н. Имаме изпълнени 1,7 млн. кв. м застроена площ. 
Последният проект, върху който работим, е Тракия ико-

номическа зона. 
Компанията ни се развива в пет основни направле-

ния – образование, индустрия, търговия, земеделие и 
екология. Предприели сме инициативи във всяка една от 
тези сфери. За квалификацията на кадри си партнираме 

Инвеститорите в региона удвоиха 
и дори утроиха производството си

Розалин Петков, областен управител на Пловдив:

Г-н Петков, кои са 
приоритетите на Об-
ластна администрация 
– Пловдив, в сферата на 
строителството?

Строителството е 
важна част от икономи-
ката на страната и е 
свързано с осигуряване 
на голям финансов ресурс 
за изпълнението на ре-
дица обекти. Приоритет 
за нас са изграждането и 
поддържането на техни-
ческата инфраструктура 
посредством подобряване 
на транспортната дос-
тъпност и интегрирано-
то управление на водните 
ресурси. 

За съжаление през по-
следните години строи-
телството на общест-
вено значимите обекти 
както в цялата страна, 
така и на територията на 
oбласт Пловдив е в застой 
главно поради липса на фи-
нансови средства. 

Какви проекти се из-
пълняват в момента?

В сферата на пътната 
инфраструктура продъл-
жава да се изпълнява лот 
14 „Рехабилитация на път 
II-86 Асеновград – Смо-
лян от км. 27+700 до км. 
76+306,70“. В Асеновград 
започна подмяната на 
подземната инфраструк-
тура на бул. „Шести яну-
ари“ - при изхода в посока 
Бачково, след което ще се 

реконструира пътното 
платно. Продължават про-
цедурите за отчуждаване 
на имотите за изграж-

дане на второто плат-
но на „Път II-86 „Пловдив 
– Асеновград - Смолян”, 
участък  от км. 14+860 до 
км. 24+819, попадащ на в 

общините Родопи, Куклен 
и Асеновград. Друг важен 
обект за областта и ре-
гиона е „Реконструкция и 

разширение на „Голямоко-
нарско шосе“ от края на 
регулацията на Пловдив 
до транспортен  възел 
„Царацово“. За този обект 
Областният експертен 
съвет по устройство на 
територията прие парце-
ларен план, тъй като по-
пада на територията на 
двете общини - Пловдив и 
Марица.

Със средства по раз-
лични програми се работи 
за подобряване на със-
тоянието на ВиК инфра-
структурата в градовете 
Кричим, Раковски, Хисаря, 
Сопот и Стамболийски, 
в това число изграждане 
на нови канализационни 
системи и пречиствател-

ни станции за отпадъчни 
води (ПСОВ). С рехабили-
тацията ще бъдат нама-
лени загубите на питейна 
вода и ще се подобри ка-
чеството на услугата.

Посочете основните 
проблеми на областта.

Основните ни пробле-
ми в областта на стро-
ителството са два. Пър-
вият е свързан с дългото 
време, необходимо за про-
веждане на процедурите 
за одобряване на инвес-
тиционните проекти и 
издаване на разрешения 
за строеж. Вторият  е не-
достатъчният финансов 
ресурс при реализацията 
на инфраструктурни про-

1. Привличане на чуждестранни инвестиции

2. Подготовка на качествени проекти, с 
които бенефициентите да кандидат-
стват по съответните програми на ЕС

3. Повишаване на квалификацията на кадри-
те чрез провеждане на семинари, курсове

Приоритет са 
изграждането и 
поддържането 
на техническата 
инфраструктура

1. Дългото време, необходимо за провеж-
дане на процедурите за одобряване на 
инвестиционните проекти и издаване на 
разрешения за строеж

2. Недостатъчен финансов ресурс за започ-
ване и успешно завършване на обекта 

3. Липса на квалифицирани кадри

активно с Областното представителство на Камарата 
на строителите в България в Пловдив. Залагаме много 
на чуждоезиковото обучение, което смятам за изклю-
чително важно.

Около 90% от инвестициите в индустрията у нас 
идват от чужди компании. За да отговорим на техните 
изисквания, трябваше да разберем от какво се нужда-
ят. Едно от основните неща беше мащабът. Например 
за инвеститор от Китай площи от порядъка на 100 - 
200 дка са сравнително малки парцели. Те търсят имоти 
по няколко квадратни километра. 

Доказателство, че инвеститорите, които развиват 
дейност на територията на Пловдивския регион, са до-
волни от това, което правят, е фактът, че удвоиха и 
дори утроиха своето производство. Това се дължи как-
то на добрата локация и благоприятната среда, така 
и на климата и трудолюбието на хората от областта.
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Инж. Иван Тотев, кмет 
на община Пловдив:

Инж. Тотев, какво е 
състоянието на община 
Пловдив по отношение на 
строителството?

Състоянието на об-
щината по отношение на 
строителството е добро. 
Изпълняваме проектите, 
които бяха предвидени за 
тази бюджетна година. 
Благодарение на правилно-
то планиране разполагаме 
с необходимите средства 
за тяхната реализация. 

Какви обекти се из-
пълняват на територия-
та на общината? 

Един от най-значими-
те е многофункционална-
та спортна зала. Тя ще 
бъде част от бъдещ спор-
тен комплекс, разположен 
в зоната с граници бул. 
„Асеновградско шосе”, ул. 
„Менделеев” и ул. „Найчо 
Цанов”. Съоръжението ще 
изпълнява функцията на 
покрит колодрум, спортна 
и концертна зала, както и 
място за множество соци-
ални мероприятия. 

Тук трябва да отбеле-
жим, че зоната е една от 
значимите територии в 
градоустройството на 
Пловдив, защото определя 
облика на входно-изходния 
булевард на града. 

Фасадата на залата 
ще бъде изградена от 
композитни панели и ще 
е хамелеон – цветът й ще 
прелива от жълто до брик, 
като преобладаващият ще 
е оранжев. Тоновете ще се 
различават в зависимост 
от светлината и ъгъла, 
под който тя се отразява 
в сградата. През нощта 
се предвижда залата да 

е експонирана чрез иконо-
мично LED осветление. Ще 
се използват софтуери за 
различни ефекти. Въпреки 
че ще се пести енергия, 
ще бъде постигнат впе-
чатляващ визуален ефект. 

Другият знаков за града 
проект е реконструкцията 
на зоологическата градина. 
Предвижда се площта й да 
бъде разширена с около 50 
– 60%. Ще бъде обогатена 
с нови видове и се планира 
изграждането на най-голе-
мия в страната аквариум 
за морски обитатели, кой-
то ще е с размери 22 на 
10 м. След обновяването си 
зоопаркът ще стане най-
модерният в България. В 
общинския бюджет са за-
делени 60 хил. лв. за проек-
тирането му, а изпълнение-
то ще бъде финансирано по 
линия на европейската про-
грама JESSICA. Работата 
ще се осъществява на два 
етапа. За 2014 г. се планира 
модернизирането на сега 
съществуващия зоокът и 
парковата среда. Зоните 
на юг и на север ще бъдат 

приобщени не  за да се по-
ставят нови клетки, а за да 
се създаде допълнително 
пространство за разходки, 
кътове за почивка и дет-
ски площадки. Предвижда 
се зоологическата градина 
да е изцяло завършена през 
лятото на 2015 г.

Вторият гребен канал 
е част от друг по-голям 
проект, който се нарича 
„Екопарк Марица”. Създа-
ването на подобно съоръ-
жение ще нареди Пловдив, 
що се отнася до наличие-
то на такъв тип спортна 
инфраструктура, на едно 
от челните места в све-
та. Обектът ще бъде го-
тов за домакинството на 
Световното първенство 
по гребане през 2018 г. 
Спортната инфраструк-
тура е важна за община-
та, тъй като ще допри-
несе за икономическото й 
развитие през следващи-
те няколко години. 

Реализираме и редица 
мащабни проекти в сфера-
та на социалната инфра-
структура. Пешеходна-
та зона в кв. „Капана” ще 
бъде разширена с още пет 
улици – „Евлоги Георгиев”, 
„Георги Бенковски”, „Княз 

Богориди”,„Братя Пулиеви” 
и „Магура”.

За да се запази мак-
симално автентичният 
вид на квартала, няма да 
бъдат поставяни цветни 
павета. Ще бъдат мон-
тирани антипаркинг кол-
чета.

Довършваме и рехаби-
литацията на моста на 
бул. „Васил Априлов”. Най-
дългият пловдивски виа-
дукт над р. Марица е пус-
нат в експлоатация през 
1977 г. и от тогава по него 
не е извършван нито един 
основен ремонт. Имаме 
проект за изграждането 
на втори. Той ще струва 
15 млн. лв. 

През 2015 г. предстои 
да бъде реализиран и друг 
мащабен проект на стой-
ност 30 млн. лв. Става 
въпрос за рехабилитаци-
ята на три съществува-
щи булеварда и изграж-
дането на един нов. Тези, 
които ще бъдат рехаби-
литирани посредством 
подмяна на паважа с ас-
фалтова настилка, са „Ко-
матевско шосе”, „Руски” и  
„Шести септември”. 

Реализираме редица 
мащабни проекти 

екти, необходим за започ-
ването и успешното им 
завършване. Ако финан-
сирането не е осигурено 
напълно, изпълнението им 
се забавя, а в някои случаи 
се замразява. Пример за 
това е спряното строи-
телство на спортната 
зала на бул. „Асеновград-
ско шосе”. 

За осигуряване на фи-
нансиране за приоритет-
ните обекти може да се 
работи в две направления. 
Първо, чрез привличане на 
чуждестранни инвести-
ции, и второ, с подготовка 
на качествени проекти, с 
които бенефициентите 
да кандидатстват по съ-
ответните програми на 
ЕС.

Проблемите с одобре-
нието на инвестиционни-
те проекти и издаването 
на разрешителните за 
строеж са генерирани 
от два фактора - норма-
тивни пречки и липса на 
квалифицирани специа-
листи.  Съществуват 
несъответствия в нор-
мативните актове, свър-
зани с процеса на стро-
ителството. Законите 
и ведомствата, които 
ги прилагат, функциони-
рат без съответната 

обвързаност помежду си, 
поради което процедури-
те са тромави и дълги. А 
липсата на кадри в адми-
нистрацията може да се 
преодолее чрез участие 
на специалистите в съ-
ответните краткосрочни 
обучения, например семи-
нари, курсове. 

Как си взаимодейст-
вате с  Областното 
представителство на 
КСБ? 

ОП на КСБ – Пловдив, 
има съдействието на об-
ластната администра-
ция. Може да се каже, че 
двете институции си вза-
имодействат добре. 

Какви са плановете 
за развитието на реги-
она? 

Приоритетните обек-
ти за него са включени в 
„Областната стратегия 
за развитие на Пловдив 
2014 – 2020”, която е съ-
гласувана с Регионалния 
съвет за развитие. С ус-
пешната реализация на 
проектите ще се подо-
брят комфортът и безо-
пасните условия на дви-
жение по републиканските 
пътища на територията 
на областта.

Поддържаме добро 
сътрудничество с Областното 

представителство на Камарата

 на стр. 22

Гребният канал

Бул. „Васил Априлов“, мостът над р. Марица Логистичният център на Kaufland в индустриалната зона на гр. Раковски



Във връзка с класира-
нето ни за Европейска 
столица на културата 
2019 г. подготвяме ре-
конструкцията на пло-
щад „Централен” .  125 
проекта от 41 държави 
участваха в архитектур-
ния конкурс за избор на 
новата визия на площа-
да. За победител беше 
определен проектът на 
португалското студио 
„Фора”. Изборът на из-
пълнител ще започне 
през 2016 г. Проектът е 
наистина уникален. 

Започваме и общест-
вено обсъждане за възмож-
ностите за развитие на 
10-километровата отсеч-
ка край р. Марица, попада-
ща в обхвата на града.  

За в бъдеще се пред-
вижда и изграждане на 
южен отходен колектор, 
изпълнението на който 
ще бъде на стойност око-
ло 150 млн. лв. 

Какво  правите  за 
привличането на по-го-

лям брой външни инвес-
титори?

За да покажем, че об-
щината е атрактивна, 
наехме водещи компании, 
които изготвиха подробен 
анализ за потенциала на 
града. Според него Плов-
див е с най-голяма концен-
трация на индустриално 
производство в сравнение 
с останалите селища в 
страната. Освен това 
има огромен потенциал за 
развитие на IT сектора. 

Как работите с ОП на 
КСБ – Пловдив?

Поддържаме добра 

комуникация и сътруд-
ничество. Редовно сме 
канени на събития, орга-

низирани от Областното 
представителство на Ка-
марата. 

 
22 СТРОИТЕЛ

петък, 24 октомври 2014

Арх. Илко Николов, председател на Общинския съвет - Пловдив:

Работата на Общинския съвет върви гладко и с не-
обходимата професионална насоченост. Все повече се 
набляга на дейността на комисиите. Предложенията 
се разглеждат задълбочено, за да се намалят твърде 
продължителните последващи дебати. 

Преди новия програмен период 2014 - 2020 г. беше 
изготвен Интегриран план за градско възстановяване 
и развитие, който набеляза дългосрочните перспективи 
за Пловдив. Градът е разделен на три основни зони – со-
циална, зона с потенциал за икономическо развитие и 
такава с преобладаващи публични функции. 

По отношение Програмата за управление на общи-
ната мога да заявя, че тя се спазва стриктно. Точка по 
точка се отмятат както инфраструктурните, така и 
социалните проекти. Пловдив се намира в устойчива и 
прогнозируема фаза на развитие. Градът под тепетата 
показа на практика, че когато политическият консенсус 
се съедини с гражданската подкрепа, резултатите са 
перфектни. Като доказателство за това може да се 
приеме и спечелването на престижната титла Евро-
пейска столица на културата за 2019 г.

Има дългосрочни перспективи за развитието 
на региона

 от стр. 21

Реализираме редица мащабни проекти 
Инж. Иван Тотев, кмет на община Пловдив:



та в с. Трилистник. Има 
голяма необходимост от 
канализирането и на ос-
таналите селища, затова 
с нетърпение очакваме да 
стартират програмите 

от новия период 2014 – 
2020 г. 

Въпреки трудностите 
се забелязва положителен 
прираст на населението в 
Марица. 
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 Димитър Иванов, кмет на община Марица:

Инж. Александър Абрашев, кмет на община Калояново:

Радостно е, че въпре-
ки кризата територия-
та на община Марица е 
своеобразна строителна 
площадка. Има голям ин-
веститорски интерес. 
Общината се развива, не-
зависимо че бюджетът ни 
е крайно недостатъчен. 

Марица обхваща де-
ветнадесет населени мес-
та. Тук особено развити 
са спортът, самодейните 
ни състави, училищата, 
детските градини, чита-
лищата и т.н.

Най-голямата инвестиция,

която предстои да 
бъде направена, е на аме-
риканска компания, зани-
маваща се с производ-
ство на електроника за 
авто- и авиоиндустрията, 
домакински електроуре-
ди, строителна техника и 
др. До момента те имат 
около 140 завода в све-
та. Първият в България 
е изграден в Ботевград 
през 2006 г. Там работят 
между 1500 и 1800 души. В 

община Марица компания-
та купи терен в село Ца-
рацово, в непосредствена 
близост до АМ „Тракия”. 
Инвестицията само за 
първата година ще бъде 
от порядъка на 40 млн. 
евро, а застроената площ 
– 12 декара. Стартът на 
изграждането предстои в 
близките няколко седмици. 
Заводът ще бъде готов и 
ще започне да функциони-
ра през следващата го-
дина. Инвестицията ще 
доведе до откриването на 
нови работни места. 

На територията на 
общината се извършва и 
жилищно строителство. 
Само за тази година сме 
издали 37 разрешителни за 
обекти с обща площ 5800 
кв. м. Обновихме няколко 
стари и изградихме реди-
ца нови детски градини. 
Започнахме строежа на 

средно специално училище

в с. Маноле. То ще под-
готвя кадри в сферата 
на земеделието, расте-

ниевъдство, животно-
въдството и екологията. 
Оказваме пълната си под-
крепа и за проекта „Аз 
мога да стоя”. В момента 
търсим подходяща локация 
за създаването на център 
за обучение на кадри. По 
този въпрос си партнира-
ме активно с ОП на КСБ – 
Пловдив.

Има и редица други ин-
вестиции, което е показа-
телно, че община Марица 
се развива. 

Като проблем можем 
да отчетем недоброто 
състояние на общинската 
пътна мрежа и канализи-
рането на по-малките на-
селени места. 

