
Свилена Гражданска
Ренета Николова

Годишните отличия за най-добрите 
компании в строителния сектор бяха връ-
чени на традиционния бал по повод Деня на 
строителя. Домакини на събитието бяха 
Екатерина Захариева, служебен вицепреми-
ер и министър на регионалното развитие 
и на инвестиционното проектиране, и инж. 
Светослав Глосов, председател на Управи-
телния съвет на Камарата на строители-
те в България. Сред официалните гости 
присъстваха служебният вицепремиер по 
управление на средствата от ЕС Илияна 
Цанова, зам.-министърът на икономиката 
и енергетиката с ресор „Туризъм” Бранимир 
Ботев, зам.-министърът на околната сре-
да и водите Атанаска Николова, кметът 
на Столичната община Йорданка Фандъ-
кова и нейните заместници Ирина Сави-
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на Трапезица
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Разплатихме 
над 400 млн. лв. на 
строителите 

Яна Георгиева, ръководител 
на Управляващия орган на ОПОС: 

БАНКЯ – градът 
на щастливите българи

Строителна 
прогноза

 стр. 26-27

на и Любомир Христов, ексминистърът 
на регионалното развитие, сега депутат 
от ГЕРБ Лиляна Павлова, изп. директор на 
„Метрополитен“ ЕАД инж. Стоян Братоев, 
председателят на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров, ди-
ректори на оперативни програми. Съби-
тието се проведе в зала „Роял“ на „София 
Хотел Балкан“.

„Точно вашата гилдия е видимата, най-
осезаемата част за успеха на държавата 
и за това, че хората в нея се чувстват 
добре. За да има инвестиции, най-важното 
е да има развита инфраструктура, да са 
благоустроени градовете, с хубави дет-
ски градини, жилища, спортни площадки, 
здравни заведения. Така хората остават 
да живеят и да работят тук, а в основата 
на всичко това сте вие – строителите“, 
каза в приветствието си вицепремиерът  
Захариева. 
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Мирослав Еленков 
Свилена Гражданска

„До края на седмицата 
трябва да бъде пуснато 
цялото движение на Лъвов 
мост.” Това заяви кметът 
на Столичната община 
Йорданка Фандъкова при 
проверка на реконструк-
цията на обекта. Изпъл-
нител на проекта е обе-
динението „Лъвов мост”, в 
което влизат „Главболгар-
строй” „ГБС – Инфраструк-
турно строителство”, 
„Стройинжект”, „Старт 
инженеринг” и „Пътпроект 
2000”. Стойността му е 
22 млн. лв. На инспекция-
та присъстваха предста-
вители на строителите: 
инж. Симеон Пешов – пре-
зидент на „Главболгар-
строй холдинг“, инж. Ка-
лин Пешов – председател 
на УС на „Главболгарстрой 
холдинг“, инж. Димитър 
Димитров – изпълнител 
директор на „Главболгар-
строй“ АД . Специални 
гости на събитието бяха 
Жозеф Дол – председател 
на ЕНП, и Бойко Борисов – 
председател на ПП ГЕРБ. 

Фандъкова поясни, че 

на Лъвов мост остават да 
се направят ограничения-
та на трамвайното тра-
се, за да няма инциденти. 
„Изпълнителите се вме-
стиха почти в първона-
чалния си график въпреки 
забавянето, породено от 
дъждовете и откритите 
археологически обекти. Те 
изградиха съоръженията 
за 8 месеца”, посочи тя и 
допълни, че предстои да се 
сложат още табели. „Така 
зоната ще стане много 

атрактивна”, подчерта 
кметът. 

„Сега движението в 
района ще се отпуши и 
преминаването през кръс-
товището ще е за по-мал-
ко от 3 минути. Надявам 
се догодина да приключи и 
ремонтът на Централна 
гара. Напредваме посте-
пенно и обновяваме част 
по част София”, акцентира 
Фандъкова. „Очаквам през 
следващата година да за-
почнем разкопките при 

църквата „Света Неделя”. 
За мен един от най-болни-
те въпроси е състоянието 
на архелогическите наход-
ки при Ларгото. Работим 
скоро да имаме положител-
но решение“, заяви тя. 

 „Не трябва да изпуска-
ме осигурените 16 млн. лв. 
по ОПРР за разкопките. Да 
се надяваме, че скоро ще 
имаме едно сериозно и 
стабилно правителство, 
защото ние, кметовете, 
вече сме на предела на 

собствените си сили, дори 
финансираме европейски-
те проекти със средства 
на общините”,  добави 
Фандъкова. 

„За нас е много важно 
да стартират по-скоро 
обектите от програм-
ния период 2014 – 2020 г. 
В най-добрия случай ни 
предстои още половин 
нулева година, но да се 
надяваме, че през следва-
щата 2015 г. ще можем да 
започнем третата линия 
на метрото, което зависи 
и от наличието на стаби-
лен кабинет”, посочи още 
Йорданка Фандъкова.

Проектът за Лъвов 
мост включва изгражда-
нето на два тунела за 
безконфликтно движение 
по правите направления 
на бул. „Сливница“ и на 
кръговото кръстовище. 
Експонирани са и архео-
логическите структури, 
открити при реконструк-
цията на моста. Подме-
нени са съществуващите 

водопроводи, топлопрово-
ди, контактна и телефон-
на мрежа, релсов път и 
др. Изградени са два нови 
канализационни колектора, 
както и четири допълни-
телни ревизионни шахти. 

Реставрирани са и фи-
гурите на четирите лъва. 
Транспортният възел Лъ-
вов мост е разработен на 
три нива и съчетава три 
вида транспорт – авто-
мобилен, електротранс-
порт и метро. Изпълнен 
е площад с кръгова форма 
в съответствие със за-
строяването на района 
и реализиране на първо 
ниво на кръговото движе-
ние при пресичане на бул. 
„Сливница“ и бул. „Княгиня 
Мария Луиза“. 

„Сблъскахме се с мно-
го трудности по време 
на строителството на 
съоръженията, но успяхме 
да се справим с тях и да 
предадем обекта в срок“, 
заяви инж. Димитър Дими-
тров за в. „Строител“. 

Строителят завърши обекта за 8 месеца 

С
ни

м
ки

 Д
ен

ис
 Б

уч
ел



3СТРОИТЕЛСЕДМИЦАТАпетък, 31 октомври 2014

Уважаеми 
инж. Глосов, 

Отбелязвайки своя рожден ден на 3 ноември 
– дни след Деня на строителя, имате повод за 
равносметка и за набелязване на нови, още по-
високи цели. Знаем пред какви предизвикателства 
са изправени в днешно време строителните фирми 
и Камарата на строителите в България. Затова Ви 
пожелаваме с много сили, упоритост и градивност 
да продължавате да утвърждавате Камарата като 
авторитетен, компетентен и предвидим партньор 
при защита интересите на строителния бранш в 
страната. Желаем на Вас и Вашето семейство 
здраве,  лично щастие, късмет и нови професионални 
и лични успехи! 

 От екипа на в. „Строител“

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 

Мирослав Еленков

Провокирани от нови 
кражби на съоръжения, от 
ЧЕЗ отново напомниха, че 
са необходими по-сурови 
наказания за извърши-
телите на подобен род 
престъпления.  Според 
компанията независимо 
от предприетите през по-
следните години мерки от 
законодателен характер 
посегателствата върху 

елементите от енергий-
ната инфраструктура, 
както и противоправното 
използване на различните 
видове енергийни ресурси 
и енергия прогресивно се 
увеличават. 

От ЧЕЗ настояват, 
когато с подобни деяния 
се причини средна или 
тежка телесна повреда, 
виновникът да се наказва 
с лишаване от свобода от 
5 до 15 години, а когато е 

причинена смърт – съот-
ветно от 10 до 20 години 
или доживотен затвор. От 
компанията смятат, че в 
Наказателния кодекс след-
ва задължително да бъде 
включен и текст, който 
да уреди случаите, в които 
особен субект – потре-
бител на електрическа 
енергия, на газ, на гориво, 
на топлинна енергия или 
вода, се облагодетелства 
от противоправното по-

ведение на друго лице, 
осъществило непозволено 
действие върху средство 
за измерване. Исканото 
наказание е лишаване от 
свобода до 3 години и гло-
ба до 5000 лв. По този на-
чин от ЧЕЗ са убедени, че 
ще се създадат условия за 
по-голяма разкриваемост 
на престъпленията, во-
дещи до неправомерно из-
ползване на ел. енергия и 
ресурси. 

Юлия Танева, 
ОП на КСБ - Смолян

„За да бъдем максимал-
но подготвени и инфор-
мирани и да елиминираме 
некоректното подаване 
на документи за участие 
в търгове, сме организи-
рали среща с експерти 
– юристи в областта на 
Закона за обществените 
поръчки, да ни предста-
вят последните промени 
в нормативната уредба”. 
Това заяви Весела Цолова – 
председател на ОП на КСБ 
– Смолян. Новите моменти 
в ЗОП бяха изложени пред 
строителните фирми от 
област та и представите-
ли на възложителите от 
община Смолян. Според 
текстовете всички про-
цедури, вът решни прави-
ла, отговори и становища,  
протоколи от заседанията 
на комисията по оценка на 
офертите и договорите 
трябва да бъдат публи-
кувани на електронната 
платформа на възложи-
телите. Тази публичност 
цели осигуряването на ло-
ялна и прозрачна конкурен-

ция. На семинара бяха об-
съдени и измененията при 
възлагане на обществени 
поръчки чрез публична по-
кана  и по процедурите, 
финансирани с европейски 
средства. 

Породи се  дискусия 
между представителите 
на възложителите и стро-
ителните фирми. Участни-
ците се обединиха около  
необходимостта от обек-
тивно коректни и адек-
ватни критерии за подбор 
на офертите като важно 
условие за цялостната ре-
ализация на проекта. Зако-
нът трябва да бъде еднак-
во справедлив, но винаги 
има недоволни, бе изтъкна-
то от участниците.  

 Ръководството на ОП 
на КСБ - Смолян, изказа 
увереност, че форумът е 
бил ползотворен за учас-
тниците и ще допринесе 
за повишаване качеството 
на подаваните оферти, и 
изрази готовност за орга-
низирането на бъдещи се-
минари по актуални теми, 
които да бъдат в практи-
ческа помощ на строител-
ните фирми.
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Инж. Джани Антова, 
главен експерт 
„Международна 
дейност“ към КСБ 

Председателят на УС 
на Камарата на строи-
телите в България инж. 
Светослав Глосов получи 
писмо от президента на 
организацията на Евро-
пейските международни 
контрактори (EIC) Дучио 
Асталди. В него се съоб-

щава, че на свое заседа-
ние на 16 октомври т.г. 
Бордът на директорите 
на EIC единодушно е взел 
решение да приеме КСБ за 
пълноправен член на орга-
низацията, считано от 1 
януари 2015 г. То е в отго-
вор на писмо, в което КСБ 
заявява своя интерес за 
членство в нея. Решение-
то е обявено на Общото 
събрание на EIC, проведено 
на 17 октомври в Порто. 

То е било подкрепено от 
всички делегати и феде-
рации членки, присъствали 
на форума в Португалия. 