Към настоящия мо-
мент изграждаме 

две канализации с ПСОВ, 

финансирани по Про-
грамата за развитие на 
селските райони. Едната 
е в с. Бенковски, а друга-

Оказваме пълна подкрепа за 
инициативата „Аз мога да строя” 

Инвеститорският интерес 
е голям въпреки кризата

Калояново се намира 
в сравнително добро със-
тояние. От влизането на 
България в ЕС до сега по 
различните проекти сме 
привлекли средства в раз-
мер на 16 млн. лв., което е 
значителен ресурс за мал-
ка община като нашата. 
Реализирали сме общо де-
ветнадесет проекта. 

По-голямата част са 
по Оперативна програма 
„Околна среда” (ОПОС), 
а останалите – по Про-
грамата за развитие на 
селските райони (ПРСР). 
Броят на проектите и тях-
ната стойност на пръв по-
глед може да не изглеждат 
толкова големи, но те са 
от огромно значение за по-

добряване живота на насе-
лението на територията 
на общината. В момента 
тече 

изграждането на нов път,

който ще свързва села-
та Калояново и Житница. 
Стойността на този про-
ект е 4,4 млн. лв., осигуре-
ни по ПРСР.  

Също така в селата 
Житница и Ръжево Конаре 
ще бъдат изградени две 
пречиствателни станции 
за отпадъчни води. Всяка 
от тях е за 1900 еквива-
лент жители. Тръжната 
процедура е проведена. 
Имаме сключен договор с 
изпълнителя. Стойност-
та на проекта е около 2, 7 
млн. лв. 

По Публичната инвес-
тиционна програма „Рас-
теж и устойчиво развитие 
на регионите” получихме 
финансиране в размер на 

500 хил. лв. за реконструк-
цията 

на пътя, свързващ гара 
Калояново с Ръжево Конаре 
и Главатар. Това са трите 
основни проекта, които 
се изпълняват в момента. 
Основните ни проблеми са 
сходни с тези на останали-
те малки населени места 
в страната. Бюджетът 

е недостатъчен. Въпреки 
това мога да заявя, че към 
момента нямаме неразпла-
тени задължения към нико-
го. Надявам се колкото се 
може по-бързо да старти-
ра кандидатстването за 
проекти по ПРСР през но-
вия програмен период 2014 

- 2020 г. 
Поддържаме добри от-

ношения с експертите от 
Областното представи-
телство на КСБ. Получавал 
съм покани за различни сре-
щи и семинари. Смятам, че 
Камарата е с изключител-
но значение за бранша.

Усвояваме 16 млн. лв. от Европа

Село Маноле
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Свилена Гражданска 

Почти цялата профе-
сионална кариера на на-
стоящия изпълнителен 
директор на „Главболгар-
строй“ АД инж. Димитър 
Димитров е свързана с 
компанията. За него стро-
ителството е денонощна 
работа, т.е. седем дни в 
седмицата, 365 дни в го-
дината. Смята, че няма 
лесен обект. Всеки иска 
внимание и работа.

След като през 1979 г. 
се дипломира във ВИАС 
(сега Университет по 
архитектура, строител-
ство и градоустройство), 
специалност „Промишлено 
и гражданско строител-
ство”, започва работа в 
„Металхим”, като послед-
ната му длъжност е ди-
ректор „Капитално стро-
ителство”. През 1993 г. 
попада в структурата на 
„Главболгарстрой”. 

Днес, 21 години по-къс-
но, професионалната био-
графия на инж. Димитров 
е сбит преразказ на съвре-
менната история на ком-
панията, а и на строител-
ството в България. Лично 
е ръководил изграждането 
на някои от най-мащабни-
те и сложни обекти, като 
спортната зала „Арена Ар-
меец“, новия Касов център 
на БНБ, сградата на Сту-
дентския център на Аме-
риканския университет в 
Благоевград и много други. 

„Потомствен строи-
тел съм. Отначало баща 
ми започна като дърво-
делец, след това стана 
мозайкаджия, фаянсаджия, 
реставрираше манастири, 
занимаваше се с фини ра-
боти. Явно ми е в кръвта“, 
обяснява инж. Димитров 
и с нескрито умиление и 
лека носталгия си спом-
ня за първите си обекти, 
реализирани в „Главболгар-
строй“. 

„През 1993 г. започнах 
работа в компанията. Пър-
вият ми обект беше Русия, 
град Каменка. Изгражда-
хме жилища, детски гради-
ни, училища и магазини по 
програмата за връщащи-
те се от Германия военно-

служещи. Там бях техниче-
ски директор на тръста. 
Площадката беше много 
трудна – и в климатично 
отношение, и като гео-
логия. Но това, което ми 
остана като спомен от 
Каменка, е, че за първи 
път работех под контро-
ла на немски специалисти. 
От тях придобихме опит, 
свързан с технологията, 
с начина на актуване, на 
разплащане, работа с нови 
материали и, разбира се, с 
организацията на труда – 
преди всичко дисциплина-
та. Преди това в България 
работехме с няколко вида 
материали, а там спек-
търът беше много голям 
и разнообразен. Всичко 

това се отразява и върху 
производителността на 
труда на работниците. В 
Каменка бях две години“, 
разказва изп. директор.

Руската част от би-
ографията му продължа-
ва от 1995 г. до края на 
2001 г. в Москва. „В „Жу-
лебино” започнахме от 
нулата – тогава се разви 
първият тръст на „Глав-
болгарстрой” АД в Москва, 
където бях технически ди-
ректор. За този период 
изградихме седем блока 
на московското кметство 
в „Жулебино”, по един на 

„Таганка” и на Министер-
ството на външните ра-
боти. На последния обект 
„Главболгарстрой” беше 
инвеститор и строител“, 
спомня си Димитров. По-
следните две години – 
2000 и 2001, е главен ди-
ректор в управлението на 
„Главболгарстрой” за Русия 
в Москва. 

На въпроса, кой е люби-
мият му обект, отговаря 
лаконично с „текущия“. По-
сле допълва, че всеки нов 
проект има своите пре-
дизвикателства и дава 
пример с новия Касов цен-

тър на БНБ. „Това е много 
специална сграда. Здание-
то е най-големият трезор 
в България и на Балканския 
полуостров. Там работи-
хме по нова технология 
за изграждане на подобни 
обекти. Стоманобетонна-
та конструкция например 
се изграждаше с бетон 
клас В60“, уточнява той.

После  разказва  за 
строителството на но-
вата спортна зала „Арена 
Армеец“. 

„Изискването на инвес-
титора беше зданието да 
е за осем вида спорт, но 
ние го изпълнихме така, че 
да има възможност да се 
упражняват поне 26 вида 
спорт. Конструкцията на 
арената е оразмерена за 
влизане на тирове за вкар-

ване на сценично оборудва-
не и изграждане на сцена. 
Най-голямото предизвика-
телство обаче си остава 
срокът. Грубият строеж 
го реализирахме за 9 ме-
сеца, а цялостното стро-
ителство и завършване 
– за 20 месеца. Изгражда-
нето на подземната част 
беше много тежко заради 
високите подпочвени води 
и ако не бяхме започнали 
с такива темпове, щяхме 
да хванем лошия сезон с 
дъждовете. А буквално 
два-три дни преди пър-
вите капки вече бяхме 
направили хидроизолация, 
бяхме овладели фундиране-
то и след това вече беше 
по-леко. Другият важен и 
отговорен момент беше 
изпълнението на метал-

ната конструкция с тегло 
1750 т. Монтажът беше 
изключително сложен. 
Първоначално се направиха 
предварителни сборки на 
основните носещи елемен-
ти, след което се извърши 
окрупнен блоков монтаж 
на междинна кота +12.00 м. 
Сглобяемата покривна 
конструкция вдигнахме 
на проектна кота +25.00“, 
спомня си инж. Димитров. 
„Средносписъчният със-
тав на работниците беше 
на моменти над 1000 души. 
Около 70% от екипа са на 
„Глав болгарстрой”. Имаме 
и специализирани фирми 
подизпълнители – парт-
ньори за определени видо-
ве дейности“, допълва той. 

За него и за „Главбол-
гарстрой“ обект с подо-
бен мащаб в момента е 
търговският център Sofia 
South Ring Mall, чието от-
криване предстои в нача-
лото на ноември. 

На въпрос за ролята 
на Камарата на строите-
лите в България той под-
чертава, че тя е една от 
най-авторитетните бран-
шови организации, която 
защитава интересите на 
своите членове.

„Важното е обектите 
да ги има, за да ни има и 
нас.“ Това и пожелава на 
колегите от бранша по 
повод професионалният им 
празник. „Работа и здраве 
да има, другото е лесно“, 
подчертава инж. Дими-
тров. 

Жилищен квартал, град Каменка, Русия

Снимки Денис Бучел и „Главболгарстрой“
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TONDACH®

Мечавник (Дървенград) и Андричград (Каменград)

Сътрудничеството 
между TONDACH в Репу-
блика Сърбия и проф. Емир 
Кустурица започва през 
2012 г. със саниране покри-
ва на централната сграда 
(рецепцията) по проекта 
Дървенград на световно-
известния режисьор. До-
тогава покривът е покрит 
с материал, наподобяващ 
дървени шиндли, недоста-
тъците на който са били 
известни, но авторът 
искал да създаде автен-
тично копие на старото 
строителство. 

След обновяването на 
покрива на централната 

сграда (рецепцията) с мо-
дела „Бибер екстра плюс”, 
който създава визуалния 
ефект на старите по-
криви, следва обновяване 
на покрива на хотела при 
ски пистата ИВЕР, която 
се намира на 7,5 км от 
Мечавник. Покривната 
площ на този хотел е 2 
хил. кв. м и върху нея има 
приблизително 65 хил. бр. 
керемиди, модел „Бибер 
екстра плюс” – сива енго-
ба. Те са одобрени от екс-
пертна комисия, съставе-
на от майстори – полагачи 
на керемиди. Хотелът все 
още не е отворил врати, 

тъй като в момента тече 
трескава подготовка за 
предстоящия ски сезон.

В момента в Мечавник 
се обновяват още някол-
ко обекта, като планът 
предвижда всички покриви 
там да бъдат ремонтира-
ни с TONDACH®. Това озна-
чава, че в етноселището 
ще се положат приблизи-
телно 250 хил. бр. кереми-
ди на 8 хил. кв. м покривна 
площ.

Интересен е фактът, 
че първият контакт на 
„TONDACH Сърбия” с проф. 
Кустурица е през 2011 г., 
когато фирмата предос-
тавя 1 млн. динара като 
помощ за реализиране на 
тогава бъдещия проект 
Андричград (Каменния 
град) във Вишеград, Босна 
и Херцеговина. 

През 2012 г. сътруд-
ничеството прераства 

Фирмата разработва нов тип енгоба – теракота 
антик, наречена още във фирмата „енгоба Кустури-
ца“, за модела „Медитеран плюс”, като през август 
са покрити първите покриви на бъдещото селище. 
Първата доставка за Андричград е направена през 
септември 2011 г., а последната – през май 2014 г. 
„TONDACH Сърбия” очаква и бъдеща заявка, свързана 
с предстоящото изграждане на Музикалната акаде-
мия в града. Общата площ в рамките на проекта, 
предвидена за покриване с TONDACH®, е 10 хил. кв. м.

„TONDACH България” може да предложи на клиен-
тите си „Бибер екстра плюс” – семпъл и ненатрап-
чив модел, който напомня за старите плочи, както 
и най-новия цвят на „Медитеран плюс” – „енгоба 
Костурица“. Положени на покрива, те напомнят на 
старите, традиционни за Балканите керемиди и при-
дават на обекта средиземноморски облик.

в доставки на керемиди 
за покриване на обекти в  
Андричград и Мечавник.

Кустурица  събира 
различни стилове и на-
рича селището на името 

на любимия си писател и 
вдъх новител Иво Андрич 
– Андричград. Именно не-
говият вдъхновител про-
славя Вишеград с романа 
си от 1944 г. „Мостът 

на Дрина“ (дълъг 180 м с 
11 свода, построен през 
1577 г). Днес съоръжение-
то е една от основните 
туристически забележи-
телности на Босна и Хер-
цеговина и е в Списъка на 
световното културно на-
следство на ЮНЕСКО.

Идеята за Андричград 
е обявена в края на 2010 г., 
а през април следващата 
година се създава „Андрич-
град“ ЕООД – продукт на 
публично-частното парт-
ньорство. Предвидените 
средства за реализира-
не на проекта са общо 
15 млн. евро. 

Изграждането на пър-
вия град в света, който 
носи името на Нобелов 
лауреат, започва с це-
ремония на Видовден – 
28.06.2011 г., и точно 3 го-
дини по-късно, през 2014-а, 
се появява Андричград, 
чиито сгради, каменни по-
стройки, църкви, общински 
здания, Къща музей на Иво 
Андрич, книжарници, пазар, 
магазини, пивници и др. са 
с обща площ 45 хил. кв. м. 
Всичко това е на стой-
ност 17 млн. евро. Режи-
сьорът поема основната 
част от финансирането, 
като предоставя полови-
ната от сумата, друга 
част осигурява Република 
Сръбска, а 900 хил. евро са 
отделени от бюджета на 
Република Сърбия. 

Каменград

Дървенград
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Арх. Елица Андреева, 
докторант в УАСГ

Съвременното обще-
ство трудно възприема 
присъствието на недви-
жимата културна ценност 
като носител на различни 
характеристики, които 
обогатяват средата и 
я правят разпознаваема. 
Още по-трудна е оценка-
та и обществената тър-
пимост към тези обекти 
в по-големия мащаб и в 
по-дългосрочни срокове – 
като репер в градската 
структура, акцент в кул-
турния пейзаж, носител 
на определено отношение 
и чувство, документ за 
историчност и т.н. Това 
затруднява разбирането 
за тяхната комплексна 
ценност и води до унищо-
жаването на отделните 
обекти, до унифициране 
на градската среда и до 
загубата на ценни урба-
нистични напластявания.

Школите по опазване 
на културното наслед-
ство на различни държави 
драстично се различават 
в методиката по опазване, 
отношение към наследени-
те ценности и законовата 
рамка.

Още по-голям е пробле-
мът при дейности като 
адаптацията, въпреки че 
тя все по-често се призна-
ва като изключително не-
обходима от гледна точка 
на по-лесното опазване на 
дадена културна ценност, 
като я прави използваема 
и възстановява нейна-
та роля в съвременната 
градска структура. Нео-
споримо е и значението 
й в създаването на адек-
ватна нова функция и въз-
можността за пълноценно 
реинтегриране на обекта 
в съвременния живот, без 
да се накърнява ценност-
та му и като се запазва 
жизнеспособността му. 

Естествено, във всич-
ки съвременни адаптации 
има и елемент на проти-
воречие – често наме-
сите изглеждат твърде 
контрастни, модерни и 
несъответстващи на 
културната стойност на 
историческите сгради/се-
лища. Дори адаптациите 
на големи и знакови за оп-
ределени градове обекти, 
чиито автори са извест-
ни и утвърдени архите-
кти, първоначално трудно 
биват приети добре от 
обществото, въпреки че 
се осъзнава нуждата от 
тяхното провеждане за 
нормалното функционира-
не на дадените ценности.

За да демонстрираме 

нагледно това отношение, 
ще разгледаме и анализи-
раме два обекта, различни 
по своята същност и по 
реализираната намеса.

Лувърът и пирамидата на 
Йо Мин Пей

Един от представи-
телните примери за съ-
временна намеса (в случая 
едновременно) в историче-
ско пространство и исто-
рическа сграда е Лувърът.

Като част от „Големи-
те проекти” на Митеран в 
областта на архитекту-
рата и урбанизма (Grandes 
Operations d'Architecture et 
d'Urbanisme) проектът за 
Лувъра е трябвало да бъде 
„бисерът в короната” (3). 
Това е и единственият 
обект, за който не е обя-
вен конкурс, а е директно 
възложен на Йо Мин Пей. 

Проектът за разши-
рение, модернизиране и 
реорганизация на Лувъра 
обхваща изграждането на 
допълнителни обслужва-
щи площи и организиране 
на нов подход към музея. 
С него се цели да се избе-
гнат проблемите с лаби-
ринтообразната структу-
ра на сградата и големите 
опашки туристи, както и 
да се реновира вътреш-
ното пространство, в 
което „царяло позорно 
разрушение” (3). Със своя-
та намеса Йо Мин Пей по 
същество осигурява нова 
площ за обществени услу-
ги и техническа поддръж-

ка, а голямата пирамида 
представлява символ на 
проекта.

Проектът се осъщест-
вява на два етапа – първи-
ят е завършен през 1989 г. 
и обхваща необходимите 
нови площи и подход, а 
вторият завършва през 
1993 г. и се занимава ос-
новно със самата сграда 
на Лувъра – реставрация 
на фасадите и реоргани-
зиране на някои вътреш-
ни пространства. Поради 
същността на намесата 
в настоящата статия се 
разглежда първата фаза 
от проекта.

Историческата и ар-
хитектурната стойност 
на сградата на Лувъра на-
лага всяка намеса да бъде 
съобразена с тази стой-
ност на обекта. Предвид 
съобразяването с автен-
тичността и оригинала, 
както и поради липсата 
на необходимата площ, за 
да се случат необходими-
те мероприятия за разши-
рение на обслужващата 
структура, се налага да 
се търси ново решение.

Основната идея на 
Пей е да организира прос-
транството като единно 
цяло, а не като разделено 
на отделни крила с раз-
лични експозиции, както 
е функционирало към мо-
мента. Той иска да съз-
даде обществено прос-
транство, чрез което да 
си осигури необходимият 
достъп до всички крила, 
но съща така и всяка нова 

структура да не вреди 
на културната ценност 
на сградата на Лувъра. С 
двуетажната структура 
на подземно ниво (фиг. 
2) Пей осигурява площ за 
всички допълващи функ-
ции, които да направят от 
Лувъра съвременен музей, 
като залага и на функцио-
налната и представител-
ната характеристика на 
пространството.

От друга страна, Пей 
е искал да постигне едно 
отворено публично място 
и да разреши основните 
урбанистични пробле-
ми на липсата на връзка 
със Сена и с градините 
на Тюйлери (исторически 
обоснована връзка между 
двореца Тюйлери и Лувъра, 
заложена още през XVI в.), 
като преобрази паркинга 
на Министерството на 
финансите, което се по-
мещавало в крилото „Ри-
шельо”, в широкодостъпен 
за посетителите площад. 

Намесата на Пей по 
своята същност е еле-
гантно изнесена в подзем-
ното пространство между 
основните крила, като не 
компрометира Лувъра и се 
изявява на повърхността 
на площадното простран-
ство на Cour Napoleon с 
голямата пирамида, оф-
ормяща представителен 
вход (фиг. 1). Разполага-
нето на тази нова сгра-
да в центъра на площада, 
където според Пей е „цен-
търът на тежестта” на 
Лувъра (2), и оформянето 
на симетрична компози-
ция от водни огледала и 
три по-малки пирамиди по 
съвременен начин загат-
ва за интерпретация на 
традицията на френска-
та паркова структура с 
нейните оси на симетрия 
и богата композиция от 
елементи. От друга стра-
на, със своята метална 
конструкция и стъклена 
повърхност пирамидата 
достатъчно красноречиво 
принадлежи на съвремие-
то. Тя следва пропорциите 

на египетската пирамида 
в Гиза – „антична форма, 
направена от хайтек ма-
териал, която едновре-
менно би била по-стара и 
по-нова от Лувъра”, „ес-
тествено решение” по ду-
мите на Пей (3).

Идеята е за допълване 
на образа на импозантна-
та сграда, без да се отне-
ма от нейния блясък и ве-
личие, и единствено чрез 
добавяне на елементи на 
принципа на контраста 
да се създаде усещане за 
жизненост на едно дина-
мично пространство, кое-
то продължава да се раз-
вива. Естествено, в случая 
точно това решение за 
нова сграда е най-спорно-
то в целия проект. Той е 
разгледан от Комисия по 
историческите паметни-
ци (Commission supеrieure 
des monuments historiques) 
и всички нейни членове  
осъждат проекта. Все пак 
решението на комисията 
няма задължителен харак-
тер и Митеран дава едно-
личното си (но все пак не-
компетентно по въпроса) 
одобрение.

Пирамидалната фор-
ма е използвана и в дру-
ги творби на Пей преди 
Лувъра (Западното крило 
на Националната галерия 
във Вашингтон и Залата 
на славата на рокендрола 
в Кливланд). Това е и един 
от главните проблеми на 
архитектурното решение 
– липса на връзка с контек-
ста на средата, което 
би трябвало да е основа-
та при създаване на нови 
елементи в исторически 
контекст. Пирамидата 
би могла да бъде замене-
на от всяка друга чиста 
форма, изградена от ме-
тал и стъкло, като ще се 
постигне същото ниво 
на контекстуалност. От 
друга страна, Митеран ди-
ректно избира Пей за ар-
хитект на разширението 
на Лувъра, имайки предвид 
точно тези предишни не-
гови проекти. Въпреки че 

самият Пей е смятал, че 
пирамидата „ще потъне”, 
отразявайки парижкото 
небе, тя се е превърнала 
в основен акцент и в са-
моцел. 

От друга страна, на-
месата в площадното 
пространство е изклю-
чително пестелива, въ-
преки че е съобразена с 
нуждата от голяма площ, 
събираща туристи и па-
рижани. При постигането 
на това обаче е изгубено 
характерното чувство за 
насоченост, ос и направле-
ние и е създадено плоско, 
безизразно пространство, 
което се доминира от пи-
рамидата. В сивотата 
на безкрайния плочник се 
изгубва доминантата на 
сградата на Лувъра. Тази 
намеса е била за времето 
си изключително спорна и 
е повдигнала негативни 
реакции от страна на об-
ществото и архитекти-
те. Основната критика е 
за унищожаване на автен-
тичната тъкан и за липса-
та на диалог между двата 
обема. 

Към днешна дата мо-
жем обаче да отчетем 
този проект по-скоро 
като положителна намеса, 
която е подсигурила нуж-
дите на музея, без да иг-
норира сградата на самия 
Лувър, от една страна, и 
от друга – правилното от-
ношение на съвременната 
архитектура към истори-
ческите пластове.

Към момента повече-
то обекти от „Големите 
проекти” на Митеран са 
приети и дори са станали 
емблематични за Париж, 
както и за развитието на 
съвременната архитекту-
ра.

Райхстагът и куполът  
на Фостър

Този обект също се е 
превърнал в емблемати-
чен туристически обект 
за Берлин.

Сградата е свързана и 
с много исторически съби-
тия и е символ на обеди-
нена Германия. От друга 
страна, съществува про-
блемът, до каква степен 
трябва да се помни исто-
рията и къде е границата 
между минало, настоящо и 
бъдеще.

Постройката и от ар-
хитектурна гледна точка 
има изключително инте-
ресна история. Тя е резул-
тат на проведени четири 
конкурса, претърпяла е две 
реставрации, различаващи 
се по своята същност, и 
на два пъти са привнесени 

Фиг. 2. План на подземно ниво (4) 

Фиг. 1. Лувърът – площадното пространство (1)
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съвременни елементи.
Резултат е от прове-

дения през 1882 г. втори 
конкурс, спечелен от Пол 
Валот (Paul Wallot). По 
време на строителство-
то проектът е променен 
и е решено да бъде завър-
шен с купол от стомана 
и стъкло – технологичен 
напредък за времето си. 
Интересно е да се обърне 
внимание на факта, че още 
по това време смесването 
на стиловете е довело до 
широка критика.

Сградата е завърше-
на през1894 г. (фиг. 3) и 
помещава парламента до 
1933 г., когато вследствие 
на пожар е силно разрушена. 

През 1956 г. е взето ре-
шение за възстановяване 
и е проведен нов конкурс. 
Пол Баумгартен го прави 
в периода 1961 – 1964 г., 
като премахва част от 
декоративните елементи 
и като цяло създава сграда 
в сградата.

Неговата намеса е ща-
дяща към оригиналната 
структура, но по никакъв 
начин не привнася живот, 
а запазва фасадите като 
декор за новия обем, който 
се развива вътре. Така се 
запазва символиката, кое-
то се явява основна цел на 
проекта, но липсва връз-
ката между обвивката и 
интериора. Да, намесата 
е пестелива, не пречи за 
възприемане на автентич-
ния дух и обект, но реално 
Райхстагът остава руина. 
Новата сграда изпълнява 
своята функция, без да 
има контакт с историче-
ския пласт, без да създава 
необходимата симбиоза 
за съществуване на ста-
ро и ново и без да отчита 
историческата ценност. 
Положителното в това 
решение е, че то запазва 
руината, за да достигне 
тя до днешно време и да  
се потърси съвременна ин-
терпретация. 

През този дълъг период 
на съществуване, до 90-
те години на миналия век, 
Райхстагът губи и своята 
същност – основната си 
функция. Сградата е адап-
тирана за презентативни 
функции – конферентен 
център и исторически му-
зей (6).

След обединението на 
Германия и преместване-
то на столицата от Бон 
отново в Берлин заради 
нуждата от по-голяма 
парламентарна сграда и 
символичния смисъл през 
1992 г. е направен нов кон-
курс за възстановяване, 
който е спечелен от сър 
Норман Фостър.

Междувременно тран-
сформацията е разгледана 
и от артистите Кристо и 
Жан-Клод. Те предлагат 
различна гледна точка за 
възприятието на Райх-
стага, опаковайки го в 
текстил. Тази разработка 
също поражда множество 
дискусии. Много полити-
ци възприемат експери-
менталния артистичен 
проект като „нова глава 
в историята на герман-
ската парламентарна 
демокрация” (6) и като 
символична възможност 
за бързо преминаване към 
новото бъдеще, но други 
смятат идеята за „оби-
да върху достойнството 
на сградата” (6). Самият 
Кристо счита, че по този 
начин създава съвременен 
спомен на обществото и 
оформя ново положително 
чувство към сградата.

След артистичната 
трансформация почти вед-
нага се преминава и към 
реално възстановяване на 
Райхстага. Първоначал-
ната идея на архитекта 
е отхвърлена, вероятно 
като твърде модерна – 
съвременен тип „слънчо-
бран” над цялата сграда, и 
отчасти заради големите 
разходи за тази реализа-
ция. Към представената 
към конкурса информация 
присъства проектът на 
Готфрид Бум (Gottfr ied 
Bohm) от 1988 г., където 
той предлага стъклен ку-
пол, в който посетители-
те се изкачват по спира-
ловидни рампи към върха. 
Този вариант е избран и 
донякъде наложен на Фос-
тър от консервативното 
правителство.

Архитектът си поста-
вя две цели: респект към 
историята на сградата, 
така че да се запазят сле-

дите – по този начин се 
запазват дори графитите 
на съветските войници 
след последната битка за 
Берлин 1945 г., и създаване 
на работеща структура 
за парламента. Намеса-
та е мащабна – изчиства 
се цялата вътрешност, 
включително и намесата 
на Баумгартен, като се 
запазва автентичната 
външна обвивка. По по-
добие на съществувалия 
купол е изграден нов (фиг. 
4), който символизира, 
от една страна, обеди-
няването на Германия и, 
от друга – представлява 
опит за отдалечаване от 
миналото. Допълнителна 
символика носят форма-
та на двете рампи, кои-
то се преплитат подобно 
на структурата на ДНК, 
и възможността да се 
наблюдава работата на 
парламента, като според 
проектанта по този начин 
символично хората са над 
правителството.

Ролята на намесата 
е ясна – да се възвърне 

оригиналната функция на 
сградата, като се изпъл-
нят и някои съвременни из-
исквания. Адаптацията е 
отчасти щадяща, защото 
се вмества в обема, кой-
то загражда оригиналните 
фасади, но и отчасти про-
вокативна поради изграж-
дането на пространство-
то по съвременен начин. В 
случая вътрешността е 
разрушена, което от своя 
страна прави намесата не 
толкова инвазивна и дава 
по-голяма възможност за 
изява на проектанта.

Проектът за купола 
на практика представля-
ва реконструкция на съ-
ществувалия, но със съ-
временен език е изграден 
нов елемент като акцент. 
От една страна, би могло 
да се потърси формата и 
пропорцията на оригинала, 
които да се пресъздадат в 
този нов елемент. Но, от 
друга страна, целият етап 
е разрушен, бил е чужд на 
историческата сграда 
още по време на постро-
яването й и съответно 
трябва да се даде място 

на съвременната архитек-
тура да отрази новите 
разбирания.

В случая на Райхстага 
могат да се проследят 
няколко намеси по адапта-
ция, които са изключител-
но интересни и дори про-
тиворечиви помежду си, но 
дават идея за развитието 
на опазването и също 
така очертават положи-
телното в последната 
интервенция. Трансфор-
мацията на обекта явно 
е успешна, защото освен 
своята функционалност 
сградата на Райхстага се 
е превърнала в емблемати-
чен обект за Берлин. 

Изводи

И двата разгледани 
примера са били изклю-
чително спорни за обще-
ството. В своята намеса 
архитектите по различен 
начин са интерпретирали 
значението на историче-
ската структура и са съ-
отнесли новото към ста-
рото. И двата проекта 
са имали за цел възстано-
вяването на автентична 
функция на обекта, адап-
тацията обаче е проведе-
на с въвеждане на съвре-
менен елемент и по този 
начин е спомогнала за 
осъвременяване и диалог с 
обществото.

Естествено е, че гра-
дът се развива и всяка 
намеса в него трябва да 
се съобразена с истори-
ческия контекст на сре-
дата и със съвременната 
архитектура, която, без 
да копира предишната, но 
и съобразявайки се с нея, 
да подчертава нейните 
достойнства и да предиз-
виква интереса на обще-
ството.

При разглеждането 

на тези примери акцен-
тът беше поставен върху 
различието на подходите 
при опазването, които 
обхващат дейността по 
адаптация, и показват, че 
когато е проведена адек-
ватно, тя не е отделен, а 
органично свързан с рес-
таврацията и консерваци-
ята на културни ценности 
процес.
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Фиг. 4. Райхстагът днес (1)
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Георги Сотиров

Инж. Сашо Денкин е 
втори мандат кмет на 
ботевградското село Вра-
чеш. В един от приятните, 
но дъждовни есенни дни, 
когато старият Балкан 
все още упорства да смени 
окраската си в неповтори-
мите нюанси на кафявото и 
жълтото, започваме разго-
вор за непомръкващата от 
столетия слава на това 
село. Денкин е подготвен 
и знаещ кмет. Завършил е 
Техническия университет 
в София със специалност 
„Технология на машиностро-
енето”. Работил е в Комби-
ната за автобуси в Ботев-
град като конструктор по 
нестандартно оборудване, 
бил е началник-производ-
ство в Машиностроител-
ния завод в града. Две го-
дини е бил и в Областното 
пътно управление – София, 
където е бил ангажиран с 
изграждането на автома-
гистрала „Хемус”. Човек 
с авторитет, с квалифи-
кация и възможности да 
прецени състоянието на 
пътната мрежа в селото. 
Преди двайсетина години 
то определено е било лошо 
– във времето след 1989 г. 
държавата е била в застой 
и не се е работело. 

Днес основен приори-
тет на кмета е изграж-
дането на канализацион-
ната мрежа на селото. 
При това тя е с обхват 
99%. Системата отвежда 
отпадната вода до строя-
щата се в момента ПСОВ 
в съседния Ботевград. 
Станцията ще поеме пре-
чистването на водите на 
самия общински център, 
на голямата вилна зона, на 
Врачеш и на с. Трудовец. 

Правим обиколка из се-
лото. Вижда се, че то дос-
та се е разраснало. От 
единия до другия му край 
са минимум 6 км. Врачеш 
е едно от най-големите 
села в Софийска област и 
по население.

Живеещите в полите  
на Балкана 

имат прясна питейна 

вода, която добиват от 
два собствени водоизточ-
ника – планински водохва-
щания, които захранват 
селото с вкусната и све-
жа течност. През лятото, 
когато дебитът намалее, 
си помагат чрез връзка с 
водите на яз. „Бебреш”, 
откъдето се захранва и 
самият Ботевград. 

В сумрачното утро 
пием кафе в кметския 
кабинет и си говорим за 
инфраструктурните про-
блеми. Още се виждат не-
асфалтираните отклоне-
ния от главния колектор 
към къщите, защото се 
чака пръстта да слегне, 
за да се довърши обек-
тът. Прави ми впечатле-
ние, че в селото има много 
нови и хубави къщи. Питам 
кмета за поминъка на хо-
рата тук, под вр. Мургаш. 
„Е, за нашите майстори 
на бурета за вино се го-
вори с уважение от Вра-
чеш през Пещера до САЩ, 
Италия, Испания и, раз-
бира се, Франция. Дотам 
изнасяме своята продук-
ция. И печелим.” Така той 
описва столетната слава 
на селото.

В него има регистри-
рани над 70 бъчварски ра-
ботилници. Врачеш е само 
на два-три километра от 
общинския център и хора-
та намират препитание 
извън местния занаят 
именно там. В едно от 
новите предприятия в 
града, специализирано за 
производство на компо-
ненти за световни мар-
ки автомобили, работят 
3500 души.

Историята подсказва, 
че първите строители за 
селата и градчетата в 
Балкана, а и за Софийско-
то поле, идват оттук. 

„Тази традиция про-
дължава“,  потвържда-
ва кметът. „Много от 
нашите хора изкарват 
хляба си като уважавани 
майстори строители. Те 
работят основно в го-
лемите компании в сто-
лицата, срещат се на 
всички структуроопре-
делящи инфраструктур-
ни обекти”, горд е Сашо 
Денкин.