В писмото си към КСБ 
президентът на EIC из-
разява благодарността 
си от авторитетното 
представяне на Камарата 
в Порто от зам.-председа-
теля на КСБ инж. Николай 
Станков. Според Асталди 
в обръщението си българ-
ският участник в Общото 

събрание на EIC мотиви-
рано е заявил интересите 
на строителния сектор 
у нас към дейностите и 
контактите на организа-
цията. В заключение пре-
зидентът заявява, че има 
привилегията лично да 
благодари на Камарата за 
проявения интерес за при-
съединяване, и сърдечно да 
приветства българските 
строителни компании в 
общността на EIC. 

Кметът на Столична-
та община Йорданка Фан-
дъкова и инж. Светослав 
Глосов – председател на 
УС на Камарата на строи-
телите в България, ще от-
крият днес от 13:00 ч. съв-
местната изложба „Виж 
София – където строител-
ството среща историята 
с бъдещето“. Тя е посвете-
на на Деня на строителя. 
Експозицията е съставена 

от 60 авторски творби на 
фотографа на в. „Строи-
тел“ Денис Бучел. Тя е раз-
положена на пешеходния 
мост над бул. „България“ до 
НДК и ще продължи до 14 
ноември. 

На откриването ще 
присъстват представи-
тели на възложителите 
на обектите и фирми-
те изпълнители, както и  
медии. 

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

Невена Картулева

Консултациите на пре-
зидента Росен Плевнелиев 
с осемте парламентарно 
представени партии и коа-
лиции за съставяне на пра-
вителство започват на 31 
октомври. Първи на „Дон-
дуков“ 2 ще бъдат приети 
представителите на коа-
лиция АБВ, а последна – на 5 
ноември, разговори ще про-
веде групата на ГЕРБ. Това 
съобщиха от пресслужбата 
на държавния глава в сряда. 

Той ще се съобрази с 
желанието на политиче-
ските сили и ще проведе 
индивидуални срещи с всяка 
парламентарна група. Пред-
вижда се на ден да се със-
тоят по две консултации с 
политически сили. Според 
Конституцията президен-
тът е длъжен да се срещ-
не с формациите, преди да 
връчи мандат за формиране 
на кабинет на най-голямата 
парламентарна група. В слу-
чая това е тази на ГЕРБ.

Съобщението на пре-
зидентската институция 
за започването на консул-
тациите дойде два дни 
след като новите депута-
ти встъпиха в длъжност.  

43-ото Народно събрание, 
избрано след предсрочните 
парламентарни избори на 5 
октомври, започна работа в 
понеделник. След прозвуча-
ването на първия парламен-
тарен звънец заседанието 
беше открито от най-въз-
растния депутат – актьо-
ра и представител на „БСП 
– лява България” Стефан 
Данаилов, с думите: „Имам 
надеждата този път да 
съм по-добър орисник за 
съвместната ни работа“. 
Депутатите положиха 
клетва. В обръщението си 
към народните представи-
тели от парламентарната 
трибуна държавният глава 
призова за спешни реформи 
в основните обществени 
сектори, за актуализация 
на бюджета и за яснота по 
казуса с КТБ.

Първото заседание на 
43-ото Народно събрание 
продължи 3 часа. След офи-
циалната част беше избран 
парламентарният предсе-
дател – Цецка Цачева. Тя 
заема поста за втори път. 
Цецка Цачева оглавяваше 
и 41-ото Народно събрание 
при управлението на ГЕРБ 
през 2009 г. „От опит знам, 
че да си пръв сред равни, 

не е лека задача. Трябва да 
сближаваш позиции, колкото 
и трудно да е това“, заяви 
тя след избора й.

Заседанието продължи 
с определянето на осемте 
зам.-председатели на На-
родното събрание – по един 
от всяка формация. Избра-
ните за заместници на Ца-
чева са Димитър Главчев 
от ГЕРБ, Янаки Стоилов от 
„БСП – лява България”, Алио-
сман Имамов от ДПС, Иван 
Иванов от Реформаторския 

Още в първия работен ден на парламента в деловод-
ството му постъпиха няколко предложения за поправки в 
нормативни актове. От „Атака“ внесоха законопроекти 
за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, за 
изменение и допълнение на Закона за пряко участие на 
гражданите в държавната власт и местното самоупра-
вление и други. От ДПС предлагат промени в Закона за 
кредитните институции, в Наказателния кодекс, Закона 
за съдебната власт и Закона за гражданската регис-
трация. От „БСП - лява България“ внесоха изменения в 
Закона за данъците върху доходите на физическите лица, 
в Кодекса за социално осигуряване, в Закона за хазарта.

Най-оспорваните текстове се оказват предложе-
нията на служебния кабинет за актуализация на Закона 
за държавния бюджет за 2014 г. С тях беше внесен и 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
бюджета на НЗОК за настоящата година. 

Министерският съвет не намери подкрепа за акту-
ализацията на бюджета още при обсъждането му на за-
седание на Националния съвет за тристранно сътрудни-
чество. Тогава социалните партньори – работодатели 
и синдикати, се обединиха около тезата, че е недопус-
тима корекция на бюджета, надвишаваща дефицита от 
3%, посочен в Маастрихтските критерии. Поправките 
в закона обаче предвиждат увеличаване на недостига 
до 4% от прогнозния БВП. Това означава дефицитът да 
достигне 3,152 млрд. лв., което е с 1,51 млрд. лв. над пла-
нирания в края на миналата година. Служебният премиер 
Георги Близнашки призова депутатите приемането на 
измененията да бъде първата им работа.  

Новите депутати положиха клетва

Снимка Денис Бучел

блок, Красимир Каракачанов 
от Патриотичния фронт, 
Явор Хайтов от Българ-
ския демократичен център 
(така ще се нарича парла-
ментарната група на коали-
ция „България без цензура“), 
Явор Нотев от „Атака“ и 
Росица Янакиева от коали-
ция АБВ.

Последва избор на вре-
менна комисия, която да 
състави правилника за рабо-
та на Народното събрание. 
Тя ще бъде ръководена от 
Красимир Ципов от ГЕРБ.

По време на второто 
си заседание в сряда парла-
ментът създаде временни 
комисии по бюджет и финан-
си и по правни въпроси. Те 
включват по 20 депутати 
от 8-те парламентарни гру-
пи. Най-много са предста-
вителите на ГЕРБ – седем, 
следвани от „БСП – лява 
България” и ДПС – с по три-
ма, Реформаторския блок и 
Патриотичния фронт – с 
по двама. Партия „Атака“ и 
коалициите АБВ и „България 
без цензура“ са с по един.

Правната комисия беше 
оглавена от Данаил Кири-
лов от ГЕРБ, а бюджетната 
– от Менда Стоянова от 
същата формация. 

пейската нормативна уред-
ба. Народните представите-
ли решиха, че до 6 ноември 
трябва бъдат приети и из-
менения, които да осигурят 
изплащането на гарантира-
ните депозити. Препоръчва 
се БНБ да сключи договор с 
международно юридическо 
лице, което да проследи из-
вършените от акционерите 
и администраторите на 
банката, както и на свърза-
ните с тях лица операции с 
активи, имущество, финан-
сови инструменти и парични 
трансфери.

Във втората част от 
дневния ред на заседание-
то беше обсъден и приет 
Законопроект за изменение 
и допълнение на Закона за 
кредитните институции, 
внесен от Лютви Местан, 
Йордан Цонев и Делян Пеев-
ски на 27 октомври т.г.

Емил Христов

В Народното събрание  
временната бюджетна ко-
мисия прие решение, пред-
виждащо отпадане на ав-
томатичното обявяване на 
банка в несъстоятелност 
при липса на капиталова 
адекватност. Промяната 
предвижда Министерският 
съвет съвместно с БНБ и 
КФН да извърши анализ на 
законодателството и да 
внесе в парламента  изме-
нения, гарантиращи ефек-
тивността на банковия 
надзор. Предложението не 
беше подкрепено от депу-
татите от „БСП – лява Бъл-
гария“.

Ако до 6 ноември бъдат 
приети промените в Закона 
за кредитните институции 

(ЗКИ), те ще позволят КТБ 
да бъде оздравена. 

Подуправителят на БНБ 
Калин Христов подчерта, че 
няма вариант за оздравяване 
на КТБ без намесата на дър-
жавата. „Инвеститорите, 
които проявяват интерес 
към нея, са готови да платят 
50% от необходимата сума за 
възстановяването й, а оста-
налите средства трябва да 
дойдат от държавата“, обяс-
ни той. 

Депутатите приеха още 
правителството заедно с 
БНБ и Комисията за финан-
сов надзор да извършат ана-
лиз на Закона за БНБ, Закона 
за кредитните институции 
и Закона за гарантиране на 
влоговете и да внесат пред-
ложения за промени, които да 
са в съответствие с евро-
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Мартин Славчев

„За година и половина 
успяхме да построим пре-
чиствателната станция 
за отпадни води (ПСОВ) 
в нашия град. Освен това 
бяха реконструирани над 
11 км водопроводна мре-
жа и изградени 18 км ка-
нализационна система. 
Проблемите, с които се 
сблъскахме, бяха повече 
от очакваните, но както 
казва народът: „Всичко 
е добре, когато свършва 
добре”. Затова нека да ни 
е честита новата инфра-
структура и да я ползват 
както нашите съграж-
дани, така и поколения-
та след нас.” Това заяви 
кметът на Кнежа Симеон 
Шарабански при официал-
ното откриване на новата 
ПСОВ в града. Освен от 
него лентата на модерно-
то съоръжение беше пре-

рязана и от управителя на 
фирмата изпълнител „Каро 
Трейдинг” ООД – Красимир 
Караиванов. „Чувствам 
се изключително горд, че 
участвах в изграждането 
на този обект. Той беше 
реализиран успешно бла-
годарение на съвмест-
ните усилия на екипите 
на Министерството на 
околната среда и водите 
(МСОВ), община Кнежа, 
както и на строителите 
и проектантите”, каза Ка-
раиванов. 

Стартът на проекта 
„Доизграждане, рекон-
струкция и рехабилита-
ция на водопроводната 
мрежа – I етап, и изграж-
дане на ПСОВ – Кнежа” е 
даден на 30 май 2012 г., 
когато е под писан дого-
вор за безвъзмездна фи-
нансова помощ по Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2007 – 2013” меж-

ду общината и МОСВ. 
Неговата стойност е  
31 261 372 лв. 

ПСОВ в Кнежа е от 
смесен тип. Тя едновре-
менно пречиства бито-
вите отпадни води и 
прихваща част от дъж-
довните чрез специално 
изграден за целта дъждо-
вен преливник. Построени 
са авариен и заустващ 
колектор, както и довеж-
дащ водопровод. Изграден 
е и довеждащ път, осигу-
ряващ достъпа до съоръ-
жението. На площадката 
на ПСОВ са вдигнати две 
нови сгради за обслужване 
дейността на съоръже-
нието, които отговарят 
на изискванията на Закона 
за енергийната ефектив-
ност. 

Общата цел на проек-
та е подобряване на съ-
ществуващата система 
за управление на питей-

ните и отпадните води 
на територията на града 
посредством повишаване 
качеството на услугите 
във ВиК сектора, както 
и ограничаване на отри-
цателното въздействие 
върху околната среда в 

съответствие с приори-
тетите на ЕС. С негова-
та реализация се очаква 
намаляване на загубите 
на вода, усъвършенстване 
обслужването на потре-
бителите, подобряване 
здравния статус на насе-

лението, предпазване от 
замърсявания на подпочве-
ни води и водоизточници, 
включително р. Гостиля. 
Освен това по време и 
вследствие на изпълнение-
то на проекта са създаде-
ни нови работни места.

Елица Илчева

След като и четвър-
тият опит на Министер-
ството на земеделието и 
храните (МЗХ) да избере 
одитор за разплатените 
през последната година 
1,65 млрд. лв. е на път да 
се провали заради обжал-
ване, евросредствата ос-
тават под въпрос, защо-
то не са сертифицирани. 
Преди месец МЗХ реши да 
избере с пряко договаряне 
сертифициращия орган, за 
да печели време след три-
кратен провал на предиш-
ното правителство заради 
обжалване на процедурата. 
Критерият за избор сега 
е най-ниската цена – под 
прага от 1,2 млн. лв. без 
ДДС. 

В поредния опит Агро-
министерството покани 
за участие четирите най-
големи одиторски компании 
в ЕС – „Ърнст и Янг одит“ 
ООД, „КПМГ България“ ООД, 
„Делойт България“ ЕООД и 
„Прайсуотърхаускупърс 

Невена Картулева

„До две седмици се очак-
ва ЕК да възстанови плаща-
нията по ОП „Околна среда“. 
За това е воден разговор с 
комисаря по регионалната 
политика Йоханес Хан във 
вторник“, съобщи вицепре-
миерът по управление на 
средствата от ЕС Илияна 
Цанова на брифинг след ре-
довното седмично заседание 
на кабинета. След приключи-
лите проверки Комисията е 
потвърдила, че системите 
за управление и контрол на 
ОП „Околна среда“ работят. 
Преди размразяването на 
програмата, до края на тази 
седмица, България ще изпра-
ти на ЕК искане за плащане 
с отразена финансова коре-
кция в размер на 9,5%.

„Очакваме 700 млн. лв. от 
ЕК по ОП „Околна среда” до 
края на годината. Държав-
ният бюджет до момента е 
разплатил около 450 млн. лв. 
общо за проекти по програ-
мата и по двете спрени оси 
на ОП „Регионално разви-
тие“. Възстановяването на 
плащанията от страна на 
Комисията ще има положи-

телен ефект върху хазната“, 
коментира Илияна Цанова. 
По време на заседанието 
си правителството прие 
промени, с които се цели по-
добра координация в управле-
нието на средствата от ЕС. 
С изменение в Постановле-
ние №70 на Министерския 
съвет от 2010 г. се създа-
ва Координационен съвет 
към правителството. Той 
ще подпомага кабинета на 
експертно равнище, като 
обсъжда текущи въпроси, 
свързани с еврофондовете. 
Председател ще е вицепре-
миерът по управление на 
средствата от ЕС, а в със-
тава му се предвижда да бъ-
дат включени представите-
ли на управляващите, одитни 
и сертифициращи органи, 
Агенцията по обществени 
поръчки, Агенцията за дър-
жавна финансова инспекция 
и Националното сдружение 
на общините в Република 
България. Представители на 
Сметната палата и на бран-
шовите и работодателски-
те организации ще участ-
ват като наблюдатели.

Постановлението пред-
вижда създаването и на Съ-

вет по финансови корекции. 
Той ще играе ролята на ме-
диатор при спорове между 
бенефициенти и управляващи 
органи, като ще се стреми 
да сближава позициите и да 
решава конкретните казуси, 
така че да не се стига до съ-
дебна процедура. Съветът 
ще подпомага правителство-
то в координацията на про-
цеса по определяне и извърш-
ване на санкции във връзка с 
нарушения, установени при 
обществени поръчки и дого-
вори по проекти, съфинанси-
рани със средства от ЕС. 

Председател и на това 
звено ще е вицепремие-
рът по управление на сред-
ствата от ЕС. В състава 
му влизат представители 
на управляващите органи, 
Агенцията по обществени 
поръчки и Агенцията за дър-
жавна финансова инспекция. 
При необходимост дейност-
та му ще бъде подпомагана 
от външни експерти.

С постановление прави-
телството измени и допълни 
„Методология за определяне 
на финансови корекции”. Така 
ясно се регламентира, че 
може да се установят нару-

шения, които не се отнасят 
към действия или бездейст-
вия на възложителя, провел 
обществената поръчка. 
Методологията определя 
конкретните хипотези, при 
които санкциите не следва 
да бъдат за сметка на бе-
нефициентите, а именно: 
когато той е спазил изцяло 
разпоредбите на приложи-
мото законодателството; 
за установеното нарушение 
е постановено решение на 
КЗК или ВАС, с което той се 
е съобразил; КЗК или ВАС са 
се произнесли, че докумен-
тацията за провеждане на 
търга е законосъобразна; 
нарушението е вследствие 
на конкретна препоръка или 
указание на Управляващия 
орган или АОП, с което бене-
фициентът се е съобразил. 
С предлаганите изменения и 
допълнения се регламенти-
рат и възможността и об-
стоятелствата, при които 
органът, налагащ корекци-
ята, може да прояви гъвка-
вост и да наложи по-малка, 
т.е. до 10%.

Повече за ОПОС 
на стр. 6-7.
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ътИзпълнител на проекта е „Каро Трейдинг” ООД

одит“ ООД. „В последния 
ден за подаване на доку-
ментите процедурата е 
обжалвана от пета компа-
ния, непоканена да участ-
ва“, съобщават от прес-
центъра на ДФЗ. Жалбата 
в Комисията за защита на 
конкуренцията е от „Грант 
Торнтон” ООД. До момента 
процедурите бяха успешно 
атакувани в антимоно-
полния орган от „Делойт 
България“ и „Захаринова и 
партньори“.

Служебният кабинет 
успя да издейства от Брюк-
сел отлагане на срока за 
представяне на одитния 
доклад до януари. Той включ-
ва директните субсидии 
за ниви и плащанията по 
проекти от Програмата за 
развитие на селските ра-
йони. Ако не бъде внесен в 
Брюксел, средствата може 
да не бъдат признати. „По 
закон Министерството на 
земеделието и храните ще 
изчака 7-дневен срок, в кой-
то КЗК трябва да се про-
изнесе по жалбата, за да 
преценим какво да правим“, 
допълват от пресцентъра 
на ведомството. 



6 СТРОИТЕЛ ИНТЕРВЮ петък, 31 октомври 2014

Свилена Гражданска

Г-жо Георгиева, от 

два месеца сте начело 

на Управляващия орган 

на  Оперативна про-

грама „Околна среда“. 

Заехте поста в доста 

труден момент – спре-

ни средства от ЕС и 

непрекъснати искания 

на пари от страна на 

бенефициентите, за да 

се разплатят с изпълни-

тели на проектите им. 

Кои са приоритетите 

ви и какво свършихте 

дотук?

Първата ми задача е 
увеличаването на про-
цента на плащанията по 
оперативната програма. 
За момента това е най-
важ ното. На второ мяс-
то е подготовката на 
новата оперативна про-
грама, а вече сме в пър-
вата година от програм-
ния период 2014 – 2020 г. 
Третият ми приоритет 
е създаването на рабо-
тещ отбор в рамките на 
Главната дирекция ОПОС 
към Министерството 
на околната среда и во-
дите. Знаете, че в нача-
лото на годината имаше 
структурни промени и 
механично сливане на 
двата органа, което не 
означава, че автоматич-
но се получава отбор, 
който да действа добре, 
ефективно и на висота-
та, която се изисква от 
нас. Това са трите ос-
новни задачи, по които 
работя.

Разкажете ни пове-

че за първия ви приори-

тет...

Мога да ви припомня, 
че от август се възста-
новиха плащанията по 
оперативната програма 
с национални средства. 
Това е изключително 
важ но, тъй като с пари-
те от нас бенефициен-
тите, които са основно 
общини, се разплащат с 
фирмите, т.е. вкарва се 
свеж финансов ресурс в 
строителните компании. 
Дружествата могат да 
продължат работа. Тех-
ните финанси, механи-
зация и работна сила са 
планирани така, че да 
могат да издържат не 
повече от два-три месе-
ца забавяния при получа-
ване на средства. Пред-
вид ситуацията, в която 
се намираше „ОПОС 2007 
– 2013“, ние поставихме 
строителния бранш в 
много тежко положение. 
Трябва да си вземем по-
ука и да помислим за ва-
рианти за следващата 
оперативна програма. 
Според мен е необходимо 
да създадем гаранционен 
фонд или друга форма за 
осигуряване на финан-

сов ресурс. Той трябва 
да бъде буфер и ако се 
стигне до такива си-
туации, да можем да го 
използваме, докато се 
възстановят парите, и 
за да няма накъсване на 
строителния процес и на 
плащанията. Не трябва 
да забравяме, че ние сме 
на края на „ОПОС 2007 – 
2013”, имаме срокове и е 
необходимо да се строи 
бързо. Миналата година 
зимният сезон беше дос-
та мек и можеше да се 
изгражда, сега ще видим. 
Надявам се времето от-
ново да позволи да рабо-
тят фирмите. 

Колко средства от 

националния бюджет 

са разплатени по про-

грамата?

Б е н е ф и ц и е н т и т е 
ни са получили над 400 
млн. лв. от август до 
сега. Ние продължаваме 
да верифицираме искания 
всяка седмица. 

Възстановяването 
на плащанията по ОПОС 
изисква от нас сериозни 
действия за доказване, 
че системите за контрол 
работят ефективно. За-
това бяха нужни допълни-
телни контроли, провер-
ки, да минем през няколко 
одита, включително и от 
ЕК. Всички сигнали, които 
имаме от Брюксел, са по-
ложителни. Системите 
работят и нямаме основа-
телни причини да се съмня-
ваме, че скоро ще получим 
отговор от Комисията, 

който да е добър за нас.

С п о м е н а х т е  Е К . 

Преди десетина дни от 

Брюксел идваха на про-

верка, за да решат кога 

да пуснат средствата 

по ОПОС. Какви са кон-

статациите им? 

Те бяха на мисия при 
нас от 13 до 16 октом-
ври. Трябваше да прове-
рят определени общест-
вени поръчки, които вече 
сме одитирали. Експер-
тите на практика съ-
блюдаваха как работи 
контролната среда на 
бенефициентите, Упра-
вляващия и, Одитния ор-
ган. Четири дни бяхме от 
сутрин до вечер с тях. 
Отговорихме на редица 
въпроси, а те прегледаха 
документацията. 

Установиха ли някак-

ви нередности?

Многократно споде-
лиха, че системите за 
контрол са се подобрили. 
Но, разбира се, важен е 
официалният отговор от 
Комисията.

Има ли рискови обек-

ти по  „ОПОС 2007  – 

2013“?

Има. Рисковите са 
такива, по които много 
късно или все още не са 
сключени договори за из-
пълнение на даден обект 
в рамките на инвести-
ционния проект. При нас 
основно той се състои 
от изграждане или ре-

конструкция на пречис-
твателна станция и ли-
нейна част. И ако за един 
от двата обекта по една 
или друга причина няма 
подписан контракт, то 
той е рисков за нас, тъй 
като не може да се при-
ключи проектът в него-
вата пълнота и да се по-
стигнат съответните 
индикатори на финала, 
които са свързани с еко-
логичното подобряване 
на водите.

Колко обекта са та-

кива?

Не са повече от 6 – 7. 
Те са по-скоро изклю-
чения, отколкото да са 
преобладаващата част.

Кои ще са приорите-

тите ви за „ОПОС 2014 

– 2020“?