Хората от Врачеш 
пътуват с автобусите 
30 – 40 минути сутрин, 
вечер се връщат при се-
мействата си, на чист 
въздух и на домашно вино, 
наточено от бурето, на-
правено по поръчка от съ-
седа бъчвар. „Идилия ли е 
това?“, питам аз.

„Идилия дотолкова, 
доколкото хората тук 
водят непринуден начин 
на живот. Но вижте учи-
лището ни. Отидете в 
читалището. Срещнете 
се с жителите ни, за да 
разберете техния свето-
глед”, отвръща кметът. 

Уникалната  
часовникова кула

в Ботевград, мостове, 
тепавици, църкви, женски-
ят манастир край селото 
са издигнати от Вуно 
Марков – самоук майстор 
дюлгерин, наричан мест-
ният Кольо Фичето. Това 
сравнение никак не е пре-
силено.

Историята е интерес-
на. Манастирът „Свети 
Четиридесет мъченици” 
е построен по времето 
на Второто българско 
царство, след победата 
на цар Иван Асен II над 
Теодор Комнин при Кло-
котница. След успеха в 
Деня на св. Четиридесет 
мъченици цар Иван Асен II 
решава да построи някол-
ко храма в чест на све-
тиите. Сред зданията е 
и Врачешкият манастир. 
В началото той е основан 
като мъжко братство, но 
по-късно става женски, 
какъвто е и сега. След 
създаването му монаси-
те усърдно преписват 
богослужебни книги, като 
текстовете на псалтир 
от 1559 г., граматиката 
на Мелетий Смотрицки 
от 1666 г. и служебник 
от 1673 г. Те се пазят и 
до днес в Националната 
библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий”. 

По време на осман-
ското иго манастирът 
е опожарен, а от 1891 г. 
уста Вуно Марков започ-
ва своя градеж. Паметник 
на този забележителен 
строител краси площада 
току пред сградата на 
кметството. 

По път, чиято рекон-
струкция е заложена в 
плановете за настоящия 
програмен период, сти-
гаме до манастира. Мо-
лим майката игуменка да 
снимаме отвън. Тя велико-
душно разрешава, но на-
стоява да получи няколко 
броя от нашия вестник. 
Обещаваме.

На връщане се отбива-
ме в училището. Над 280 
деца се учат в отлични 
условия. Близо 100 малчу-
гани са в детската гра-
дина. В селото, което е и 
газифицирано, живеят към 
5 хил. души, но мнозина от 
тях имат адресна регис-
трация другаде. 

Превенцията  
на наводненията

в планинския район е 
сред главните грижи на 
кмета. Преди време по-
чистват коритото на две 
реки и извозват стотици 
тонове наноси и отпадъ-
ци. 

Водосборът е огромен 
– от връх Мургаш надолу. 
Хората още си спомнят 
августовския потоп от 
2005 г., когато за Врачеш 
се говореше по всички 

медии. След това, вече  
„с обица на ухото”, раз-
ширяват коритата, на 
особено опасните места 
строителите правят бе-
тонни подпорни стени.

Изсичането на горите 
обаче продължава. Фир-
мите, които планово из-
вършват това, невинаги 
почистват клоните и те 
попадат в деретата. Така 
на отделни места се зави-
рява. И в един момент во-
дата се отприщва. Както 
във варненския квартал 
„Аспарухово”.

Врачеш е на терито-
рията на Държавно ловно 
стопанство „Витиня”, ме 
информира кметът. Освен 
грижата за дивеча лесни-
чеите стопанисват и го-
рите наоколо. 

Селото е подредено и 
приветливо. Има смето-
почистваща и сметоиз-
возваща кола. Работници 
на щат към кметството 
се грижат за добрия вид 
на улиците. И не само за 
тях.

Главната улица е нато-
варена. Тя е единствено-
то трасе за автобусите 
и тежките машини. Под 
нея е изградена канали-
зационната система. По-
следните към 6 км са за 
около 950 хил. лв., предос-
тавени от еврофондове-
те.

Канализацията е осо-
бена придобивка. Затова 
отново подхващаме тази 
тема с кмета. Без да ми-
слим с категориите на се-
лата в Австрия и Швейца-
рия например, добре е да 
се разбере гордостта на 
Денкин, че Врачеш е едно 
от относително малкото 
места в страната с из-
градена канализационна 
мрежа. Не че септичните 
ями не са вършили рабо-
та десетилетия наред, 
но все пак в XXI в. хората 
имат различни очаквания 
от бита си в предше-
стващия го XX в. 

Главната улица на се-
лото спира до Врачешкия 
манастир. По-нататък е 
Балканът. 

В края на нашата сре-
ща кметът на Врачеш не 
пропуска да отчете ак-
тивната помощ от стра-
на на администрацията 
на Ботевград и специал-
но на своя колега Георги  
Георгиев. 

Планинското село съхранява вълнуващи истории

Паметникът на уста Вуно Марков Местното училище Строи се красиво

Манастирът 
„Св. Четиридесет мъченици”

Славата на Врачеш

Снимки авторът



29СТРОИТЕЛпетък, 24 октомври 2014

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.

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

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. 

2015 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

Снимки Денис Бучел
Предпечат „Вестник Строител“ ЕАД

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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

 ПРОФЕСИОНАЛНО ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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Г-жо Събева, има ли в 
България почва за разви-
тието на вашата профе-
сия? 

Разбира се, че има. От 
20 години това е специ-
алност в университета в 
Русе, има я в Лесотехниче-
ския университет и в Ху-
дожествената академия. 
Отскоро „Пространствен 
дизайн” се изучава и в Нов 
български университет. 

Винаги е съществувала 
нужда от специалисти в 
областта на вътрешното 
оформление на сградите, но 
в последните години, в кои-
то се построиха толкова 
много хотели, направиха се 
заведения и жилищни сгра-
ди, хората започват по-
осезателно да чувстват 
нуждата от добра атмос-
фера и съвети за създава-
нето й.

У нас обаче, струва 
ми се, малко се търсят 
специалисти. Сякаш пове-
чето хора са убедени, че 
могат сами да аранжират 
дома си.

Може би доскоро биту-
ваше мнението, че само бо-
гатите търсят дизайнер, 
както и че това означава 
да извикаш някой да ти 
подреди мебелите. Затова 
реакцията често е: „От-
къде-накъде някой ще ми 
каже къде какво да сложа?! 
Аз си знам.“ Но това време 
отминава. Собствениците 
на заведения бяха първите, 
които разбраха, че добрият 
дизайн продава кафето. И 
те инвестират в това да 
направят нещо интересно, 
защото знаят, че така ще 
привлекат клиенти. А кога-
то човек прекарва време в 
добре направено заведение, 
иска да подобри и обста-
новката вкъщи и когато 
установи, че не може, вика 
специалист. Отдавна се 
занимавам с мебели и об-
завеждане и мога да кажа, 
че хората вече разбират, 
че дизайнът е част от ця-
лото, и се спестява много, 
ако професионалистът се 
включи на възможно най-ра-
нен етап.

А кога е този възмож-

но най-ранен етап?
Ако инвеститорът по-

кани интериорния дизайнер 
заедно с архитекта, се из-
бягва рушенето на стени и 
добавянето на нови в гото-
вото жилище. 

Промените в процеса 
на строителство са по-
скъпият вариант. И масо-
во се случват. Неповече 
от 20% са оставили жили-
щата си във вида, в който 
са построени. Дори хора-
та, като си купят имот, 
се хвалят, че са разбили 
всички стени и ги зидат 
наново. Ако тези пари се 
инвестират в специалист, 
ефектът ще е гарантиран.

Когато си говорим с 
вестник „Строител“, мо-
жем да предложим интери-
орният дизайн да бъде част 
от техническата докумен-
тация на един обект за-
едно с архитектурен, кон-
структивен, ландшафтен 
проект. Така жилището ще 
се вижда напълно завърше-
но. Сега тази дейност се 
извършва от архитекта, но 
истината е, че неговата 
гледната точка е по-раз-
лична от нашата. Дизайне-
рът гледа отвътре и с друг 
поглед. И когато двамата 
работят заедно, нещата са 
завършени. 

Днес се срещат шоки-
ращи разпределения, които 
изискват милион компро-
миси впоследствие. Нас-

коро ни гостува българка, 
която от 20 години работи 
в Ню Йорк. Тя разказа, че 
там този, който дава па-
рите, събира заедно стро-
ител, архитект и дизайнер 
и всеки дава своята глед-
на точка. Всичко се мисли 
на хартия и се получава 
изцяло завършен проект. 
Дори когато говорим за 
жилищни сгради, които се 
строят за анонимни оби-
татели и при изграждане-
то им никой не знае дали 
там ще живее двойка или 
семейство с 2 или 4 деца, 
има решения, които могат 
да направят нещата по-
добри.

Ще ви насоча в друга 
посока. Какво харесва бъл-
гаринът и с какво се бори-
те в работата си?

Масово явление у нас е 
жилищата да се задръст-
ват с мебели, от които 
обитателите не могат да 
дишат. Аз съм сигурна, че 
една от причините хора-
та у нас да се чувстват 
нещастни, е това, че ос-
вен навън и вкъщи липсва 
уют. Няма как да живееш в 
грозна среда и да създаваш 
добри неща в която и да е 
област – дали е литерату-
ра, дали е строителство, 
дали е друго. Интериорът 
е третата кожа на чове-

ка след собствената му и 
след дрехите, които носи. 

А колкото до това, от 
какво не може да се отка-
же българинът, това са 
кафявото и бежовото. Тези 
цветове отдавна са из-
хвърлени от дома в Европа, 
но са част от сивотата, 
с която сме свикнали, и 
сякаш ни е по-лесно с тях. 
Толкова е безопасно да сло-
жиш нещо бежово и е тол-
кова страшно да се рискува 
с цвят. Подреждаме кафява 
гарнитура, кафява масичка, 
кафяв диван и сме спокойни, 
че няма да им мине модата. 
Защото при нас мебелите 
се купуват за вечна упо-
треба. Ако ги извадим от 
апартамента, ги караме 
на вилата, но никога не ги 
изхвърляме.

Какво се случва, кога-
то има сериозни размина-

вания между вашите виж-
дания и тези на клиента? 

Целта на дизайнера 
не е да лишава човека от 
неговите предпочитания. 
Целта е да вземе идеята 
на клиента и да я пречупи 
през професионален поглед, 
за да се получи нещо добро. 
А компромисите са неиз-
бежни, особено ако искаш 
да получиш работата. 

Обзавеждането е въ-
прос на вкус и в България е 
нужно време, за да се изгра-
ди той. Всичко е заложено в 
детството ни. Ако си жи-
вял бедно и после социални-
ят ти статус се е проме-
нил, станал си богат, ти не 
променяш вкуса си, а само 
сменяш по-евтините ме-
бели с по-скъпи. Има хора, 
които нямат големи въз-
можности, но са цените-
ли, откриват стойностни 
неща и ги подреждат така, 

че да се получи ефект. Моя 
колежка казва: „С много 
пари не е интересно.“

Има ли у нас добри 
преподаватели и учи ли се 
дизайн?

В България нишата е 
огромна. Всички препода-
ватели са на възраст 60 
и повече години и са по-
скоро приложници. Затова 
наша цел е да вкараме ра-
ботещите в системата за 
обучение. Вече има много 
утвърдени специалисти, 
които дори изпитват нуж-
да да предадат уменията 
си. Доста от световните 
дизайнери са архитекти, 
но може да си завършил и 
аграрен университет, ако 
щете, и да си много добър. 

Вкусът за вътрешно обзавеждане е заложен в детството 
ни, сивотата вкъщи ни прави нещастни, казва Гена 
Събева, която е създател на Асоциацията на дизайнерите

Елица Илчева

Докато седмица след седмица ви представяхме световноизвестните дизайнери по света, 
ни хрумна да покажем, че и у нас има почва за тази професия. И предвид бурното строително 
развитие в страната допреди няколко години тя би трябвало все още да е доста плодородна. 
Така попаднахме на Гена Събева. В последните 4 години тя е отдадена на идеята да популяри-
зира артистичната професия у нас. Пътят към това минава през създаването на Асоциацията 
на интериорните дизайнери в България. Защото Събева вярва, че обединена с колегите, може 
по-лесно да убеди публиката, че „интериорният дизайнер не е интелектуалец с неопределена 
сексуалност, с фон дьо тен и сатенено фишу, който иска да им наложи вкуса си и да направи 
така, че жилището им да заприлича на глазура на торта, при това срещу много, много пари. Че 
дизайн не е синоним на декорация, а означава функционалност, ергономия, иновация… и танц с 
материалния облик на битието ни“. 

Иначе по професия Гена е радиоинженер, от 1995 г. се занимава с мебели и интериорен тек-
стил, а през 2010 г. завършва интериорен дизайн в Германия, кара и курсове в Италия. Има пряк 
поглед върху обзавеждането както на панелни жилища, така и на скъпи къщи и обществени 
сгради. 

Снимки Денис Бучел
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Рудозем
Описание:  „Избор на изпълнител на стро-

ително-монтажни работи по проект „Развитие 
на инфраструктурата за отпадъчни води на 
гр. Рудозем – довеждащ колектор за отпадъчни 
води до съществуващ колектор за гр. Рудозем 
и частично доизграждане и реконструкция на 
ВиК мрежата на гр. Рудозем”. Основната цел на 
този проект е да се избере оптимално решение 
за отвеждане на отпадъчните води от гр. Ру-
дозем до съществуващия довеждащ колектор 
за ПСОВ гр. Рудозем с частично доизграждане 
и реконструкция на съществуващата ВиК мре-
жа. Проектът цели да се намали неблагоприят-
ното въздействие върху околната среда чрез 
осигуряване на максимално натоварване на 

изградената и в експлоатация Пречиствател-
ната станция за отпадъчни води на гр. Рудо-
зем, която изпуска пречистени отпадъчни води 
в съответствие с българските стандарти за 
управление на заустваните води. Предвижда се 
изпълнението на строителните работи да се 
извърши съгласно изготвени от Възложителя 
работни проекти за водопроводната мрежа на 
гр. Рудозем. Предвижда се да бъдат изградени 
и реконструирани водопроводите в участъци-
те, които съвпадат с изграждането на нови 
канализационни клонове. Дължините на всички 
водопроводи, които ще се изграждат и рекон-
струират, са описани в Приложение №1 към тех-
ническата спецификация от документацията 
за участие.

Възложител: Община Етрополе
Описание: Настоящия проект „Реконструк-

ция и рехабилитация на Централен градски 
площад „Девети септември”, гр. Етрополе – 
1-ви етап” е насочен именно към подобряване и 
обновяване на инфраструктурата – площадно 
пространство, включващо пешеходна зона, озе-
леняване, включено в площада, и детска пло-
щадка, които са в лошо физическо състояние и 
реконструкцията им ще има положително влия-
ние върху развитието на града и самата общи-
на. Община Етрополе е разположена в близост 
до столичния град, но въпреки благоприятното 
си местоположение бюджетните средства на 
общината не са достатъчни за извършване на 
значими инвестиции в благоустройствени и ин-
фраструктурни дейности. Една от причината 
за притегателната сила на градските ареали 
е степента на благоустроеност и устроеност 
на средата. За да бъде задържано населението 
в селските райони, средата следва да бъде кон-
курентна на градската такава. Самият град 
Етрополе е основна структурна единица в се-
лищното устройство на общината. Той е център 
на административното и социално обслужване 
в общината, като същевременно е и основната 

притегателна единица за външни посетители 
и туристи в общината. Публичните простран-
ства са силен обществено-социален фактор, 
който играе съществена роля при формиране на 
обществените нагласи за избор на място за ра-
бота и обитаване. Публичните пространства и в 
частност Централният площад на гр. Етрополе 
е основна художествено-композиционна единица 
в градоустройствената структура на града и в 
голяма степен определя неговата идентичност 
и разпознаваемост. За съжаление към настоящ-
ия момент съществуващите настилки от ес-
тествен камък, мрамор и мит филц са захабени 
и нарушени, в неестетично състояние. Същест-
вуващият воден ефект и чешма са функционира-
щи, но със силно нарушени облицовки. Основната 
целева група е населението на община Етрополе 
– 12 047 души, в частност жителите на гр. Етро-
поле – 10 292 души. В целевата група са включени 
всички възрастови групи и всички представите-
ли на различни социални и етнически групи от 
населението. Допълнителната целева група са 
посетителите и потенциалните инвеститори 
в града, у които ще се формират положителни 
нагласи за прекарване на свободното си време в 
общината и развитие на бизнес в нея.