Оперативна програма 
няма да имаме преди края 
на тази година поради 
няколко причини. Едната 
от тях е процедурна, тъй 
като трябва да правим 
нова екологична оценка, 
защото в края на манда-
та си миналият кабинет 
„Орешарски“ взе решение 
свлачищата, които бяха 
към Министерството 
на регионалното разви-
тие, т.е. към ОПРР, да 
се прехвърлят към нас. 
Това промени обхвата 
на нашата оперативна 
програма. Процедурите 
по екологичната оценка 
са сравнително тежки. 

Д р уг а т а  п р и ч и н а 

„ОПОС 2014 – 2020“ да не 
е факт в края на година-
та е, че имаме комента-
ри от ЕК, на които е не-
обходимо да отговорим. 
Те засягат основно пър-
вата ос – „Води“. Опреде-
лянето на бенефициенти 
по нея е една от причи-
ните за забележките от 
Брюксел. Коментарите 
на колегите от ЕК са, че 
това трябва да бъдат 
ВиК операторите, а не 
толкова общините. Има 
различни мнения в Бълга-
рия, кое е удачно и кое не, 
и това е част от тази 
национална позиция, коя-
то трябва да бъде изгра-
дена.

 
Какъв ще е размерът 

на финансирането на 

„ОПОС 2014 – 2020“?

1,033 млрд. евро са 
средствата, които са за 
първата ос, но в рамките 
на нея не всички пари ще 
бъдат за инфраструк-
тура. Една част от тях 
ще са за доизграждане 
на системата за мони-
торинг на водите, също 
така подкрепа на водна-
та реформа в България. 
Около 95% ще бъдат за 
финансиране на инфра-
структурни обекти.

А какви ще са сред-

ствата за останалите 

оси по програмата?

Отново втората ще 
е  „Отпадъци” .  Отде-
лената сума тук е 270 
млн. евро. В програмния 
период 2014 – 2020 г. 
няма да се финансира 
изграждането на регио-
налните системи. Ще се 
ориентираме към мер-
ки, които са по-високо 
в йерархията за упра-
вление на отпадъците, 
а именно превенция на 
образуването им, както 
и рециклирането им. Тук 
ще включим строител-
ство на компостиращи, 
анаеробни инсталации, 
центрове за повторно 
употреба на отпадъци-
те и т.н. Третата ос 
ще е „Биоразнообразие“. 
Основната ни цел ще 
бъде изграждането на 
структурата, която ще 
управлява мрежата от 
„Натура 2000”. В рам-
ките на предишния про-
грамен период вложихме 
много средства и усилия, 
за да се направи карти-
ране на мрежата. Сега 
вече трябва да направим 
следващата стъпка - да 
използваме резултатите 
от дейността ни досега 
при подобряване на със-
тоянието на местооби-
танието на видове.

Четвъртата ос ще е 
за преодоляване на риска 
от наводнения. Тук са 
включени и превантивни-
те мерки срещу свлачи-
щата. При наводненията 
основният ни акцент ще 

Яна Георгиева e завършила Софийския универ-

ситет „Св. Климент Охридски“ и е магистър по 

политология. Има специализации по публична ад-

министрация и българска външна политика. От 

същото висше училище притежава и магистърска 

степен по икономика и управление в енергетика-

та, инфраструктурата и комуналните услуги. 

Има специализация в университета в Маастрихт 

в областта на европейските науки. 

От март 2000 г. започва работа в държавна-

та администрация като експерт в пресцентъра 

на Министерския съвет. В Министерството на 

околната среда и водите постъпва през 2007 г. 

като старши експерт в „Управление и оценка на 

проекти“ по Оперативна програма „Околна среда“ 

(ОПОС). През 2010 г. става началник-отдел „Мо-

ниторинг“ в дирекция ФЕСОС – Междинно звено 

по ОПОС. 

От 21 август 2014 г. е ръководител на Управля-

ващия орган на ОПОС и заема длъжността главен 

директор на ГД ОПОС в МОСВ.

Яна Георгиева, 
ръководител 
на Управляващия 
орган на ОПОС: 

Към „ОПОС 2014 – 2020“ трябва да създадем гаранционен фонд, който да е буфер, 

Снимки в. „Строител“



7СТРОИТЕЛИНТЕРВЮпетък, 31 октомври 2014

ако имаме забавяне с получаването на средства от Брюксел 

бъде изграждането на 
система за реално на-
блюдение на водите, за 
да може да има предвари-
телна информация, свър-
зана с риска от природ-
ното бедствие. Ще се 
предприемат съответ-
ните мерки от властите 
и инвестиции в малома-
щабни инфраструктурни 
подобрения за преодоля-
ване на последиците от 
стихията, корекции на 
реки, изграждане на диги 
и т.н. 

Петата позиция е за 
подобряване качеството 
на атмосферния въздух. 
За целта са отделени 
50 млн. евро. Ще се оп-
итаме максимално фоку-
сирано да ги ориентира-
ме към населени места, 
които имат сериозни 
проблеми с фините пра-
хови частици. Основният 
ни проблем е, че съгласно 
правилата на фонда, не 
може да финанси-
раме физически 
лица. Сред при-
чинителите на  
високите нива 
на замърсяване 
са отоплението 
през зимата, кое-
то е на дърва и 
въглища. Друга 
причина е транс-
портът. На него 
ще бъде обърна-
то внимание по 
ОП  „Региони  в 
растеж“. Търсим 
варианти как и 
под каква форма 
да може да по-
могнем на съот-
ветните общини 
да се справят с 
проблема, свър-
зан с битовото 
отопление .  Но 
трябва да си да-
дем ясна сметка, 
че той е по-скоро 
социален, откол-
кото екологичен. 
Разбира се, иска-
ме и ще финанси-
раме закупуване 
на миеща техни-
ка за общините, 
тъй като вторич-
ното разпраша-
ване в градовете 
също е причина за 

по-високо ниво на фини 
прахови частици във въз-
духа.

По традиция послед-
ната ос е за техническа 
помощ. Това са сред-
ства, чрез които упра-
вляваме оперативната 
програма и повишаваме 
капацитета на бенефи-
циентите. 

Какви са поуките от 

досегашния програмен 

период и какво не тряб-

ва да повтаряме ?

Първо е необходимо 
да преосмислим разбира-
нето си за безвъзмездна-
та помощ като такава. 
Това не са едни безплат-
ни пари, които стоят в 
министерството, за да 
се вземат. Това е изклю-
чително грешно и води 
до сериозни проблеми 
впоследствие при изпъл-
нението на проектите. 
Не се подготвят предло-

жения, които да са дос-
татъчно ефективни при 
използването на ресурса, 
което води след себе си 
финансови корекции. 

Втората голям поука 
е, че контролната среда 
е нужно да бъде така из-
градена и да са направени 
такива промени в нея, че 
одитът да бъде не пов-
семестен и непрекъснат, 
а точно на най-конфлик-
тните места, където има 
смисъл да се проверява. 
Необходими са, разбира се, 
и превантивни действия. 
Има достатъчно инфор-
мация в рамките на упра-
вляващите органи, за да 
може да се направят ана-
лизи и те да се използват 
за изграждане на система 
за предварително откри-
ване на проблемите, за да 
се вземат мерки отрано, 
а не, след като е станала 
грешката, пожарно да се 
реагира.

Обществените по-
ръчки наистина са про-
блем, но той е следствие 
от това, което ви казах 
– неправилното отноше-
ние към безвъзмездната 
помощ. Искам специално 
да обърна внимание, тъй 
като много се говореше 
за това, че парите по 
оперативната програма 
са спрени заради търго-
вете. Да, това е така, 
но е нужно да си дадем 
сметка, че в много слу-
чаи грешките, които са 
допуснати, не са, че ня-
кой е искал да ги напра-
ви, а просто правилата 
постоянно се променят. 
Бенефициентите са в 
ситуация, в която едни 
обществени поръчки, 
проведени през 2010 г., 
се контролират по нор-
мативна база от 2013 г.

Има еволюция в прави-
лата при тръжните про-
цедури. Те стават все по-
строги, защото самата 
система е така напра-
вена, че тя сама се учи и 
усъвършенства. Впослед-
ствие, като се натрупа 
опит, се вижда къде не се 
улавят проблемите и се 
налага промяна. 

Да очакваме ли нови 

финансови корекции по 

„ОПОС 2007 – 2013“ от 

Управляващия орган към 

бенефициентите?

Все още не сме при-
ключили с последващия 
контрол по всички про-
цедури. Припомням ви, че 
от миналия ноември до 
сега системата беше 
блокирана. В момента 
имаме направена много 
строга програма по дни – 
кога какво се гледа. Вече 
двама души проверяват 
последователно една и 
съща поръчка, така че 
сме в процес на издаване 
на становища по тях. 

 
Какви са очаквания-

та за загуби по програ-

мата?

В момента те са за 
60 млн. евро. Но ситуа-
цията е динамична. Ци-
фрите много пряко за-
висят от входирането 
на искания за средства 
при нас, тяхната обра-
ботка, разплащането с 
бенефициентите и ве-
рифицирането на разхо-
дите. Ако успеем да за-
пазим сегашното темпо, 
е възможно да намалим 
риска от загуба, но не 
трябва да забравяме, че 
в момента разчитаме на 
средства от национал-
ния бюджет. 

Какви са съветите 

към бенефициентите ви?

Да гледат на тези 
проекти като такива, 
които трябва да решат 
съответни проблеми, и 
да са наясно, че безвъз-
мездната помощ, която 
получават, е максимално 
възможната.

Как ще работите с 

Камарата на строите-

лите в България? 

Първо искам да им 
честитя празника.  В 
момента сериозно се 
опитваме да осигурим 
възможност да старти-
рат по-скоро проектите 
по „ОПОС 2014 – 2020“. 
Целта ни е да няма дупка 
в работата на фирмите  
и да могат да запазят 
капацитета, който са 
наели. Това, за което се 
борим, е да осигурим пла-
вен преход между двата 
програмни периода и ра-
ботата на строителите 
да не спира.

С Камарата се надя-
вам да работим много 
активно. Имам желание 
да обсъдим с ръковод-
ството й съвместни 
действия относно типо-
вите документи, които 
касаят инвестиционния 
процес. Има много неща, 
които можем да правим 
заедно.За периода 2014 - 2020 по ос „Води“ са осигурени над 1,033 млрд. евро
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Мартин Славчев

По случай професио-
налния празник на стро-
ителите – Димитровден, 
за тринадесети път бяха 
връчени годишните на-
гради за строителство и 
реконструкция в конкурса 
„Златен отвес 2014”. Ор-
ганизатор на събитието 
бе ОП на КСБ – Варна, с 
медийното партньор-
ство на вестник „Стро-
ител”. Официални гости 
бяха кметът на морската 
столица Иван Портних, 
зам.-кметът инж. Христо 
Иванов, зам. областният 
управител Траян Георгиев, 
както и Негово Високо-
преосвещенство Варнен-

ският и Великопреславски 
митрополит Йоан. 

Церемонията откри 
инж. Венетка Витанова 
от Областното предста-
вителство на Камарата. 
„Истински се вълнувам, 
че сме се събрали тук по 
случай Деня на строителя 
– Димит ровден. Много е 
приятно да видиш на едно 
място толкова хора, съпри-
частни към бранша”, заяви 
тя. 

„За наша радост в 
тазгодишното издание 
на конкурса „Златен от-
вес” в сравнение с мина-
лите имаше по-голям брой 
участници. В надпревара-
та бяха включени обекти, 
които променят визията 
на Вар на, а и на цялата 
страна”, добави предсе-
дателят на ОП на КСБ – 
Варна, инж. Христо Дими-
тров. „Колеги, ние трябва 
да имаме самочувствието 
на хора, които са свърши-
ли добре своята работа 
и имат право да получат 
заслужена положителна 
оценка от обществото. 
Пожелавам на всички вар-
ненски строители здраве 
и благополучие през след-
ващия период”, каза още 
той.

Председателят на жу-
рито за избор на победи-
тел в „Златен отвес 2014” 
инж. Красимир Даскалов 
обяви наградените участ-
ници. 

Големият приз на XIII 
издание на конкурса спе-
чели „Планекс” ООД за 
обекта жилищен комплекс 
„Акварел 2” във Варна. 
Компанията получи отли-

чие и в раздел „Хотели и 
ваканционни комплекси” за 
„Сана Парк Ризорт – Апар-
таментен хотел”. 

Специални грамоти 
бяха връчени и в катего-
риите „Представител на 
местната власт”, „Пред-
ставител на експлоата-
ционните дружества” и 
„Най-бързо „изчистено” 
бюро”. С тях бяха награде-
ни съответно инж. Хрис-
то Иванов, зам.-кмет на 
общината, Валентин Въл-
канов, управител на ВиК 
– Варна, и Виктор Бузев – 
главен архитект на града. 

Първа награда в „Жи-
лищни сгради – многофа-
милни и еднофамилни” бе 
за „Клиф Инвест” ООД за 
обект „Двуетажна къща 
за гости – реплика на 
възрожденско българско 
селище” в с. Китен, об-
щина Провадия. На второ 
място в тази категория 
се нареди „Александрид” 
ООД за „Жилищна сграда 
с 15 апартамента, 2 ме-
зонета, бистро за бърза 
закуска, магазини, гаражи 
и подземен паркинг” във 
Варна, а на трето – „Ком-
форт” ООД за II  етап, Блок 
А и Б на „Многофамилни 
жилищни сгради с магази-
ни, ресторант и подземни 
гаражи” в столичния кв. 
„Манастирски ливади”. 
Дипломи за участие по-
лучиха „Марстрой” ООД, 
„Перинов и синове” ЕООД 
и „Спедстрой” ЕООД. 

В раздел „Администра-
тивни, офис, промишлени 
и търговски сгради” първа 
награда получи фирма „Ай 
Ви Сейлингс” ООД за офис 

сграда „Интерком Груп” - 
Варна. На второ и трето 
място се наредиха „Пла-
некс” ООД със своя „Склад 
за търговия на едро с ле-
карствени продукти – ед-
ноетажна конструкция с 
частичен втори етаж и 
сутерен” в с. Игнатиево, 
община Аксаково, и „Ком-
форт” ООД за „Търговска 
сграда на „Албената” ООД 
във Варна. Дипломи за 
участие получиха „Екип” 
ЕООД и „Комфорт” ООД за 
друг техен обект. 

Победител в раздел 
„Спортни и развлекател-
ни обекти, такива от 
социалната сфера, обра-
зованието и здравеопазва-
нето” стана „Експрес га-
ранцион” ООД за „Покрит 
тренировъчен комплекс 
– басейн с размери на 
водното корито 16/25 м 
с шест плувни коридора, 

трибуни с 312 места за 
зрители,  фоайе и санитар-
ни възли” във Варна. Вто-
ра награда взе „Призма ЕС” 
ООД за „Звук и светлина” 
в Тутракан, а на трето 
място се нареди „Лъки 
2006” ООД за обновяване-
то и реконструкцията на 
храм „Света Параскева” в 
Бяла. „Весела” ООД, „Пла-
некс” ООД и „Призма ЕС” 
ООД получиха дипломи за 
участие. 

В последната кате-
гория „Обекти на инфра-
структурата и благоу-
стройството” с първа 
награда беше отличено 
„Нектон 2” ООД за „От-
веждащ колектор за би-
тови отпадъчни води за 
премахване на зауства-
нията в зоната на съ-
ществуващо и перспек-
тивно ползване на водите 
между буна 109 и Яхтено 

пристанище” в кк. „Св. св. 
Константин и Елена”. На 
второ място се нареди 
„ГБС – Варна” АД за „Раз-
ширение, реконструкция и 
модернизация на пречис-
твателна станция за от-
падъчни води” в Провадия. 

Негово Високопреос-
вещенство Варненският 
и Великопреславски мит-
рополит Йоан благослови 
присъстващите строите-

ли и поздрави наградените 
фирми. 

Празникът продължи с 
официална вечеря по слу-
чай Димитровден в ресто-
рант „Хоризонт”, където 
домакините от Област-
ното представителство 
на Камарата на строите-
лите – Варна, бяха органи-
зирали изискана програма, 
включваща много музика и 
танци.  

Председателят на ОП на КСБ – Варна, инж. Христо Димитров изрази своето задоволство, че в 

тазгодишното издание на конкурса „Златен отвес” има по-голям брой участници

Председателят на журито инж. Красимир Даскалов обяви 

наградените
Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски 

митрополит Йоан благослови присъстващите строители и 

поздрави наградените фирми

„Планекс” ООД спечели „Златен отвес” 

Снимки авторът

Иван Портних, 

кмет на община Варна:

Изключително се радвам, че втора поредна година 
съм тук сред вас на церемонията по връчването на 
наградите от конкурса „Златен отвес”. Приветствам 
ръководството на ОП на КСБ – Варна, за добрата ор-
ганизация на събитието, което отличава най-добрите 
фирми от бранша за изминалата 2013 г. 

Въпреки трудните икономически условия в стра-
ната строителният сектор показва устойчиво и 
динамично развитие, даващо прехрана на хиляди 
хора. Затова всички вие сте пример за добро пред-
приемачество и социална дейност. Искам да ви уверя, 
че община Варна ще бъде ваш коректен и лоялен парт-
ньор, защото всички ние имаме задачата да направим 
града, в който живеем и работим, още по-красив. 

Благодаря на фирмите, които се отзоваха по вре-
ме на бедствието в „Аспарухово”. Помощта, която 
оказахте, е неоценима. 
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управленската теория на 
строителите, които са на 
ръководни длъжности във 
фирмите, както и задълбо-
чени  икономически знания.

„България търси та-
ланти, а ВСУ-то ги от-
крива в Пловдив” - къде 
на шега, къде като реа-
лен успех на Областното 
представителство да 
стартира за първи път в 
бранша научна програма 
извън ВУЗ-а“, констатира 
Пламен Иванов.

Празникът вървеше с 
много настроение, жива 
музика, танци и народни 
хора. Инж. Галя Узунова 

от ОП, която беше и во-
деща на събитието, обяви 
наградите за фирмите с 
най-голям принос за стро-
ителния бранш в Пловдив и 
региона за 2014 г.

Победител в категори-
ята  „Партньор на година-
та” за 2014 г. стана ВСУ 
„Любен Каравелов”. Рек-
торът доц. Радан Иванов 
прие специалната стату-
етка и заяви: „Получаваме 
тази награда предвари-
телно само след проведе-
ни разговори, но  това за 
мен е знак, че пловдивски-
те строители, мнозина от 
тях завършили „Строител-
но инженерство“ именно в 
нашия ВУЗ, гласуват осо-
бено доверие на идеята 
на Пламен Иванов точно 
в Пловдив да изнесем  ма-
гистърската програма по 
управление на инвести-
ционни проекти”.

А Мануела Банцова 
- управител  на училищ-
ната строителна фирма, 
която ще изгради павили-
она от проекта „Аз мога 
да строя“, беше повече 
от развълнувана: „Да при-
състваме на традицион-
ния празник на бранша за 
нас е и отговорност. За-
щото, макар и за няколко 
часа, ние се потапяме в 
атмосфера, в която доми-
нират доброто настро-
ение и приятелството. 
Виждаме до нас професио-
налисти, чиито знакови 
сгради дават новата ви-
зия на нашия красив град. 
Това, че на един празник 
сме се събрали четири 
поколения, показва, че про-
фесията е вечна. Това ни 
стимулира и ние да напра-
вим нещо свое в бъдеще, 
което да остане за след-
ващите поколения”. 

В една от паузите 
разговаряхме и с инж. 
Йорданка Близнакова - 
председател на Клуба на 
строителите ветерани 
в Пловдив: „Ние сме част 
от хората, които започ-
наха изграждането на 
жилищния район „Тракия”, 
на културно-битови и про-
мишлени обекти. Всеки от 
нас е оставил частица от 
себе си - от своя ум, труд 
и усилия, в нашия град, а 
някои от нас - и в стра-
ната. Благодарни сме на 
КСБ, че не ни забравят и 
на този празник можем да 
бъдем заедно. На активни-
те колеги пожелавам креп-
ко здраве и много сили, за 
да утвърждават нашата 
благородна професия в 
трудните години, в които 
живеем”.

Към това пожелание 
прибавяме и поздравител-
ния адрес на инж. Тодор 
Топалски -  председател 
на НКСВ, до пловдивските 
строители.

 Останалото беше до-
бро настроение и много 
музика. 

В ОП на КСБ - Пловдив, стартира изнесената магистърска програма 
на ВСУ „Любен Каравелов” „Управление на инвестиционни проекти”

Георги Сотиров

На едно място бяха 
събрани четири поколе-
ния хора, които са били, 
са и ще бъдат ангажирани 
със строителния бранш… 
Това може да стане в из-
вестните „четвъртъци” 
на ОП на КСБ - Пловдив, а 
последния път - на запом-
нящото се тържество за 
Димитровден. Близо 250 
души уважиха Деня на 
строителя в града под те-
петата. Четири поколения 
– строителите ветерани, 
активните професионали-
сти, младите мениджъри 

и девойките и момчетата 
от Професионалната гим-
назия но строителство, 
архитектура и геоде-
зия  „Арх. Камен Петков",  
създадоха красивия коло-
рит на празника, където 
имаше всичко – и срещи 
между колеги, които не 
бяха се виждали с години, 
и професионални разго-
вори (типичната черта 
на българина да говори 
на празник за работа), и 
музика. На откриването 
на тържеството Йордан-
ка Маркова, председател 
на ОП на КСБ - Пловдив, 
заяви: „Изключително се 
радвам, че сме се събрали 
четири поколения, които 
са свързали живота си с 
нашата благородна профе-
сия”. В този смисъл беше 
и поздравителният адрес 
от областния управител 
Розалин Петков: „Няма по-
голяма радост от радост-

та на твореца, който виж-
да как талантът му вае 
блага за другите. На вас, 
чиято съдба е да градите, 
от сърце желая да пребъде 
всичко, което оставяте на 
децата ни – утрешните 
активни граждани на ев-
ропейска България.”

А строителите в Плов-
див наистина са оставили 
и оставят много, съчета-
вайки традициите и нова-
торството в непрестан-
ния стремеж градът да 
бъде с модерна европейска 
визия…

За да уважат празни-
ка, организаторите бяха 
поканили и знакови фигу-
ри, свързани с бранша или 
близки до него. Това бяха 
арх. Илко Николов - предсе-
дател на пловдивския об-
щински съвет, инж. Евтим 
Янев - член на УС на КСБ и 
председател на ОП на КСБ 
- Пазарджик, доц. д-р инж. 