Възложител: Община Велинград
Описание: По Обособена позиция 1: Рекон-

струкция и рехабилитация на улици и благоус-
трояване на прилежащите елементи предме-
тът на поръчката включва ремонтни дейности 
по бул. „Съединение”, ул. „Братя Маврикови”, ул. 
„Димитър Благоев” и площад „Македония” в квар-
тал „Чепино”. Предвидени са дейностите: под-
мяна на осветителните тела и внедряване на 
мерки за енергоефективност; облагородяване и 
запазване на съществуващата растителност 
и рехабилитация на тревните площи, уличната 
мрежа ще бъде изцяло преасфалтирана, в учас-
тъците с настилка от павета се предвижда де-
монтаж на паветата, полагане на нова пясъчна 
основа и асфалтиране, нова пътна маркировка 
на пешеходните пътеки и велоалеите; Осигу-
ряване на достъпна среда за хора с уврежда-
ния – понижаване на участъци от тротоарите 
и полагане на тактилна настилка в участъци, 
изискващи повишено внимание; Организация и 
безопасност на движението. По Обособена по-
зиция 2: Реконструкция, рехабилитация и благо-
устрояване на паркове, паркови зони, места за 

отдих и зелени площи на територията на град 
Велинград предметът на поръчката включва 
ремонтни дейности по Обект 1: Парк „Гарата” 
в „Чепино” – УПИ V, кв. „14”, 7228, Обект 2: Парк 
под ОУ „Неофит Рилски” – „Чепино” - УПИ ХI, кв. 
„15”, имот 7236, Обект 3: Парк пред Фреша – 
УПИ III - 7285, кв. „660”, Обект 4: Парк пред ОДЗ 
„Слънчице” – УПИ I - 4167, кв. „701”, Обект 5: Парк 
„Триъгълна градинка” в центъра –  УПИ II – 7297, 
кв. „1301”. Предвидени са дейностите: рехаби-
литация и реконструкция на съществуващата 
алейна мрежа, поставяне на ново парково обза-
веждане, рехабилитация и реконструкция на съ-
ществуващи стълби, поставяне на нова детска 
площадка с ограда върху ударопоглъщаща каучу-
кова настилка, поставяне на спортна площадка 
с уреди за спорт на открито, реконструкция 
на чешма и чешма паметник, фундаменти на 
кошчета за боклук, пейки, перголи и освети-
телни тела, въвеждане на енергоспестяващо 
осветление, изграждане на поливни системи, 
облагородяване и запазване на съществуваща-
та растителност и рехабилитация на трев-
ните площи.

Наименование: „Избор на изпълнител на строително-монтажни 
работи по проект „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води 
на гр. Рудозем – довеждащ колектор за отпадъчни води до съществуващ 
колектор за гр. Рудозем и частично доизграждане и реконструкция на 
ВиК мрежата на гр. Рудозем.”

Наименование: „Избор на изпълнител на СМР по проект „Рекон-
струкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети сеп-
тември", гр. Етрополе - 1-ви етап“

Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи 
за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Велинград”  
по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция и 
рехабилитация на улици и благоустрояване на прилежащите елементи. 
Обособена позиция 2: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване 
на паркове, паркови зони, места за отдих и зелени площи на територията 
на град Велинград.

Oсн. предмет: 45231300 - Строителни и мон-
тажни работи по общо изграждане на преносни 
водопроводи и канализация 
Прогнозна стойност: 15 358 113.1 лева
Общо количество или обем: Предвижда се из-
пълнението на строителните работи да се из-
върши съгласно изготвени от Възложителя ра-
ботни проекти за водопроводната мрежа на гр.  
Рудозем. Ще бъдат изградени и реконструирани 
водопроводите в участъците, които съвпадат с 
изграждането на нови канализационни клонове. 
Предвидени са следните строително-монтаж-
ни работи: Водопроводни клонове: - 11 204,05 м; 
Сградни водопроводни отклонения: 349 бр. с 
дължина 1834,70 м; Направа на предпазни диги 
за осушаване на речното корито на река Арда 
- 800,00 м3; Изграждане на изпускатели с напра-
ва на 7 бр. ревизионни шахти; Преминаване под 
река Арда – 1 бр.; Преминаване над река Арда по 
мостова конструкция – 1 бр.; Преминаване на 
главен клон през съществуващ водосток – 1 бр.; 
Изграждане на дюкер с входна и изходна шахта 
– 1 бр.; Направа на ревизионни шахти по главен 
клон – 87 бр.; Сградни канализационни отклоне-

ния – 342 бр. с дължина 1745,35 м; Реконструкция 
на съществуващ главен клон с доставка на бе-
тонови тръби Ф500 – 491,12 м; Изграждане на 
дъждовна канализационна система с полагане 
на 5839,98 м тръби; Улични оттоци – 284 бр. с 
дължина 1248,76 м; Дъждовни ревизионни шахти 
– 247 бр.; Направа на битови ревизионни шахти 
– 372 бр.; Изграждане на укрепителна стена към 
канализационен колектор –  1 бр.;
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци:18
Срок за получаване на документация за учас-
тие: 17.11.2014 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 27.11.2014 г.  Час: 16:00
Отваряне на офертите: Сградата на община 
Рудозем
Дата: 28.11.2014 г.  Час: 12:00
За контакти: Красимира Боюклиева-Кубинска
Факс: 0306 99141
Адрес: ул. „България" №15
Адрес на възложителя: www.rudozem.bg
Телефон: 0306 99191
E-mail: obrud@abv.bg  

Oсн. предмет: 45112711 - Строителни работи 
по оформяне на паркове 
Прогнозна стойност: 355 078.37 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
30.05.2015 г. 
Срок за получаване на документация за учас-
тие: 13.11.2014 г.  Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 20.11.2014 г.  Час: 16:00

Отваряне на офертите: Община Етрополе
Дата: 21.11.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: Венета Гергова - зам.-кмет
Факс: 0720 65011
Адрес: пл. „Девети септември" № 1
Адрес на възложителя: http://etropolebg.com 
Телефон: 0720 68204
E-mail: obstina@etropolebg.com   

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 3 694 059.01 лева
Общо количество или обем:  По Обособена пози-
ция 1 - Засаждане на дървета и храстова расти-
телност – 454 бр., Стабилизиране на дървета 
– 33 бр., Подсяване с тревна смес – 14 849 м2, 
Изкопни работи – 3906 м3, Доставка и монтаж 
на енергоспестяващи осветителни тела за 
улично осветление – 284 бр., Разваляне на па-
важна настилка - 22 587 м2, Направа на паважна 
настилка от налични павета – 12 385 м2, Разва-
ляне на тротоар – 3080 м3, Направа на тротоар 
с мраморни плочи – 1244 м2, Ремонт на тротоар 
с мраморни плочи – 3267 м2, Разкъртване на бор-
дюри – 2233 м, Полагане на бордюри – 4262 м, 
Фрезоване на асфалтова настилка – 1148 м3, 
Разрохкване на повърхността на трошенока-

менната настилка на дебелина 10 см машинно 
– 1020 м3, Доставка и полагане на материал за 
основа в ограничени площи – 2013 м3, Достав-
ка и полагане на биндер – 1224 м, Направа плъ-
тен асфалтобетон – 42 873 м2, Направа първи 
и втори битумен разлив – 53 075 м2, Направа 
тактилни ленти с бутони – 1116 м2, Поставя-
не на знаци – 512 бр., Направа на хоризонтална 
маркировка – 1700 м2. По Обособена позиция 2 – 
Доставка и полагане на бетонни бордюри – 2141 
м, ударопоглъщаща каучукова настилка – 299 м2, 
Доставка и монтаж на паркови пейки – 62 бр., 
Кошове за смет – 36 бр., Доставка и монтаж 
на ограда с височина 1,2 м за детски площад-
ки – 111 м, Детска пързалка и съоръжение тип 
К5/К13 – 3 бр., Детска люлка Б01 – 3 бр., Дет-
ска клатушка А03 – 4 бр., Подсяване с тревна 
смес – 6838 м2, Изкопни работи за оборудване – 

Още на: 
www.vestnikstroitel.bg

132 м3, Кофражни работи за оборудване – 803 м2, 
Доставка и монтаж на енергоспестяващи LED 
осветителни тела за парково осветление 30W, 
IP65 – 19 бр., Механизиран изкоп ВиК - 885 м3, Об-
ратен насип с уплътняване през 20 см – 879 м3, 
Разпръсквачи – 205 бр., Водопровод – 1726 м, Из-
пълнение на резервоар 15 м3 с размери L=3,00m/
B=2,50m/H=2,15m – 3 бр.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 10
Срок за получаване на документация за учас-
тие: 12.12.2014 г.  Час: 16:00

Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 12.12.2014 г.  Час: 16:00
Отваряне на офертите: малка заседателна 
зала, ет. II на общинска администрация
Дата: 15.12.2014 г.  Час: 11:00
За контакти: Александра Керина
Факс: 0359 54341
Адрес: бул. „Хан Аспарух" № 35
Адрес на възложителя:  www.velingrad.bg
Телефон: 0359 51278
E-mail: Velingrad@mbox.contact.bg  

Възложител: Община Твърдица
Описание: Въвеждане и подобряване на 

превантивни дейности за намаляване опас-
ността от горски пожари в общинските 

горски територии, стопанисвани и управля-
вани от община Твърдица, чрез изграждане 
на високотехнологична система за пасивно 
пожаронаблюдение.

Наименование: „Изпълнение на СМР за изграждане на високотех-
нологична система за пасивно пожаронаблюдение в общинските горски 
територии, стопанисвани и управлявани от община Твърдица”

Oсн. предмет: 45223000 - Строителни и мон-
тажни работи по изграждане на строителни 
конструкции
Прогнозна стойност: 540 664 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на документация за учас-
тие: 07.11.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 17.11.2014 г.  Час: 17:00

Отваряне на офертите: Административната 
сграда на община Твърдица 
Дата: 18.11.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: Атанас Христов Атанасов
Факс: 0454 44049
Адрес: пл. „Свобода" № 1
Адрес на възложителя: http://www.tvarditsa.org/
Телефон: 0454 42220
E-mail: oba_tv@abv.bg

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

За контакт: 052 614900, 0887 877661
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Страницата 
подготви 
Емил Христов

Странна къща с вид 
на морски охлюв е проек-
тирал дизайнерът Хавиер 
Сенозиаин. Той е съчетал 
своята склонност към ху-
дожественото експери-
ментиране със силно опро-
стен и природосъобразен 
начин на живот. Домът се 
намира в Мексико Сити и 
е пример за това, което 
творецът нарича „биоар-
хитектура“ – идеята, че 
сградите на базата на 

естествените принципи 
и органичните форми ни 
връщат към местната 
история, традиция и кул-
турни корени, създавайки 
хармония с природата.

При влизането в чуд-
ната постройка човек 
трябва първо да мине през 
главния вход, който пред-
ставлява шарена врата в 
стена, изградена от цвет-
ни стъкла. Така гостът 
спъва в хол, чийто под е 
покрит с растителност и 
е разделен от дълги тес-
ни пътеки, движещи се по 
протежение на изкуствен 

поток. Перфорирани вра-
ти, които се намират в 
задната част на основно-
то пространство, водят 
към други две стаи, а в 
непосредствена близост 

се намира и просторна 
спалня.

Целият интериор е с 
овални форми. Мебелите 
се сливат със стените и 
изглеждат сякаш са поник-

нали от структурата на 
къщата. Всеки елемент е 
внимателно избран така, 
че да съвпада с органич-
ната тема на сградата. 
„Социалният живот в този 
дом „Наутилус” протича 
без никакво разделение, в 
хармонична среда в три 
измерения.“ Забележите-

лен екологичен фактор е, 
че сградата е констру-
ирана от особен вид ке-
рамика, която се нанася 
като спрей и се нарича 
„Гранкрит“. Материалът е 
по-здрав от бетон, устой-
чив на огън и осигурява до-
бра изолация в горещите и 
в студените дни.

Творението на Хавиер Сенозиаин се намира в Мексико Сити 
и е пример за биоархитектура

Строителните работи по луксозната жилищна сгра-
да 432 Park завършиха в края на миналия месец и според 
изчисленията на инженерите тя е най-високата сграда 
в Ню Йорк. Надминава по размери дори новия Световен 
търговски център, ако не се брои острието му. Със 
своите 420 м небостъргачът се извисява над редица 
здания в южния край на Сентрал парк. Сградата, чието 
построяване струва 1,3 млрд. долара, има два пентхаус 
апартамента – един на 96-ия етаж, който е продаден 
за 95 млн. долара, и друг на 95-ия, който в момента е на 
пазара и придобиването му струва 85 млн. долара. Ар-
хитект на постройката е Рафае Виньоли. Той се прочу 
през 2013 г., когато стана ясно, че слънчевото отраже-
ние от негова сграда в Лондон е толкова силно, че раз-
топява коли и буквално пържи яйца на тротоара. В 432 
Park има общо 104 апартамента, чиито цени започват 
от 7 млн. долара. Според инженерите и архитектите на 
новото бижу огромните прозорци ще осигуряват макси-
мално добра гледка към града.

Новозеландски екип 
изобрети преносимо 
сгъваемо бюро от кар-
тон,  на което може 
да се работи прав или 
седнал. Изобретатели-
те от университета в 
Уелингтън уверяват, че 
техният продукт под-
лежи на 100-проценто-
во рециклиране и тежи 
едва 6,5 кг. В сгънато 
състояние бюрото при-
лича на голяма картина. 
Когато се разгъне, отделните му части се заклещват и 
се получава удобно бюро. На него може да се работи и в 
изправено положение, както препоръчват съвременните 
специалисти. Така се избягва застояването на работ-
ното място и се постига по-добро кръвообращение. За 
да се смали бюрото до размери за работа в седнало 
положение, са необходими не повече от две минути. То е 
съставено от двуслоен картон с дебелина 7 мм. Трудови-
те експерти изтъкват, че когато работят в изправено 
положение, офис служителите по-често разменят идеи, 
общуват с колегите и са по-сплотени. 

Чикагският изобретател Брайън Гиб-
сън конструира куфар за багаж, чиято 
дръжка се превръща в сгъваем стол и 
пътникът може да си почине на него, до-
като чака реда си. Новият продукт носи 
търговската марка neXstep и ще се про-
дава през април догодина за 324 долара. 
Куфарът е снабден с колелца, сгъваеми-

ят стол изцяло излиза от ръкохватката. 
Той може да се използва и за поставка 
при изваждането на багажа. Вложените 
в продукта материали са висококачест-
вени и сред тях фигурира здравият авиа-
ционен алуминий. Прототипите на куфа-
ра са били тествани успешно на няколко 
летища.

Hanok Tower е сложен 
дървен небостъргач, вдъх-
новен от традиционните 
корейски къщи. Проектът 
променя традиционния 
способ за изграждане, за 
да отговори на една от 
най-взискателните днеш-
ни архитектурни типоло-
гии – тази на небостър-
гача. Архитект Йонг Лий 
Джу е почерпил вдъхно-
вение от традиционни-
те корейски къщи и гъв-
кавостта на народната 
архитектура, докато про-
ектирал Hanok Tower. От-
критата дървена струк-
тура, която обикновено се 
използва за едноетажни 
жилища, е приложена при 
проектирането на високо 
строителство, като спо-
мага за това да се кон-
тролира количеството на 
наличната слънчева свет-
лина. Дървени връзки, на-

речени гагу, са използвани 
под главната система от 
греди, където колоната 
среща гредата и треге-
ра, елиминирайки необхо-
димостта от каквито и 
да е допълнителни части, 
като например пирони. 
Дизайнът е разработен с 
помощта на съвременен 
софтуер, който оптимизи-
ра традиционните строи-
телни техники.

Инженери в Аме-
рика са успели да из-
обретят персонално 
транспортно сред-
ство с едно колело 
на име Ryno. Сега то 
има и своя електри-
ческа версия и тя е 
на път към пазара. 
Странното превоз-
но средство влиза в 
продажба от следва-
щата година. Ryno 
има седалка, кормило, 
крака и амортисьори, 
но само едно колело, ши-
роко 25 инча. Това „неи-
дентифицирано“ превозно 
средство поддържа своя 
баланс благодарение на 
жироскопи. Тежи 72,5 кг 
и може да вози до 113 кг. 
Има свалящи се SLA бате-
рии, които му позволяват 
до 16 км пробег, максимал-
ната скорост е 16 км/ч.

Няма нужда от газ, за 

да се върви напред, или 
от спирачка – достатъч-
но е човек да се приведе 
и сензорите ще си свър-
шат работата. Допустим 
е максимален ъгъл от 15% 
напред или назад. Батери-
ята може да се сменя или 
презарежда за 4,5 часа. 
Ryno ще бъде произвеждан 
ръчно в САЩ и първона-
чално ще бъде пуснат на 
пазара в ограничен брой.

Хонконгски архитекти 
са проектирали концепту-
ален хотел на име Hive-Inn, 
който изглежда необи-
чайно – може би защото 
трябва да бъде изработен 
от цветни транспортни 
контейнери. Структурата 
му ще наподобява игра на 
дженга, т.е. ще е направен 
от парчета, които могат 
да се разменят в зависи-
мост от нуждите на хо-
тела. 