Венцислав Стоянов - пред-
седател на секция „Про-
фесионално обучение и 
квалификация в строител-
ството” в КСБ, преподава-
тел във ВСУ „Любен Кара-
велов”, доц. д-р инж. Радан 
Иванов - ректор на ВСУ… 
Присъствието на хабили-
тираните лица не остана 
незабелязано. Пламен Ива-
нов - зам.-председател на 
КСБ, специално подчерта: 
„ВСУ „Любен Каравелов” е 
ВУЗ-ът, който най-актив-
но си партнира с КСБ, и за-
това искам да информирам 
колегите, че до две седми-
ци тук, на пловдивска те-

ритория, започваме една 
магистърска програма по 
„Управление на инвести-
ционните проекти”. 

Благодарение на това 
партньорство и с лична-
та подкрепа на ректора 
на учебното заведение 
доц. Иванов пловдивски-
те строители ще получат 
нови възможности за до-
бра организация в рабо-
тата си. В частния сек-
тор в световен мащаб 
все повече се върви към 
структура на управление 
на базата на проджект 
мениджмънта. Магистър-
ската програма ще даде 

„Златен отвес” – „Драгиев и Ко” ООД
„Почетен майстор на отвеса” – Пепа Енчева
„Строителна традиция”  – „Атаро Клима” ЕООД
„Партньор на годината” –  ВСУ „Любен Каравелов”
„Строителна перспектива” – Владислав Кънчев

Активните професионалисти

Част от младите мениджъри

Ветераните

Строителна смяна

Председателят на ОП на пловдивските строители Йорданка 

Маркова откри празника

Ректорът на ВСУ доц. д-р инж. Радан Иванов отговори на 

признанието за „Партньор на годината”

Снимки авторът
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Петя Пенчева, 
ОП на КСБ - Бургас

В Бургас се проведе 
годишният бал по слу-
чай Деня на строителя. 
На празника присъства-
ха членове на областна-
та структура в морския 
град, кметът на Примор-
ско – Димитър Германов, 
кметът на Малко Търново 
- Илиян Янчев, кметът на 
Камено - Стефан Стефа-
нов, областният управи-
тел на Бургас Павел Ма-
ринов, представители на 
община Бургас, както и 

народни представители.
Празненството беше 

открито от областния 

председател на Камарата 
на строителите в Бургас 
инж. Николай Николов.Той 

честити празника както 
и на именниците, така и 
на строителите и пожела 
на всички много здраве и 
професионални успехи. На 
събитието бяха връче-
ни годишните награди на 
фирмите - плакет и гра-
мота.

„Строител на година-
та” спечели „Мидия” АД. 
Наградата получи инж. 
Димитър Янакиев, соб-
ственик на компанията.
Той  увери,  че площад 
„Тройката”, който се ре-
монтира от нея, ще бъде 
завършен за празника на 

Георги Сотиров

„Време е за поставяне на нови цели“, с 
тези думи инж. Таня Каменова - председател 
на ОП на КСБ - Перник, откри тържеството  
по случай Димитровден. „Равносметката на 
годината е добра. Има фирми, които беле-
жат значителен ръст по нетните приходи 
от продажбите - „Димел“ ЕООД - със 76%, 
„АБС-Инженеринг“ ЕООД - с 25%, „Инфрако-
рект строй“ ЕООД - с 24%“, подчерта тя. 

Наред с активните професионалисти от 
бранша за първи път на празника присъст-
ваха и заслужилите строители - членове на 
НКСВ към Областното представителство 
в града. „Това са хората, от които сме се 
учили на професионализъм и които са участ-
вали в изграждането на Перник, а мнозина 
от тях все още са по обектите“, подчерта 
инж. Каменова.

На тържеството се събраха хора, от-
дали своята професионална кариера за из-
граждането на новите сгради в Перник, на 
съвременните домове, пътища и различни 
инфраструктурни обекти. Те бяха и първите, 
които чрез своите фирми  се притекоха да 
работят и помагат за преодоляване на по-
следиците от силното земетресение на 22 
май 2012 г. И затова Бойка Павлова - облас-
тен управител на област Перник, заяви: „Каз-
ват, че през живота си всеки човек трябва 
да посади поне едно дърво, за да остане нещо 
в природата от него. Вие, с вашата профе-
сия имате привилегията да завещаете не 
просто едно дърво. Вие построихте сгради, 
пътища, водни съоръжения… Вие изградихте 
и изграждате България. Нека вашият патрон 
- св. Димитър, ви закриля и бди над вас…“

Бойка Павлова връчи и наградите „Топ 5+“ 
за резултати, показани през 2013 г.

С празнична света литургия в църк-
вата „Успение Богородично“ във Велико 
Търново започна честването по повод 
Димитровден и 829-годишнината от въс-
танието на братята Асен и Петър. След 
това литийно шествие с иконата на 
Св. Димитър стигна до църквата, носе-
ща неговото име. Тържествата в храма 
продължиха с изпълнение на квартета за 
църковнославянски песнопения „Ангелски 
гласове“.

„Чест и отговорност е за нас да 
отбележим 829-годишнината от въс-
танието на болярите Асен и Петър“, 
заяви в словото си кметът инж. Даниел 
Панов. Той подчерта, че годишнината е 
важна за града, защото от тази дата 
започва славният период на Търново и 
България. Инж. Панов поздрави всички с 
празника и пожела ползотворна година 
на строителите. „Да бъдем добри, да 
подкрепяме сънародниците си в най-
тежките моменти, да бъдем пример за 
всички българи, защото в трудните по-
литически времена, като в момента, е 
нужно на първо място обединение“, каза 
още кметът. 

По повод професионалния празник на 
строителите Димитровден председа-
телят на Областното представител-
ство на Камарата на строителите инж. 
Любомир Шербетов поздрави заетите 
в бранша. „И през тази година много от 
фирмите се борят да запазят позициите 
си. Икономическата ситуация е прити-

снала голяма част от тях с кредитна и 
междуфирмена задлъжнялост. Вярвам, че 
имаме волята да продължим напред, за да 
изградим инфраструктура, по-красива  и 
по-достъпна България  за следващите 
поколения“, каза в словото си инж. Шер-
бетов. 

В двора на църквата протойерей Иван 
Пенков освети и курбана за здраве, оси-
гурен от Камарата на строителите в 
старата столица и председателя на ОП 
– инж. Любомир Шербетов. Местната 
структура на Камарата осигури и курбан 
за обитателите на Дома за стари хора 
„Венета Ботева“ в града. 

Въпреки лошото време хората ува-
жиха празника и почетоха Св. Димитър, 
запалиха свещица и се помолиха за по-до-
брото бъдеще на всички българи. 

Свобода Киримова,
ОП на КСБ - Хасково

ОП на КСБ – Хасково, отбеляза Деня на 
строителя. Гости на тържеството бяха 
Нели Станева, зам.-кмет на община Хасково, 
и инж. Ани Джурова, началник на РО НСК – 
Хасково, при РДНСК Южен централен район. 
На него присъстваха всички редовни члено-
ве на ОП на КСБ - Хасково, както и вписани 
строители в ЦПРС и Клуба на строителите 
ветерани. Събитието бе уважено и от пред-
ставители на Камарата на архитектите в 
България, Камарата на инженерите в инвес-
тиционното проектиране и други.

Председателката на ОП на КСБ – Хаско-
во, инж. Анушка Колева приветства всички 
гости с кратко слово, като пожела здраве, 
мъдрост и дръзновение към по-големи ви-

соти в бранша. За пореден път бе връчен 
призът за най-добра строителна практика 
от Хасковска област  „Златен гвоздей“. Той 
бе за димитровградската фирма „Ти Ви Би“ 
- ООД. Статуетката бе получена от упра-
вителя на компанията Тодор Бояджиев, кой-
то благодари  за отличието. Тържеството 
продължи с музика и танци.

Анелия Кулинова,
ОП на КСБ - Пазарджик

В навечерието на Димитровден членове 
на Областното представителство на Кама-
рата  на строителите в България, служите-
ли от дирекция „Архитектура и устройство 
на територията“ към Общинска админи-

Уважаеми колеги,

По повод деня на Свети Димитър – 
небесния покровител на българските 
строители, желая на всички вас, на ва-
шите семейства и близки здраве, много 
вяра, оптимизъм, вдъхновение и проспе-
ритет. Бъдете честити и устоявайте 
на всички бури!

Бог да благослови ръцете, които 
съграждат, създават и пазят ценно-
стите през вековете!

 Инж. Любомир Шербетов
Председател на ОП 

на КСБ - Велико Търново

Инж. Анушка Колева, председател на ОП на КСБ 

– Хасково, връчи отличието на „Ти Ви Би“ ООД

„Димел“ ЕООД -  първа група - 
строежи от високото строителство

„СК-13 Пътстрой“ АД - втора 

група - строежи от транспортната  
инфраструктура 

„ЕМУ – Перник“ ЕООД - трета гру-

па - строежи от енергийната инфра-
структура 

„Хидрострой“ ООД - четвърта гру-

па – строежи от благоустройствената 
инфраструктура и хидротехническото 
строителство 

„АБ и Ю инженеринг“ ООД полу-
чиха златен сертификат за добра 
работа и дръзновение и увеличаване 
с най-голям процент на персонала си 
през изминалата година

страция Пазарджик и представители на 
строителите ветерани съвместно празну-
ваха Димит ровден.  Гости на тържество-
то бяха членове на местните структури 
на Камарата на архитектите в България и 
Камарата на инженерите в инвестиционно-
то проектиране.

Приветствия към гилдията отправиха 
инж. Евтим Янев – председател на Област-
ното представителство на КСБ, арх. Кръс-

тьо Танков – главен архитект на община Па-
зарджик, арх. Петър Мурджев – председател 
на РК на КАБ, и инж. Иван Прасков – председа-
тел на регионалната структура на строите-
лите ветерани.  Пазарджишките строители 
получиха поздравителен адрес и от инж. То-
дор Топалов – председател на НКСВ.

Вечерта премина с много танци и усмив-
ки. За доброто настроение на гостите се 
погрижиха любезните домакини.

„ЛЕО-Бетонови изделия“ взеха 

две награди

Инж. Димитър Янакиев, 

собственик на „Мидия” АД – 

„Строител на годината“

Бургас – Никулден. Заедно 
с това  ще бъде готова и 
спортната зала към Ма-
тематическата гимназия.   
„Принос за Бургас” бе за 
консорциум „Зона Спорт”, 
в който влизат фирма 
„Билдникс” ЕООД и „Тернал 
инженеринг” ООД.  „СМК – 
монтажи” АД,   „Кредо-Г4” 
ЕООД, „Среги” ООД,  „ ЛЕО 
- Бетонови изделия” ЕООД, 
„Комплексни заваръчни 
услуги – Бургас” ООД, и 
„Електра” ЕООД получиха 
„Знак за каче ство”.

Единствената бурга-
ска фирма с две отличия 
стана „ЛЕО – Бетонови 
изделия”, притежател на 
най-големия завод за бе-
тонови изделия в Източна 
България. Компанията бе 
наградена и като корпора-
тивен дарител с вимпел и 
плакет от председателя 
на Обществен дарител-

ски фонд – Бургас, Георги 
Николчев. Той призова и 
останалите строители 
да последват примера на 
управителя на завода Иван 
Димитров и активно да 
участват в обществени-
те каузи. 