Всеки контейнер ще 
е тематично оформен в 
стила на известна ком-
пания, като се започне 
от Ferrari и се стигне до 
IKEA. Според авторите 

на идеята това следва да 
даде възможност на гос-
тите да изградят по-тяс-
на връзка с любимата си 
марка. Подобно на игра на 
дженга, контейнерите ще 
могат да се добавят или 
изваждат, да се пренареж-
дат с лекота. За разлика 
от играта обаче кулата 
няма да се срути – струк-
тура от базова метална 
решетка ще гарантира 
непоклатимостта на пос-
тройката. Модулността 
на дизайна представлява 
интересна възможност 
за брандиране, която има 
както визуален, така и 
финансов аспект: голе-

мите марки ще могат да 
спонсорират проекта и 
да си поръчат присъст-
вие в кулата, допълвайки 
по този начин приходите 
на бъдещия хотел. Така 

Hive-Inn ще може да гене-
рира интерес към кампа-
нии, лимитирани серии от 
продукти или просто да 
затвърждава имиджа на 
големите имена.
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По газопровода ще се пренася гориво за Турция и Европа

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

В Истанбул бе подпи-
сано споразумението за 
реализацията на проекта 
за трансанадолския газо-
провод „Танап”. Договорът 
предвижда по него да се 
пренася природен газ от 
Азербайджан за Турция и 
Европа. Изходните точки 
за доставките на синьо 

гориво ще бъдат на гра-
ниците на Турция с Бълга-
рия и Гърция. По план пър-
вите количества трябва 
да тръгнат през 2019 г. 

България също е зая-
вила желание да получава 
по 1 млрд. куб. м природен 
газ от Азербайджан. Дос-
тавките ще бъдат от на-
ходището „Шах Дениз 2“, 
което тепърва ще се раз-
работва.

У нас транспортира-

нето на газа може да се 
извършва по две направ-
ления – чрез връзката 
между Комотини и Ста-
ра Загора или чрез новия 
интерконектор, който 
се очаква да се построи 
между България и Турция. 
Той ще бъде успореден 
на сега съществуваща-
та газова връзка между 
компресорна  станция 
„Лозенец“ и Къркларели 
(Лозенград).

Саудитска Арабия ще стартира проект за из-
граждане на най-големия резервоар за вода в сто-
лицата Рияд. Общата стойност на съоръжението е 
около 4,4 млрд. саудитски риала, или близо 1,2 млрд. 
долара.

Проектът ще се реализира от National Water 
Co. – най-големия доставчик на вода в богатата 
на петрол страна. Целта на държавната компания 
е постигане на устойчиви и сигурни доставки на 
ценната течност и осигуряване на качествени ус-
луги в сектора за петте милиона жители, както и 
за индустриални нужди в най-големия град на крал-
ството. Първата фаза от изграждането включва 
резервоар за 4,6 млн. куб. м на стойност 1,8 млрд. 
риала (около 480 млн. долара). През втората ще 
бъде добавен капацитет от още 6 млн. куб. м сре-
щу 2,6 млрд. риала.

Миналата година главният изпълнителен ди-
ректор на компанията Луай ал Мусалем обяви, че 
държавата ще инвестира 51 млрд. риала за водни 
проекти в няколко града, включително Рияд, Мека и 
Джеда. От началото на годината правителството 
е заделило 16,6 млрд. риала за съоръжения за обез-
соляване на вода в опит да се справи с бързо нарас-
тващите нужди на населението. За последните 40 
години то се е увеличило четири пъти, достигайки 
30 млн. души.

Управата на Ню Йорк 
обяви мащабна програма 
за облагородяване и ре-
монтиране на 35 малки 
градски паркове и площад-
ки, за което ще бъдат ин-
вестирани 130 млн. долара. 
„Искам да видя повече то-
нове – цветя и боя”, зая-
ви при представянето на 
проекта кметът на града 
Бил де Блазио. 

В Ню Йорк има над 1700 
паркове и детски площад-
ки, но властите призна-
ват, че те не се поддър-
жат с еднакви усилия и 
средства. Докато голе-
мите паркове получават 

милиони долари, в същото 
време в града са иденти-
фицирани 215 места, в чий-
то ремонт за последните 
20 години са инвестирани 
по-малко от 250 хил. дола-
ра. Кметството изчисля-
ва, че за пълното им въз-
становяване ще са нужни 
1 млрд. долара – почти два 
пъти повече от бюджета 
на града за тази дейност 
за текущата година. За-
това списъкът с малките 
градинки, които ще бъдат 
ремонтирани, е сведен до 
35. Всяка от тях ще полу-
чи близо 4 млн. долара за 
капиталови подобрения. 

Други над 36 млн. долара 
ще бъдат отпуснати от 
Министерството на окол-
ната среда за озеленяване 
и монтиране на съоръже-
ния за отводняване. Обща-
та площ на градинките и 
парковете, които ще бъ-

дат ремонтирани, е около 
263 дка. Градската управа 
е обявила, че успоредно с 
това започват и по-незна-
чителни ремонти на други 
55 занемарени градинки, 
които ще бъдат боядиса-
ни и ще имат нови огради. 

Въпреки че е известна 
с това, че предпочита да 
работи със съвременни 
материали, като бетон и 
фибростъкло, световно-
известната архитект-
ка Заха Хадид предста-
ви проект за уникален 
дървен комплекс в кам-
боджанската столица 
Пном Пен. В сградата, 
съставена от 5 отделни, 
но преплитащи се една в 
друга части, ще се поме-
щава архивът за геноци-
да, извършен над народа 
на Камбоджа от черве-
ните кхмери през 1970 г., 
известен още и  като 
камбоджански холокост. 
Проектът за създаване-

то му е на активиста за 
правата на човека Йоук 
Чанг. 

В  с градата  ще  се 
съхранява цялата база 
данни  на  Центъра  за 
документация на Кам-
боджа – организация с 
нестопанска цел, която 
записва зверствата на 
червените кхмери. „Най-
добрите паметници не 
са просто обекти, които 
посещаваме веднъж, те 
трябва да са живи, дина-
мични места, да служат 
на всички поколения”, смя-
та Чанг, който е изпълни-
телен директор на Цен-
търа за документация и 
е бил хвърлен в затвора 

от червените кхмери 
на 15-годишна възраст. 
Пет те части на бъдеща-
та сграда на архива са с 
различна височина – меж-
ду 3 и 8 етажа. Там ще 
се помещават още музей, 
библиотека, изследова-
телски център и инсти-
тут, чиито възпитани-
ци ще специализират по 
въпросите на геноцида, 
конфликтите и правата 
на човека. Дизайнът на 
Хадид заимства елемен-
ти от прочутия храм 
„Ангкор  Ват”  и  други 
камбоджански забележи-
телности, а отделните 
елементи са преплетени 
така, че създават слож-

на композиция с припо-
криващи се вътрешни и 
външни пространства. 

Гара за 142 млн. евро ще бъде построена на високоскорост-
ната жп линия между Ним и Монпелие. Проектът е на извест-
ния френски архитект Марк Мимрам и трябва да бъде завършен 
през 2017 г. Плановете са линията да бъде свързана с Перпинян 
– Барселона и така да се намали времето за пътуване между 
Париж и каталунската столица. Новата гара ще обслужва 3,5 
млн. пътници годишно до 2030 г. Площта й е 3500 кв. м. Ще бъде 
построена във формата на мост над жп линията. Дизайнерът 
Марк Мимрам разчита на средиземноморската атмосфера на 
мястото и е проектирал нагънат покрив, който едновременно 
предпазва пътниците от слънцето, но и пропуска светлина и 
създава атрактивни сложни модели на шарена сянка. 

След разрушителното земетресение 
през 2011 г. възстановяването на град 
Крайстчърч в Нова Зеландия продължава. В 
началото на 2015 г. ще започне строител-
ството на нов конгресен център. Комплек-
сът е част от план за множество общест-
вени сгради, които целят да се подобри 
ежедневието на хората. Идеята за сгра-
дата е на проектантската и консултант-
ската компания Woods Bagot. Планира се 
конгресният център да отвори врати през 
2017 г. При земетресението в Крайстчърч 
от 22 февруари 2011 г. загинаха 185 души, 
а множество сгради бяха сринати. Трусът с 
магнитуд 6,3 по Рихтер разруши непоправи-
мо и множество постройки, включително и 
катедралата от края на XIX в. През лятото 
на 2013 г. на нейно място беше вдигнато 
картонено копие.

Сградата ще бъде из-
градена на мястото на 
бившо училище, използва-
но от червените кхмери 
за поправителен лагер. 
Архивът ще има 68 хил. 
кв. м парк, включително 

спортни площадки, зелен-
чукови и овощни градини 
и експозиционна площ за 
камбоджански скулптури. 
Строителството на ком-
плекса трябва да започне 
през 2015 г. 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Филип Казан е ерудиран историк, страстен готвач 
и любител на пътешествията. Романът му „Апетит” 
изследва кулинарните екстравагантности, на които 
са се наслаждавали италианските благородници през 
ХV в. Героят му Нино притежава изключителна дарба 
за вкусове – умение, което се оказва едновременно и 
шанс, и проклятие за младия готвач. Действието се 
развива основно във Флоренция и Рим, а храната ни 
предоставя един необичаен поглед към историята и 
живота през Ренесанса, тъй като работата на Нино 
го свързва с важни политически фигури и с най-извест-
ните художници на неговото време, като Леонардо да 
Винчи и Ботичели.

Добрите познания на Филип Казан за света на кух-
нята му помагат за написването на романа. Съпругата 
му Тара е притежавала два ресторанта за средиземно-
морска кухня във Върмонт, САЩ, и той активно е бил 
ангажиран в дейността им. „Ако някой от семейството 
ви има ресторантьорски бизнес, се оказва, че и вие сте 
там на пълен работен ден”, казва Казан. „Готвех, печах 
хляб, създавах рецепти, правех поръчки за продукти, но 
също така отпушвах тоалетни и всичко друго, което 
се налагаше. Това е невероятно тежка работа, но също 
така и невероятно удовлетворителна. Вдъхновявахме 
се от ястията, които приготвяхме всеки ден”, споделя 
той. 

Романът „Апетит” е започнат като чиста форма 
на бягство, своеобразен начин чрез писането Филип да 
се откъсне от времето и мястото, които не са му били 
особено приятни – Нова Англия през зимата, в навече-
рието на банковата криза. „Основната идея за книгата 
ми хрумна, докато приготвях наденички в неотоплена 
кухня с изглед към замръзнала река в щата Върмонт. 
Икономиката потъваше, а нашият бизнес едва успява-
ше да се задържи на повърхността. Приготвях тоскан-
скo салсиче с ръчна месомелачка и си мислех как бих 
предпочел в този момент да съм във Флоренция... За 
последен път бяхме ходили там преди две години и хра-
ните, които ядохме, заедно с всеобхватната страст, 
придружаваща италианската кухня, се бяха превърнали 
в главно вдъхновение за откриването на нашия ресто-
рант. Скоро обаче се наложи да затворим завинаги и 
нещата станаха невероятно объркани. Трябваше от-
ново да събираме разпилените парчета на живота си... 
Накрая се прибрахме у дома, в Англия, където написах 
„Апетит“, продължава историята си автора.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Най-продаваното жен-
ско сопрано в света – Сара 
Брайтман, пристига в Со-
фия за грандиозен концерт 
в „Арена Армеец“ на 12 но-
ември. Заедно с легендар-
ната певица на сцената 
ще излязат и музиканти от 
Симфоничния оркестър на 
Българското национално ра-
дио (БНР). Нейните почита-
тели ще чуят най-големите 
й хитове, а екип от 24 души 
ще се грижи за перфектния 
звук на шоуто.

Сара Брайтман е све-
товноизвестна заради своя 
зашеметяващ вокален диа-
пазон (над 3 пълни октави), 
както и с впечатляващи-
те си актьорски и танцо-

ви изяви. С над 30 милиона 
продадени копия в цял свят 
и 11 албума изпълнителка-
та на вечните Time to Say 
Goodbye в дует с италиан-
ския тенор Андреа Бочели и 

The Phantom of the 
Opera с Антонио 
Бандерас има не-
сравними пости-
жения и отличия 
и е призната като 
един от най-зна-
чимите артисти 
на нашето време. 
Сара е и първи-
ят и единствен 
засега артист, 
поканен два пъти 
да изпълни химни-
те на олимпийски 
игри – Amigos Para 
S iempre с  Jose 
Carreras (Барсело-
на, 1992 г.) и You 

and Me с Liu Huan (Пекин, 
2008 г.). 

„Аз не съм мечтател. Аз 
съм преследвач на мечти“, 
споделя звездата. Освен с 
магнетичния си и удивите-
лен глас Сара е известна 
и с красивите си музикал-
ни спектакли, потапящи в 
удивително и неповторимо 
изживяване. 

На пресконференция 
бяха разкрити повече под-
робности и за другото го-
лямо събитие, което е част 
от програмата за отбеляз-
ването на 80 години БНР. 
Това е „Властелинът на 
ефира” – Lord of the Rings 
Live in Concert. Над 250 му-
зиканти и хористи ще озву-

чат на живо шедьовъра на 
Питър Джаксън „Задругата 
на пръстена“ на 5 декем-
ври в зала „Арена Армеец“. 
Разчитайки на вечната 
любов между кино и музика, 
композиторът Хауърд Шор 
превръща филма на Питър 
Джаксън в наслада за се-
тивата. В музиката на 
Шор наред с класическите 
инструменти се използват 
и редица чудати, като огро-
мна наковалня с парен чук, 
нарязани на спирала чинели, 
дистрес пиано – само лира-
та на пиано, върху което се 
свири с вериги. 

Петър Димитров от 
P&P Еvents – съорганиза-
тор на събитието, заяви, 
че вероятно ще се наложи 
няколко инструмента да 
пострадат“ в името на из-
куството с цел да се запази 
автентичността на произ-
ведението. Организатори-
те на внушителното шоу, 
за което ще бъде използ-
вана завидно количество 
техника, са решени да по-
стигнат максимално добро 
звучене, за да може всеки 
тон и шум да достигне до 
всеки един човек в залата.

Цените на билетите за 
Сара Брайтман са между 
80 и 200 лв., а за Lord of the 
Rings Live in Concert – между 
60 и 120 лв.

Повече от 60 филма ще бъдат по-
казани на 28-ото издание на „Кино-
мания“, което ще се проведе между 
13 и 27 ноември. Ценителите на сед-
мото изкуство ще могат да гледат 
хитови заглавия от тазгодишните 
фестивали в Берлин, Кан, Венеция и 
Торонто. Сред тях са „Игра на кодо-
ве“, „Измет“, „Принизяването“, „Ман-
гелхорн“, „Майстор готвач“, „Рио, 
обичам те“, „Белите нощи на поща-
льона Алексей Тряпицицин“, „Магия в 
полунощ“ и много други.

Директно от фестивала на бъл-

гарското кино „Златна роза“ прис-
тига и най-новият филм на режисьо-
ра Костадин Бонев – „Потъването 
на Созопол“.

„Киномания 2014” ще има про-
жекции в София, Варна и Пловдив, 
като билетите ще струват 10 и 
12 лв., както и 8 лв. за пенсионери 
и учащи. Специални отстъпки ще 
дадат възможност да се гледат 
20 филма за 140 лв. Предвидени са 
няколко пакетни цени, които осигу-
ряват до 50% по-ниска стойност 
на билета.

Писателят Лорънс Блок 
създава бестселърова по-
редица от 17 романа, посве-
тени на мрачните истории 
на частния детектив Матю 
Скъдър. Преди повече от де-
сетилетие режисьорът и 
сценарист Скот Франк на-
сочва вниманието на Jersey 
Films към един от тях – „Би-
лет за отвъдното”, който 
според него би се превърнал в 
разтърсващ съспенс трилър. 
Продуцентите са наистина 
впечатлени от неспокойната 
душа на героя, който търси 
изкупление за минали прегре-
шения. Франк признава, че 

е бил изкушен от идеята да 
превърне тази „олдскул” мис-
терия във филм за бивше чен-
ге, което се бори не само с 
осемгодишното си въздържа-
ние, но и с демоните, които го 
преследват от миналото му 
като полицай. „Част от мен 
искаше да направи класически 
детективски филм. Допадна 
ми тъмната страна. Това не 
беше просто мистерия. Ис-
торията беше страховита и 
главният герой бе уплашен не 
по-малко от всички остана-
ли”, споделя режисьорът. 

Жената на наркодилъра 
Кени Кристо е отвлечена. 