След награждаването 
се проведе благотвори-
телен търг за децата от 
Строителния техникум. 
Целта бе да се съберат 
средства, с които да се 
подпомогнат учениците 
за състезание по лека 
атлетика, което ще се 
проведе в Китай. Децата 
са единственият отбор в 
България, който се е кла-
сирал и има възможност 
да  представи с гордост 
държава ни.

За доброто настро-
ение на гостите в праз-
ничната вечер се погрижи 
група „Пет те сезона“. 



чимостта му във времето, 
себестойността на проек-
та, гъвкавостта на идеите, 
пространството и решения-
та и завършеност.

Пламен Иванов сподели 
пред младите колеги, че на 
традиционните срещи на 
пловдивските строители в 
четвъртък е провел разго-
вори с колеги, които искат 
да се включат във финала на 
голямата идея. 

Мениджърите  

на фирмите са завладени 

от възможността 

да  намерят или те са-
мите да бъдат наставници 

на младите хора. Мнозина 
от тях са декларирали и го-
товността си да подпомог-
нат с каквото е необходимо 
самото изграждане -  с ме-
ханизация, материали, кон-
султанти, надзорници и др.“, 
допълни Иванов

„На строителната пло-
щадка на нашия павилион 
ще се съберат едни от най-
добрите и най-запалените 
строители”, убеден е зам.-
председателят на КСБ. 

Срещата донесе и много 
приятни спомени. Младите 

специалисти си припомняха 
началните стъпки в инициа-
тивата, коментираха учас-
тието на  първите си консул-
танти, които присъстваха 
на срещата и подкрепяха 
екипите си. 

Ефектът от позитивно-
то начало в професията чрез 
„Аз мога да строя” идваше и 
от това, че младите специа-
листи имаха различен поглед 
върху „нещата от живота”. 
Личеше професионална уве-
реност, едно овладяно пове-
дение на хора, открили чрез 
пловдивската идея своя жи-
тейски път. Напред и наго-
ре, това е продължението на  
„Аз мога да строя”…
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В навечерието на Дими-
тровден, празника на стро-
ителя, Областното пред-
ставителство на Камарата 
беше домакин на абитуриен-
тите от професионалната 
гимназия, които пряко са 
ангажирани в старта на 
изграждането на павилиона. 
Мануела Банцова - управи-
тел на ученическата стро-
ителна фирма, представи 
колегите си и заяви: „Горди 
сме, че участието на наша-
та гимназия през годините 
в „Аз мога да строя” ще се 
финализира в изграждането 
на постройката. Да видиш 
реално построена сграда, 
в чието проектиране са 
участвали твои съученици, 
да я докоснеш накрая, това 
е велико усещане. И то ни 
дава стимул да продължим 
напред в развитието си 
като строители и архите-
кти”, добави тя.

Решението на комисията 
обектът да се изгради имен-
но в двора на пловдивската 
строителна гимназия се 
базира на това, че процеси-
те трябва да се обследват 

внимателно, да се открият 
и преодолеят трудностите 
и да се създадат 

стойностни и ясни 

критерии при избор на 

проект. 

През есента на 2015 г. 
именно с проверени изисква-
ния чрез провеждане на кон-
курс всички професионални 
гимназии, участвали в „Аз 
мога да строя“, ще могат да 
направят някои от проекти-
раните си павилиони в двора 
на съответното училище.  
До тогава те ще трябва да 
положат усилия отборите 
им да довършат предложе-
нията си, така че те да бъ-
дат готови за издаване на 
строително разрешение и 
изпълнение. 

„Ролята на професионал-
ната гимназия не спира до 
тук. Те, участниците, консул-
тантите и преподавател-
ският състав, ще трябва 
да поемат инициативата да 
търсят съфинансиране от 
фирми и необходимите ма-
териали за строителство-

то на избрания павилион”, 
категоричен е зам.-предсе-
дателят на КСБ Пламен 
Иванов. Голямата идея е в 
състезателен режим да се 
построят 5 – 10 стойностни 
павилиона в цялата страна, 
проектирани от отборите 
на местните строителни 
гимназии.  

Тук важна роля ще има и 

браншът.

В идеалния случай, ако 
фирмите са съпричастни и 
активно застанат зад идея-
та на „Аз мога да строя”, то 
вместо по един павилион ще 
може да се изграждат по два 
на година… 

Идеята на постро ения 
вече обект предполага той 
да бъде за учениците и да 
бъде в тяхно владение. Клю-
човете ще седят в тях и ще 
се предават в съответната 

обстановка от випуск на ви-
пуск. Те ще използват поме-
щенията за каквото решат 
- за изложби, празненства, 
срещи със строителни фир-
ми, презентации и т.н.

В залата на ОП на КСБ 
– Пловдив, младите специа-
листи изложиха идеята си за 
павилион пред сформирана 
комисия от представители 
на КСБ, КАБ, КИИП, общи-
ната и професионалната 
гимназия по строителство. 
Сега - вече и от дистанция-
та на времето и на натрупа-
ните нови знания, те гледаха 
по различен начин на своите 
предложения. На мнение бяха, 
че може да променят някои 
от идеите си. 

Журито определи основ-
ните критерии за избор на 
павилион: посланието, което 
той ще отправя към бъде-
щите млади специалисти, 
функционалността и зна-

Стартира строителството на един от павилионите, участвали в проекта

Виктория Стоянова, ОП на КСБ – Пловдив
Георги Сотиров

В началото на август т.г. в залата за обучения на 
ОП на КСБ - Пловдив, се проведе работна среща по про-
екта „Аз мога да строя“ за избор на павилион за изграж-
дане в двора на Професионалната гимназия по архитек-
тура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“ в 
града под тепетата. Пред специално сформираната 
комисия бяха представени разработките за сграда тип 
„павилион“, проектирани през петте години на „Аз мога 
да строя”. След презентациите и обстойното преглеж-
дане на окомплектовката на предложенията единодуш-
но бе решено, че постройката, която ще се изгради, ще 
бъде от пилотния сезон на инициативата. Причините 
за избора са  функционалността на сградата, красива-
та визия и добрата  окомплектовка на проекта. 

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

              
ДО 
Г-Н ГОРАН ЙОНЧЕВ – ГР. СОФИЯ, 70-и ЮБИЛЕЙ
Г-Н ДИМЧО ДИМОВ – ГР. ВАРНА, 70-и ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЙОРДАН ДАНЕВ – ГР. ЯМБОЛ, 70-и ЮБИЛЕЙ
Г-Н СТОИМИР ВЪЧКОВ – ГР. БЛАГОЕВГРАД, 70-и ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ – СТРОИТЕЛИ ВЕТЕРАНИ,
Управителният съвет на Националния клуб на строи-

телите ветерани най-сърдечно ви поздравява с вашия 
юбилей.

Цялата ви трудова дейност е била в строителния от-
расъл.

Пожелаваме ви много здраве, дълголетие и активно 
участие в дейността на съответните клубове и секции 
на НКСВ.

Управителен съвет на НКСВ

Снимка Виктория Стоянова

Уважаеми колеги, 
За нас е чест и удоволствие да ви поздравим по слу-

чай Димитровден – професионалния празник на българ-
ския строител!

Традицията повелява всичко, което съградят наши-
те ръце и ум, да остане за поколенията. В дни като 
днешните нашият занаят е изправен пред предизвика-
телствата на съвременните изисквания. На Димитров-
ден, когато правим равносметка на изминалата година, 
използваме случая да ви благодарим за съвместната ни 
работа. 

Нека си пожелаем здраве, нови идеи и успех в мисията 
за икономическото, социалното и духовното развитие 
на обществото. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА КСБ – РАЗГРАД

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - РАЗГРАД

Петър Терзиев, 
ОП на КСБ – Стара Загора 

И ОП на КСБ – Ста-
ра Загора, отбеляза про-
фесионалния празник на 
строителя и връчи регио-
налните годишни награди. 
Гости на тържеството 
бяха кметът на община-
та Живко Тодоров, зам.-
кметовете инж. Янчо Ка-
лоянов и Йордан Николов, 
Димитринка Петрунова – 
областен управител, арх. 
Петър Киряков – председа-
тел на КАБ, Стара Загора, 
инж. Стоян Колев – пред-
седател на КИИП, Стара 
Загора, Камен Маринов 
– директор на Дирекция 
„Инспекция по труда” на 
града.

С пожелание за повече 
работа и оптимизъм въ-
преки кризата, продължа-
ваща вече шеста година, 
тържеството бе открито 
от председателя на об-
ластната структура на 
Камарата на строители-
те в България инж. Петко 
Балабанов. 

В обръщението си към 

строителите Живко То-
доров отбеляза, че общи-
ната е започнала проек-
тирането на множество 
обекти, чиято реализация 
предстои през следваща-
та година, както и през 
периода до 2020 г. Той 
заедно с инж. Петко Бала-
банов връчиха годишните 
награди. 

Най-високото отли-
чие – „Строител на годи-

ната 2014“, получи „Лесо 
инвест“ ООД с управител 
Христо Михалев. Той чес-
тити празника и изказа 
благодарност за високото 
признание, което получава 
чрез наградата. В катего-
рията „Строежи I група” 
отличието спечели „Никон“ 
ЕООД с управител инж. 
Никола Нешев, в „Строежи 
II група”– „Пи Ес Ай“ АД с 
изпълнителен директор 

инж. Георги Иванов, а в III 
група – „Монтажинжене-
ринг“ АД с изп. директор 
инж. Павел Стоянов. В 
категорията „Строежи 
IV група” призът бе за ЕТ 
„Стефко Миланов“ с упра-
вител Стефко Миланов. 

За доброто настрое-
ние на всички строите-
ли и гости се погрижиха 
танцьорите от ансамбъл 
„Елика“.

Снимкa авторът
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Десислава Бакърджиева

Доц. Ангелов, през по-

следните месеци идейни-

ят проект на лот 3.2 от 

АМ „Струма” предизвика 

дебат между експерти-

те. Поискана беше ал-

тернатива на тунела при 

Кресна. Какво е вашето 

мнение за съоръжение-

то?

Вариантът за тунел с 
дължина 15 км, който ще се 
състои от две тръби с по 
две ленти и ограничение 
на скоростта от 80 км/ч, 
не е подходящ. Предпола-
гам, че е избран по чисто 
технически съображения. 
Да се направи по-лесно и 
по-бързо. Но аргументи-
те срещу това решение 
са много. На първо място, 
аз като инженер геолог и 
човек, който се занимава 
с икономическата страна 
на всяко съоръжение, не 
мога да не отбележа нещо 
много важно. Този обект 
следва дължината на дъл-
гата ос на планинския 
масив, който се намира 
вляво от р. Струма, т.е. 
това съоръжение ще бъде  
успоредно на планината, 
което не се препоръчва в 
никакъв случай. Обикно-
вено тунелите пресичат 
късата ос на масивите. 
Друг важен момент е, че 
през настоящия програ-
мен период от ЕС ще полу-
чим около 700 млн. евро за 
пътната инфраструктура 

в България. От тях мини-
мум 500 млн. евро трябва 
да инвестираме в реали-
зацията на лот 3.2. Ако 
се използва тунелнопро-
бивна машина (ТВМ), ще 
са ни необходими 200 млн. 
евро, за да я закупим. Ако 
придобием ТВМ, за строи-
телство ще останат 300 
млн. евро, по-голямата 
част от които ще бъдат 
взети от чужди фирми, за-
щото българските ще са 
подизпълнители. В тази 
тежка икономическа си-
туация у нас тунелът не 
само ще акумулира почти 
всички средства, които 
ще ни бъдат отпуснати за 
пътища, но и няма да оси-
гури достатъчно работа 
за родния бранш. Катего-
рично избраният вариант 
е икономически неизгоден. 
В същото време изчисле-
нията на специалистите 
за алтернативата за пре-
минаване през Креснен-
ското дефиле с отделни 
къси тунели, виадукти и 
високоскоростни трасета 
показват, че стойността 
на този участък от АМ 
„Струма” ще бъде от поря-
дъка на 230 млн. евро, т.е. 
с 270 млн. евро по-малко.