Той плаща искания от похи-
тителите откуп и те му я 
връщат... нарязана на парче-
та. Мъжът не може да оста-
ви нещата така и се обръща 
за помощ към Мат Скъдър 
– нелицензиран детектив и 
бивш алкохолик. Познавайки 
много добре и полицаите, и 
престъпниците, той вярва в 
справедливостта, но също и 
в това, че никой не е невинен. 
Скоро обаче Скъдър разбира, 
че това не е първото, нито 
ще бъде последното престъ-
пление на похитителите. 
Размивайки границите между 
добро и зло, той се впуска в 
преследване на извършите-
лите из скритите улици на 
Ню Йорк, преди да вземат по-
редната си жертва. 

Lord of the Rings Live in Concert е задължително събитие за 
феновете на „Властелинът на Пръстените“

Сара Брайтман е световноизвестна заради 
своя зашеметяващ вокален диапазон

Над 250 музиканти и хористи ще озвучат на живо шедьовъра  
на Питър Джаксън „Задругата на пръстена“ в зала „Арена Армеец“
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Светослав Загорски
 
Само след месец, на 

30 ноември, е големият 
празник на най-красива-
та италианска провинция 
Тоскана. Нейното сърце 
е Флоренция, а на запад, 
в протежение на около 
110 км, започва един от 
най-вълнуващите сред-
новековни маршрути в 
света. Той минава през 
градовете Лука, Пистоя и 
Пиза, за да ви отведе до 
най-голямото пристанище 
на Тоскана – Ливорно.

Красивият град е про-
ектиран по времето на 
Ренесанса, в началото на 
1600 г., като се е получил 
прекрасен контраст. От 
една страна, са широки 
улици и високи къщи, а от 
друга – квартал, наподо-
бяващ миниатюрна Вене-
ция. Той е с малки канали и 
тесни улички и е една от 
притегателните точки 
за хиляди туристи. Име-
то му е Venezia Nouova. 
Разбира се, това е съвсем 
малка площ и не може да 
се сравнява с цял град, но 
е сред основните атрак-
ции в Ливорно. Водата е 
важен фактор в този град 
още от създаването му. е 
Дори е свързан с Пиза чрез 
плавателен канал.

Във Venezia Nouova 
редовно се устройват 
гастрономически празни-
ци и културни прояви, на 
които, ако имате късмет, 
можете да присъствате. 
Това е мястото, къде-
то да опитате всякакви 
специалитети от морски 
дарове – ресторантите 
в Ливорно се считат за 
най-добрите в цяла Ита-
лия, що се отнася до този 
вид ястия. Естествено, 
задължителната комби-
нация е с превъзходните 
тоскански червени и бели 
вина. Имайте предвид, 
че районът на Ливорно 
и Пиза е и водещ по от-
ношение на цените – те 
са до два пъти по-ниски, 
отколкото в Рим. Може 
да хапнете голяма кръгла 
пица с аншоа само за 3 
евро, което е немислимо 
даже за Флоренция.

Стъкло, мрамор и мо-
тоциклети са сред най-
важните индустриални 
продукти на Тоскана, а 
произведените тук зехтин 
и вино се изнасят по цял 
свят. Това обяснява защо 
Ливорно – пристанището 
на Тоскана, е второто по 
заетост в Италия.

Днес то е голям и ожи-
вен град благодарение 
най-вече на Козимо I. През 
1571 г. той избира по онова 
време малкото рибарско 
селище за новия порт на 
Тоскана, след като този в 
Пиза се задръства с тиня. 
В периода 1607 – 1621 г. 
английският военноморски 

инженер Робърт Дъдли из-
гражда 

 масивна морска стена

 която да предпазва 
пристанището.

През 1608 г. Ливорно е 
обявено за свободно прис-
танище за всички търго-
вци. Хора от различни ве-
роизповедания идват тук, 
бягайки от военните съби-
тия в родните им страни, 
и допринасят за неочаква-
ното културно съчетание. 

Дукът Фердинанд I е 
този, който възлага про-
ект за цялостна рекон-
струкция на градчето и 

лично  ръководи 
строежа.  Негов 
главен архитект 
е гениалният Бер-
нардо Буонтален-
ти .  В  центъра 
на Ливорно той 
поставя  P i a z za 
Grande ,  а  около 
него разполага об-
ширни булеварди и 
улици. За съжале-
ние оригиналният 
му вид не е напълно 
запазен, тъй като 
след Втората све-
товна война се 
налагат ремонти. 
Така днес площа-
дът е разделен на 
две части – Piazza 
Grande  на  юг  и 
Largo Municipio на 
север.

Можете да по-

сетите Ливорно по всяко 
време на годината, защо-
то климатът тук е мек 
и приятен, а пътищата 
– чудесни. Градчето разпо-
лага с множество красиви 
хотели, вили и къщи. Не е 
изненадващо, че дори про-
чутите британски поети 
Байрон и Шели са го избра-
ли за място, на което да 
построят разкошните си 
вили. 

Най-добрият маршрут 
за разходка из Ливорно за-
почва от Площада на Репу-
бликата, от който по Виа 
Гранде – главна шопинг 
зона, стигате до 

 площад „Микели“

 с гледка към крепост-
та Fortezza Vecchia. Той 
приютява най-известния 
монумент тук – бронзова-
та фигура на Фердинанд I. 
Четирите статуи на мав-
ритански роби, направени 
от Пиетро Таса, са поста-
вени едва през 1626 г.

На площада се нами-
ра и катедралата, която 
е може би най-голямата 
жертва на Втората све-
товна война в града. По-
строена е през XVI в., но 
е вдигната почти наново 
през 1959 г. Постройката 
е дело на Иниго Джоунс, 
който бил изключително 
впечатлен от Буонта-
ленти. По-късно Джоунс е 
използвал подобни аркади 

при построяването на Ко-
вънт Гардън в Лондон.

Разходката из Ливорно 
няма как да не мине и по 
стъпките на гениалния 
композитор Пиетро Мас-
кани. Той е роден тук и до 
днес е известен най-вече 
с първата си опера – „Сел-
ска чест”. Музеят на Мас-
кани съхранява спомени 
и документи на великия 
композитор. Всяка година 
някоя от неговите опери 
традиционно се играе по 
време на музикалния сезон 
в театъра на Ливорно.

За да усетите музи-
ката му, се разходете по 

Красивите канали в Малката Венеция

Площадът на Републиката

Паметникът на Фердинанд I

Старата крепост

Зданието, поръчано от фамилия Медичи

„Тераса Маскани” – пеше-
ходна пътека край море-
то, кръстена на артиста.

Излизайки от стария 
център на Ливорно, марш-
рутът се насочва към 
двете големи крепости. 
Fortezza Nuova е построе-
на през XVI в., естествено, 
под ръководството на ар-
хитект Буонталенти, чия-
то работа е била поръчана 
от влиятелната фамилия 
Медичи. Зданието е про-
ектирано да защити града 
от пиратски набези. Три-
те му бастиона са имену-
вани Капитана, Ampolletta 
и Canaviglia. Проектът е 
реализиран в периода от 
1596 до 1604 г. Сградата е 
оцеляла до днес, с изключе-
ние на външните й стени. 
Районът около 

Fortezza Nuova 

 е толкова забележи-
телен, колкото и самата 
крепост. За да стигнете 
до нея, трябва да преко-
сите малкия мост, който 
я отделя от каналите на 
Venezia Nouova. 

Възстановяването 
на другата постройка – 
Fortezza Vecchia, започва 
преди 50 години, но е ба-
зирано на стара струк-
тура, която датира от 
XI в. Зданието е на брега 
на Ливорно, но все още 
изглежда като развалина. 
Огромни пукнатини пре-
минават през стените и 
вътрешните помещения 
са затворени за посети-
тели заради мерките за 
безопасност. 

Именно тази несигур-
ност придава приказна 

осан ка на старата кре-
пост. Около нея често 
се провеждат големи 
обществени събития, 
а съвсем наблизо има и 
прекрасен ресторант. 
Единствената оригинал-
на запазена част от сред-
новековната постройка е 
фрагмент от две кули и 
стена.

Излизайки извън преде-
лите на Ливорно, нашата 
разходка ще завърши на 
близките хълмове, където 
е светилището Montenero, 
издигнато в чест на Дева 
Мария – покровителка на 
Тоскана. 
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Deputy Prime Minister Ekaterina Zaharieva and BCC Chairman Eng. Svetoslav Glosov host the traditional Annual 
ball on the occasion of the professional holiday of the industry. Sofia Mayor Yordanka Fandakova is a special guest 

Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) once again 
presents recognition of the 
best companies in the sector. 
“Oscars” will be given on 26 
October – St. Demetrius Day, 
when traditionally is held the 
Annual ball on the Day of the 
builder, organized by BCC 
in partnership with “Stroitel” 
newspaper. Deputy Prime 
Minister and Minister of Re-
gional Development and In-
vestment Planning Ekaterina 
Zaharieva and BCC Chair-
man Eng. Svetoslav Glosov 
will host the celebration. 
Among the special guests at 
the holiday are expected also 
Deputy Prime Minister for EU 
Funds Management Iliyana 
Tsanova, Minister of Envi-
ronment and Water Svetlana 
Zhekova, Minister of Trans-
port, Information Technology 
and Communications Niko-
lina Angelkova, Deputy Min-

ister of Economy and Energy 
in charge of “Tourism” Bran-
imir Botev, and Sofia Mayor 
Yordanka Fandakova. The 
celebration will bring together 
leading construction compa-
nies all over the country. 

In this year’s ranking 
participate 3,268 compa-
nies, that are listed in the 
Central Professional Regis-
ter of Builders (CPRB) and 
performed the procedure 
under Article 20, paragraph 
2 of CBA for 2013 as of 30 
September 2014. They are 
divided into groups accord-
ing to the priority of the 
group of construction works, 
determined in CPRB. The 
first group includes 2,343 
companies performing high-
rise construction (housing, 
public services, industrial), 
ad jacent  in f rast ructure , 
electronic communication 
networks and facilities. The 

second group includes 219 
companies working on sites 
of transport infrastructure. 
The third group includes 
428 companies, involved in 
energy infrastructure and 
the fourth – 278 companies 
specialized in public utility 
infrastructure, hydraulic en-
gineering and environmental 
protection. 

Winners will be deter-
mined by a three-member 
committee under the de-
clared information from the 
annual reports for 2013 in 
the electronic system of 
CPRB and according to the 
specified evaluation indices 
under Article 3, paragraph 2 
of Regulations for the annual 
ranking.

The committee is head-
ed by Eng. Nikolay Stankov 
– Deputy Chairman of BCC. 
His deputy is BCC Executive 
Director Eng. Ivan Boykov, 
while member of the jury is 
Georgi Grancharov – head of 
Central unit “Register” at the 
Chamber. 

Among the evaluation cri-
teria with the highest weight 
is “Net income from sales” 
for which companies receive 
15 points. Then follow “Aver-
age staff for the last financial 
year” with 10 points and “Tan-
gible fixed assets for the last 
financial year” with 5 points. 

After the official part, 
when this year’s winners of 
“Oscars” will become clear 
for construction practice, 
proven with quality and scal-
ability of the implemented 
projects, Sentimental Swing-
ers and Mihail Yossifov Sex-
tet will be responsible for the 

good mood of the guests. 
But the celebration of the 

professional holiday of build-
ers will continue after St. 
Demetrius Day. On 31 Octo-
ber at 13:00 Sofia Mayor Yor-
danka Fandakova and BCC 
Chairman Eng. Svetoslav 
Glosov will open the photo 
exhibition for the Builder’s 
Day “Look at Sofia – where 
construction meets history 
with the future”. It is organ-
ized by BCC and “Stroitel” 
newspaper in cooperation 
with Sofia Municipality and 
with the support of “Geos-
troy” AD and “Geotechmin” 
OOD. The exhibition will be 
on the pedestrian bridge over 
Bulgaria Blvd. near the Na-
tional Palace of Culture. It 
consists of 60 original works 
of the photographer of “Stroi-
tel” newspaper Denis Buchel 
and will continue until 14 No-
vember. 

Irina Savina, Deputy Mayor of Sofia in charge 
of “Investment and Construction”:

center with BGN 50 M
Mrs. Savina, would you 

distinguish, in your opinion, 
the important projects that 
Sofia Municipality imple-
ments in 2014? 

I cannot divide them be-
cause in different regions of 
the capital people have differ-
ent needs. Of course, I can 
outline the key priorities we 
are working on, but first I want 
to say that 2014 is a crucial 
year for us because it is the 
end of one and the beginning 
of another programming pe-
riod, a year in which we have 
to finalize all projects on time 
and in good quality and at the 
same time we have to pre-
pare for the new operational 
programs. 

What projects will So-
fia Municipality implement 
during the 2014 – 2020 pro-
gramming period?

During the 2007 – 2013 
programming period Sofia 
Municipality succeeded to 
defend 103 projects with Eu-
ropean and national funding 
as their total value is about 
BGN 3 billion. Currently 49 
projects have been complet-
ed, 48 are still in progress, 
and 6 are in the process of 
evaluation. One of these is 
under OPRD 2007 – 2013 
for the construction of social 
housing on the territory of the 
regions “Lyulin” and “Moder-
no predgradie” to accommo-
date people who are disad-
vantaged and vulnerable. The 
remaining projects are for en-
ergy renovation of 5 schools 
with funds from the National 
trust eco fund. Of course, for 
people visible are the large 

infrastructure projects which 
for this programming period 
are 52. They are in the areas 
of transport, education, cul-
ture, health, social activities 
and ecology. 

In the new programming 
period 2014 – 2020 we put 
emphasis on investment in 
education and transport. 

We prepare investment 
projects under OP “Regions 
in Growth 2014 – 2020” with 
EU funds for about BGN 120 
million. From funds provided 
for the capital BGN 50 million 
we have planned for renova-
tion of the city center and 
BGN 20 million – for com-
prehensive modernization 
of buildings and yards of 24 
schools and kindergartens 
on the territory of the regions 
“Krasna polyana”, “Nadezh-
da”, “Vrabnitsa” and “Ilinden”. 
We will repair also three so-
cial institutions with BGN 5 
million – center for temporary 
accommodation “St. Sofia” 
in “Ilinden”, crisis center for 
children at risk “Faith, hope 

and love” in “Nadezhda” and 
center for temporary accom-
modation in “Krasna polyana” 
and BGN 15 million we have 
provided for modernization 
of seven cultural institutes 
– Municipal cultural institute 
“Nadezhda”, Sofia Puppet 
Theatre, Theatre “Sofia”, 
MCI “Sredets”, Puppet district 
theatre in region “Oborishte”,  
people’s community center 
“St. Cyril and Methodius” in 
region “Vrabnitsa”. 

With funds from OP “Re-
gions in Growth” in the period 
2014 – 2020 will be rehabili-
tated several tram lines, while 
with funds from OP “Trans-
port and Transport Infrastruc-
ture” will be built the third ray 
of the underground. 

In the new programming 
period our efforts are directed 
towards the implementation 
of projects in sector “Water”. 

Over 25% of the territory 
of Sofia has no sewerage 
system and the funds need-
ed for its implementation are 
over BGN 1 billion. 

European project facilitates the 
implementation of safety labor conditions

The periphery of the city at the center 
of the municipal plan of Shumen 

Sofia and BCC hosted the fourth seminar of the 
joint project of the European Federation of Building and 
Woodworkers (EFBWW), European Construction Industry 
Federation (FIEC) and the International Association of 
Labor Inspection (IALI). Its purpose is to distribute the 
prepared by EFBWW and FIEC “Guide for the develop-
ment of management system of health and safety labor 
conditions” and “Information modules for the safer han-
dling of asbestos”. The final meeting on the project will 
be held in Brussels and the host of Bulgaria provided 
with the support of unit “International Activity and Project 
Management” at BCC is a sign of the role of the Chamber 
at European Union level. 

In the municipal plan for development of 
Shumen Municipality until 2020 is formulated 
the following vision: a modern municipality 
with European appearance, administrative, in-
dustrial, cultural, educational and tourist cent-
er, attractive for business, leisure and tour-
ism, with a high degree of environmental and 
public safety and balanced economy. That is, 
the local authority wants to develop everything 
and has no ambition the city to grow in a cer-
tain direction. The project “Shumen 2020” is 
worth BGN 74 192.80 and is developed under 

Operational Program “Administrative Capaci-
ty”, co-financed by the European Social Fund. 

In the strategic document is practically 
built the entire integrated plan as the focus 
is put on the peripheral areas of the city and 
on the villages. In the analysis of the develop-
ment until now is reported that small towns 
are suffering from funding and investment, 
concerns are that in the new programming 
period they will lose access to EU funds. That 
is why one of the goals is to overcome such 
imbalance. 

We sign a memorandum for 
two bridges over the Danube 

Bulgaria and Romania 
will sign a memorandum for 
design of two bridges Nikopol 
– Turnu Magurele and Silistra 
– Kalarash over the Danube 
next week. The preparation 
of the two new facilities will 
be funded under the program 
for cross-border cooperation 
“Bulgaria - Romania 2014 – 
2020”. Funds for their con-
struction will most likely be 
provided by a public-private 
partnership. This was an-
nounced by Caretaker Minis-
ter of Transport, Information 
Technology and Communica-
tions Nikolina Angelkova after 

inspection of the construction 
of River Information Center in 
Ruse. The site is implemented 
under the project “Establish-
ment of river information sys-
tem in the Bulgarian part of 
the river Danube - BULRIS” of 
Operational program “Trans-
port”. It is worth over BGN 42 
million, of which BGN 6 million 
are for the specialized build-
ing. 

The inspection of Minister 
Angelkova found out that the 
new center is almost ready 
and should be operational in 
a month and a half. With the 
completion of the site will be 

able to begin the process of 
management of the entire sys-
tem for monitoring and data 
collection for shipping in the 
Bulgarian section of the Dan-
ube. A total 16 communication 
points on the Bulgarian bank 
are already ready where the 
information is transmitted, 15 
staff members are trained to 
operate as a separate division 
to service the system. 

During her visit in Ruse 
Nikolina Angelkova announced 
also that the road section Ruse 
– Veliko Tarnovo is included 
for design of OP “Transport 
and Transport Infrastructure”. 
“When the project is ready 
and technically ready for con-
struction we will not be waiting 
2020 but will think options for 
implementation,” she added. 
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Тенис

Карате

Футбол
Иван Персиев

„Артекс Инженеринг” – „Станилов” 6:6

И седмият кръг в БСФЛ започна с един зрелищен и оспорван 
двубой. Първата част бе за „Станилов” и въпреки че „Артекс” по-
веждаха на два пъти в резултата, „белите“ проявиха характер и се 
оттеглиха на почивката при 4:2. На свой ред „инженерите“ вдиг-
наха темпото и набързо изравниха резултата с голове на Методи 
Стефанов, а малко след това дори и поведоха след точен удар на 
Владимир Великов, но равенството отново бе възстановено от 
Кристиян Герасимов. В заключителните минути и двата отбора 
търсеха победата с всички сили и положенията се редяха едно 
след друго, но мачът бе орисан да завърши без победител. Асен 
Ташев изведе „Станилов” напред малко преди края, а буквално в 
последните секунди Георги Йорданов зарадва „Артекс” и така се 
стигна до може би най-справедливия резултат – 6:6. Поздравления 
за мъжката и коректна игра заслужават всички играчи, взели учас-
тие в головия трилър.

„Мухарски” – „Рутекс” 3:2

Само един кръг след първата си победа въобще в лигата и 
ето че отборът на „Мухарски” постига втора, и то срещу коравия 
състав на „Рутекс”. Момчетата в бяло диктуваха събитията на 
терена през целия мач и заслужено се поздравиха с успеха след 
голове на Светослав Атанасов, Огнян Георгиев и Георги Атанасов. 
Играчите на „Рутекс” не намериха верния път към противниковата 
врата и въпреки двата гола на Добромир Иванов така и не убедиха, 
че заслужават нещо повече в тази среща.

АПИ – „Инфра Холдинг” 0:13

Кадрови проблеми продължават да измъчват селекцията на 
АПИ и това бе видно в мача срещу „Инфра”, които бяха безмилостни 
и отбелязаха цели 13 гола. До почивката резултатът вече беше 6:0, 
а интригата се изпари още около 10-ата минута и остана да се 
види колко още гола ще паднат. Краят прозвуча при 13:0, като за по-
бедителите трябва да отличим Димитър Димитров с 4 попадения.

Saint Gobain – GP Group 1:4

Продължават добрите игри на GP и този път в ролята на гу-
бещи бяха играчите на Saint Gobain. Все пак „парижани“ заслужа-
ват поздравления за проявения характер и достойната игра през 
първото полувреме и въпреки отсъствието на лидерите Кирянов 
и Александров направиха всичко по силите, за да бъдат достойни 
противници, и с малко повече късмет можеха да мислят за нещо 
повече. От своя страна GP не допуснаха изненади и особено през 
втората част бяха достатъчно концентрирани пред вратата 
на съперника. За победителите точни бяха Александър Николов и 
хеттрик на Петко Фърцов, а почетното попадение за „Сен Гобен” 
отбеляза Красимир Тодоров.

„GS Строймаркет” – „Юроком 2000” 6:2

Силно първо полувреме и за двата отбора, като по-настоятел-
ни пред гола бяха играчите на GS, които поведоха още в 5-ата ми-
нута, а малко преди почивката удвоиха преднината си, но и с доста 
добри положения се отличиха играчите на „Юроком”. За съжаление 
късата резервна скамейка на „европейците“ лиши зрителите от 
интрига и след контузия в техните редици се наложи да доигра-
ват срещата в намален състав, което предопредели и победителя. 
В неравната битка през второто полувреме силите на „Юроком” 
стигнаха само за две почетни попадения за 1:4 и 2:6 и така „Строй-
маркет” записа нови 3 точки в актива си.

„Деником” – „Рубин 2001” 5:3

Късната сесия мачове за деня предложи два много качествени 
двубоя и първият от тях изиграха „Деником” и „Рубин”. Новаците в 
лигата отдавна намериха своята игра и предлагат един много бърз 
и техничен футбол, с който се опитаха да преборят прагматичния 
стил на „Рубин” и успяха, но победата дойде едва в последните 
минути на срещата. 

В герой за „Деником” се превърна Мартин Василев, който заби 
две попадения за крайното 5:3. Поздравления и за двата отбора, 
показали динамичен и коректен футбол.

„Главболгарстрой” – „СТХБ 1985” 2:3

Последният мач за кръга също предложи много емоции и ка-
чествен футбол с марката БСФЛ. Отборите излязоха с възмож-
но най-добрите формации и още с началния сигнал се вкопчиха в 
здрава битка. Първата част беше за ГБС, които взеха минимална, 
но закономерна преднина с оглед по-добрата игра на отбора и по-
вечето създадени ситуации. През втората част картината не 
се промени коренно, но СТХБ надделя най-вече в тактическото 
надиграване. Открит урок изнесе „Мениджър на сезон 2013/2014“ 
– Петър Буклов, който прибра своите още по-дълбоко в отбрана и 
увлече противника, който въпреки гола преднина остави прекалено 
много пространство за бързия Димов. Наказанието не закъсня – 1:1. 
Без промяна в начина на игра „строителите“ отново попаднаха в 
капана на бързата контраигра на „техникума“ за 1:2, но все пак 
успяха да се върнат в мача и към средата на второто полувреме 
всичко започна отначало – 2:2. Последва нагледно доказателство, 
че футболът е игра на голове и показатели като отправени удари 
или владеене на топката просто нямат никакво значение за край-
ния резултат. Увлечени в атака (за кой ли път), ГБС потърсиха 
победата, но отново забравиха за пословичната бързина на Михаил 
Димов и бяха наказани в типичен за СТХБ стил само 3 минути пре-
ди края, като голмайстор този път беше Антон Салапиев. Мъжки 
мач, в който на моменти прехвърчаха и искри, но в крайна сметка 
победи футболът.

Страницата подготви 
Теодор Николов

Българският шампион „Лудогорец” 
продължава да пише историята си. „Ор-
лите” от Разград се превърнаха в пър-
вия роден отбор, който завоюва точки в 
най-комерсиалния клубен турнир – Шам-
пионската лига. Възпитаниците на Ге-
орги Дерменджиев изиграха перфектно 
тактически своя двубой срещу „Базел” 
и заслужено взривиха Националния ста-
дион „Васил Левски”, след като спечели-
ха драматично с 1:0. Единствения гол в 
срещата реализира защитникът Йордан 
Минев в добавеното време, за да завър-
ши инфарктно оспорвания мач, в който 
гостите играха и с 10 души от 18-ата 
минута след червен картон за Дай.

В другия мач от група B европей-
ският клубен шампион „Реал” (Мадрид) 
прегази „Ливърпул” с 3:0 като гост на 
„Анфийлд“ и по този начин оглави кла-
сирането с актив от 9 т. Още до по-
чивката гостите от Мадрид водеха с 
3:0 срещу ненамиращия отговор в тази 
среща английски гранд. Голове на Ро-
налдо (23-ата мин) и Бензема (30-ата и 
41-ата мин) направиха резултата кла-
сически.

Така „Лудогорец” се нареди на 2-ото 
място в подреждането в групата зара-
ди най-добра голова разлика. „Ливърпул” 
и „Базел” също останаха с по 3 точки 
и битката за евротурнирите явно ще 
бъде кървава до края на груповата фаза.

„Орлите” от Разград надиграха „Базел” с 1:0

„Арсенал” сломи „Андерлехт” след обрат 

Отборът на „Арсенал” направи пълен обрат в рамките на две 
минути в края на гостуването си на „Андерлехт” от група D на 
Шампионската лига и измъкна победата с 2:1. Първо домакините 
откриха чрез Наяр в 71-ата минута, но Киърън Гибс в 89-ата и Лукас 
Подолски в 91-ата минута донесоха успеха на англичаните.

„Монако” и „Бенфика” не се биха, Бербо се контузи отново

Димитър Бербатов получи контузия и беше заменен още преди 
почивката в мача между „Монако” и „Бенфика”, който завърши 0:0. 
По този начин тимът на българина не получи гол и в третия си 
двубой в група С на Шампионската лига и заема второ място във 
временното класиране с 5 точки. „Бенфика” пък е на дъното с едва 
1 точка, но също има шансове да продължи напред.

„Олимпиакос” сервира изненадата на „Юве”

Отборът на „Олимпиакос“ надигра с минималното 1:0 „Ювентус” 
в двубоя помежду им от група А на Шампионската лига. Домакините 
записаха ценни 3 точки в актива си и в същото време поставиха 
съперника си в нокдаун, като „старата госпожа“ записа втора по-
редна загуба в групата и ситуацията за тима в оставащите три 
мача става доста сложна, ако иска да продължи напред. Единстве-
ното попадение бе дело на Пайтим Касами в 36-ата минута, но 
за успеха на домакините голяма роля имаше и вратарят Роберто, 
който отказа нападателите на гостите със спасяванията си през 
второто полувреме.

„Дортмунд” разпиля „Галата” 

Убедителна победа взе и тимът на „Борусия” (Дортмунд), който 
категорично надигра беззъбия „Галатасарай” насред Турция. Два 
гола на Обамеянг и един на Ройс заковаха 3:0 за немския тим на 
полувремето, а Ройс добави един за крайния резултат.

Най-добрият бъл-
гарски тенисист Григор 
Димитров изгуби своето 
място в топ 10 на световната ранглиста, като вече е 
под номер 11. Спадът в класацията се дължи на загубения 
финал на турнира в Стокхолм. От този шампионат бъл-
гаринът спечели 150 точки за световната ранглиста, но 
имаше да защитава 250, след като миналата година три-
умфира в шампионата. В топ 10 се завръща Анди Мъри, 
който спечели турнира във Виена и събра актив от 3795 
точки. Все пак Димитров е много близко до него с общ 
актив от 3645 точки.

Благодарение на успеха си над Григор в Стокхолм пък 
Томаш Бердих се изкачи до 6-ото място в ранглистата, 
измествайки Кей Нишикори. Водач продължава да е сър-
бинът Новак Джокович, който има актив от 11 510 точ-

ки. Все повече до него се приближава Роджър Федерер, 
който има актив от 9080 точки. Трети е Рафаел Надал, 
но той едва ли ще се изкачи в класирането заради конту-
зия, която най-вероятно ще го извади от всички турнири 
до края на годината.

В изключително оспорвано състезание национал-
ният женски отбор на Българската федерация по ка-
рате спечели бронзовите отличия на кумите (спаринг) 
в Балканското първенство за мъже и жени в Охрид. В 
състезанието участват около 300 каратисти от 10 
балкански държави. Мъжкият национален отбор по кара-
те се представи достойно, достигайки до битката за 
разпределение на бронзовите медали с представители-

те на домакините. За първи път президентът на WKF 
Антонио Еспинос присъства на заседанието на Изпъл-
нителния комитет на Балканската карате федерация. 
По време на срещата беше направена презентация на 
предстоящото Балканско първенство за старша въз-
раст, девойки, младежи, жени и мъже до 21 години, което 
ще се проведе от 12 до 14 декември в столичната зала 
„Арена Армеец“.
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Невена Картулева

Ловният сезон за едър 
дивеч у нас започна през 
октомври и ще продължи 
до 31 януари следващата 
година. Ако имате някое 
от най-добрите оръжия в 
света обаче, можете да 
си позволите и сафари в 
Африка. Благодарение на 
безупречния си мерник със 
сигурност ще се върнете 
с трофей, за който да раз-
казвате дълго. Независи-
мо дали за вас ловът е ис-
тинска страст или повод 
за среща с приятели, той 
се превръща в неповтори-
мо преживяване, когато на 
рамо носите шедьовър на 
оръжейната индустрия. 
Ето някои от ценните на-
ходки и за ловци, и за ко-
лекционери. 

Purdey Best (Pair)

Лондонските произво-
дители са в оръжейния биз-
нес от 1814 г. Специализи-
рани са в създаването на 
пушки по поръчка с мерки 
за сигурност на клиента. 
Дайте своята заявка и ако 
можете да почакате две 
години, ще се сдобиете 
със своята ловна гордост. 

На цената на къща. Двой-
ка пушки от оръжието 12-и 
калибър ще ви струва 120 
хил. долара.

L. C. Smith Monogram

Американските двойни 
пушки са процъфтявали 
от 1890 г. до малко след 
Втората световна война, 
когато търсенето се пре-
насочва към по-евтините 
и масови пушки „помпа“ 

и полуавтоматични оръ-
жия. Старата класика L. 
C. Smith е сред оръжията, 
украсени с най-много орна-
менти. Създадена е през 
т.нар. златен век на аме-
риканските пушки, през 
30-те и 40-те години. Оръ-
жието е предназначено за 
големи амбиции, насочени 
към патици и гъски. То е 
12-и калибър и струва 12 
хил. долара.

Krieghoff K-80

Машинно обработен 
с тевтонска прецизност 
в Улм, Германия, К-80 не е 
лъскаво оръжие, но е на-
правено така, че да стреля 
завинаги. Предназначено е 
за безкрайно разнообразие 
от цели. Съчетава балан-
са и отзивчивостта на 

играта с пистолет с мек 
откат. Моделът е украсен 
със златни гравирани па-
тици и фазани. Предлага 
се с 12-и калибър срещу 

13,5 хил. долара.

Beretta SO-4

Човек трудно би си 
представил, че италиан-
ската компания, основана 
през 1526 г. от венециан-
ския майстор Бартоломео 
Берета, все още може да 
покаже нещо ново. Въпреки 
това голямото разнообра-
зие от продуктите й е чу-
десно допълнено от модела 
SO-4. Серията се откроява 
сред най-добрите в света. 
Покупката на това оръжие 
е разумна сделка – срещу 
не твърде висока сума по-
лучавате безотказност и 
възможност дори след де-
сетилетия стрелба пушка-
та ви да остане красива. 
Моделът е 12-и калибър и 
струва 8 хил. долара.

Fabbri Over-Under

За Fabbri може да се 
говори като за Lamborghini 
на пушките. Те предлагат 
комбинация от впечатля-
ващ дизайн и качествено 
изпълнение. И точно както 
с легендарните автомоби-
ли, не всеки може да си ги 
позволи. Fabbri произвежда 
лимитиран брой оръжия за 

хора като Стивън Спил-
бърг, Том Селек и испан-
ския крал Хуан Карлос. Ка-
либърът е 12-и, а цената 
– 82,5 хил. долара.

BerettaKrieghoff K-80

Fabbri Over-Under

Purdey Best (Pair)

L. C. Smith Monogram

Преминаването през Кресна с дълъг тунел 
е рисковано и може да бъде фатално

Доц. д-р инж. Кирил Ангелов, 
МГУ „Св. Иван Рилски“:



39СТРОИТЕЛРЕЛАКСпетък, 24 октомври 2014

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

Блондинка звъни  
на мъжа си:
- Скъпи, спря ми 
компютърът нещо.
- Едно голямо копче 
отпред... натисна ли го?
- Натисках го... нищо.
- Щепселът включен ли е  
в контакта?
- Чакай да взема фенерчето  
и ще проверя.
- Защо ти е фенерче?
- Ами нямаме ток.

Оказваме 
пълна 

подкрепа 
за 

инициативата 
„Аз мога да 

стоя”
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Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Хотел „Каменград“ – гр. Панагюрище

София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

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

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 пъти обращаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.
0,40 лв./кг 
кварц/корунд

20 мм
44 лв./бр.

21 мм
38,70 лв./бр.
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