Сериозна аргумента-
ция за преосмислянето 
на съоръжението, която е 
чисто професионална и на 
която трябва да се обърне 
по-голямо внимание, е, че 
обектът пресича редица 
разломи. През 1904 г. при 
с. Крупник е регистрирано 

най-голямото земетресе-
ние у нас с магнитуд 7,8 по 
Рихтер. Такава сеизмична 
сила предизвиква сериоз-
но нарушение в целостта 
на земната кора. Променя 
се релефът на земната 
повърхност и се получа-
ва отсядане по разломни 
зони. При Крупник то е 
било от порядъка на 4 – 
5 м. Преминаването през 
него е много рисковано 
и може да бъде фатално. 
Няма тунел, който да не е 
имал проблем при пресича-
не през разломна зона или 
участъци с пропадания. 
Последният случай е от-
преди 6 години в Китай, в 
района на Ченду, провин-
ция Съчуан, при голямата 
планинска верига Хима-
лаи. Там се е получило от-
местване по един разлом 
от 11,4 м, вследствие на 
което има скъсан тунел. 
Дренажната галерия, коя-
то се намира под оста на 
съоръжението и непосред-
ствено под асфалтовото 
покритие, е влязла в него. 
Разрушението е фатално. 
Увреденият участък не 
може да бъде ремонтиран 
и възстановен по никакъв 
начин. В момента обек-
тът е неизползваем и ця-
лата дренажна вода, как-
то и водата от реката, 
която е текла по разлома, 
се излива по останалата 
асфалтовата настилка 
и опустошените зони. Аз 
имах възможност да видя 
отблизо катастрофални-

те последствия в Китай.

Какви други опаснос-

ти крие геологията в 

района на Кресненското 

дефиле?

В района на Креснеско-
то дефиле са много слож-
ни и тежки условията за 
изграждането на голямо 
тунелно съоръжение. Там 
има не само отсядания, 
но и много опасни участъ-
ци, които лот 3.2 на АМ 
„Струма” пресича. Заед-
но с колегите инженери 
геолози, които проучват 
тунела, установихме, че 
съществуват т.нар. коси 
разломи и пукнатини, пре-
сичащи земната кора в 
дълбочина. Ако по тях има 
разместване, ще се съз-
даде същата трудност 
както при строителство-
то на тунела „Витиня”. 
Професор Иван Бешевлиев 
– главен ръководител на 
проектирането на тунел-
ните съоръжения на АМ 
„Хемус”, ми разказваше, че 
за да се преодолее една 
проблемна зона в малки 
хидротехнически тунели с 
авария, са били необходими 
средно 14 месеца. В някои 
участъци се е работело и 
по 18 месеца. За преодо-
ляването на аварията в 
тунел  „Витиня”  бяха не-
обходими няколко години.
Тези зони са резултат на 
огромни странични актив-
ни напрежения, действащи 
хоризонтално, които не са 
били отчетени при проуч-

ванията. Затова облицов-
ката на един тунел трябва 
да се оразмери, така че да 
обхване преместванията 
на скалните маси, без тя 
да се наруши съществено. 

Не бива да се изключва 
вероятността в Кресна 
отново да има силно земе-
тресение. Твърде опасно е 
да се реализира голямо ту-
нелно съоръжение. Катего-
рично при възникването на 
земетресение с голям маг-
нитуд тръбите ще се скъ-
сат и няма начин да бъдат 
възстановени. Ще имаме 
един неизползваем тунел, 
подобно на този в Китай.

Разполагаме ли с дос-

татъчно геоложки про-

учвания? Имаме ли необ-

ходимата информация, за 

да се пристъпи към стро-

ителство?

По отношение на ге-
ологията тайните не 
са кой знае колко много. 
Имаме геоложки карти и 
изследвания, по които са 
работили големи колек-
тиви. Естествено, те не 
съдържат важни инже-
нерни елементи и затова 
по принцип геоложките 
изследвания се правят 
във всеки един етап от 
процеса на изпълнение на 
инфраструктурния обект. 
Реално обаче не отиваме 
на терен, за който нищо 
не се знае. Имаме доста-
тъчно предварителна ин-
формация.

За съжаление практи-
ката в България показва, 
че често голяма част от 
инженерно-геоложките 
резултати липсват, за-
щото са разпилени или 
загубени. Освен това за 
всяко проучване се прави 
търг, в който обикновено 
определящ критерий е най-
ниската цена. Това е един 
много сериозен проблем. 
Например за АМ „Люлин” 
не бяха направени доста-
тъчно изследвания именно 
поради тази причина – да 
се намали стойността 
й. Оттам заложените в 
проекта мостове и ту-
нели нямаше как да бъдат 
реализирани безпроблем-
но, заради което Бълга-
рия изплати на турската 
фирма „Мапа Дженгиз” 
допълнителни 80 млн. лв. 
От геоложки проучвания 
вероятно са спестени не 
повече от 1 млн. лв., за-
ради които впоследствие 
проектът се е оскъпил с 
80 млн. лв. Надявам се, че 
при Кресна няма да повто-
рим тази грешка, особе-

но като се имат предвид 
тежките геоложки усло-
вия. Недопустимо е да се 
прави един сондаж на 1 км 
от трасето на тунела, на 
който да се базира край-
ното заключение. В момен-
та се извършват геоложки 
проучвания за идейния про-
ект на тунела с дължина 
15 км, които трябва да за-
вършат до дни.

Каква ще е най-голя-

мата трудност, която 

може да възникне в хода на 

строителството при не-

пълна геоложка картина?

Най-сериозният про-
блем по време на самото 
изпълнение е, ако навлезем 
в разломни зони, които не 
са били документирани. 
В тези райони ще е не-
обходимо да се предпри-
емат специални мерки 
за облицовката. Тя тряб-
ва да бъде от по-висок 
клас от гледна точка на  
якост. Необходими ще са 
и допълнителни арматур-
ни конструкции и пласти-
фикатори, за да поемат 
деформации. Ако всичко 
това предварително не е 
заложено по проект, стро-
ителят трябва да спре 
работа, защото няма да 
е приготвил по-скъпата 
облицовка, а ще е закупил 
проектната. Това ще до-
веде до започване на пре-
говори с възложителя за 
допълнително финансира-
не и забавяне на реализа-
цията. Този проблем се по-
лучава, от една страна, в 
резултат на това, че чес-
то инженерите геолози 
се пренебрегват от про-
ектантите в процеса на 
проектиране, а от друга 
заради най-ниската цена 
при тръжните процедури.

Липсата на доста-
тъчно информация има и 
още един много сериозен 
аспект, за който бих ис-
кал да алармирам. Когато 
няма яснота за разлом и 
се попадне на такъв, това 
би могло да доведе до те-
жък инцидент, който да 
отнеме човешки животи. 
Пример е трагедията в 
мина „Ораново”, където за-
гинаха работници поради 
„неразкрит разлом“. Общо 
74 са жертвите, които 
сме дали при прокарване-
то на хидротехническите 
тунели на Баташкия вод-
носилов път в Родопите. 
Подобни рискове същест-
вуват и при напукания ма-
сив при Кресна, смазан от 
огромните напрежения в 
миналото.

Доц. д-р инж. Кирил Ангелов, експерт по инженерна         

Политиците трябва да се вслушат        
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Идейният проект на лот 3.2 от 
АМ „Струма“ предизвика дебат между 
специалистите. Затова Камарата на 
строителите в България и в. „Строи-
тел“ дават трибуна за различни екс-
пертни мнения относно изграждането 

на 15 км тунел и възможните алтерна-
тивни варианти за преминаване през 
Кресненското дефиле. В рубриката 
„Мнения“ представяме доц. д-р инж. 
Кирил Ангелов, който е бивш препо-
давател в МГУ „Св. Иван Рилски“ и уп-

равител на „Бондис“ ООД. Той е роден 
на 1.10.1947 г. в Кюстендил. Завършил 
е Минно-геоложкия университет „Св. 
Иван Рилски” в София през 1972 г., спе-
циалност „Инженерна геология и хидро-
геология”. През годината след конкурс 

постъпва като асистент по инже-
нерна геология в МГУ, а през 1985 г. 
става доцент по същия предмет. От 
1973 г. до 1976 г. е задочен аспирант 
в Московския държавен университет  
„М. В. Ломоносов”, където защитава 
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         геология и управител на „Бондис” ООД:

Очаквате ли да има и 

други проблеми при пред-

лагания вариант за Кре-

сна?

Изпълнението на този 
тунел ще е много серио-
зен психологически тест 
за шофьорите. Пътувал 
съм в много съоръже-
ния с дължина от 11 км и 
впечатленията ми са, че 
на 2 – 3 км повечето шо-
фьори започват да се из-
нервят. Това се дължи на 
факта, че водачите попа-
дат в една неспецифична 
обстановка. Пътуват с 
повишено внимание, кое-
то изостря нервите им, 
те стават неспокойни. 
Това се отразява на на-
чина им на управление и 
увеличава рисковете от 
пътнотранспортни произ-
шествия. Веднага изниква 
въпросът, какво ще правим 
по време на катастрофа. 
Не може просто да бъде 
заобиколена чрез отбива-
не на трафика в другото 
платно за насрещно дви-
жение, защото в случая 
това е другата тръба 
на съоръжението. Освен 
това не могат да се из-
вършват каквито и да е 
ремонти, без да се затва-
ря частта или да се огра-
ничи движението. Това ще 
води до допълнително из-
нервяне и затрудняване на 
трафика. 

Друг проблем е под-
дръжката. Ремонтите ще 
изискват сериозни сред-
ства. Тунелът при Кресна 
ще има вентилационна 
система от шахти за въз-
дух и галерии за достъпи 
към нея. Стойността, 
монтирането и последва-
щата експлоатация ще 
са изключително скъпи. 
Да не говорим, че ако вен-
тилацията спре поради 
авария, и то в момент на 
затруднено движение, съ-
оръжението се превръща 
в смъртоносен капан за 
хората и дори може да има 
жертви на изгорелите га-
зове. Поради тези причини 
навремето се отказахме 
от дълъг тунел на автома-
гистрала „Хемус”. Освет-
лението също ще бъде се-
риозно перо от разходите. 
Няма аналог в България, по 
който да се направи точна 
сметка, но каквато и да е 
тя, не считам, че може да 
си я позволим.

Какво трябва да се 

направи от тук ната-

тък?

Абсурдно е да хвърляме 
толкова средства и уси-

лия само за един обект. В 
България има достатъч-
но специалисти във всяка 
област на строителство-
то, които биха могли да го 
потвърдят. Категорично 
този тунел не трябва да 
се изгражда. Ние сме зая-
вили изпълнението на лот 
3.2 на АМ „Струма” в ЕС и 

затова се налага   да се 
проведат сериозни разго-
вори. Трябва да обясним 
на Европейската комисия, 
защо е необходимо да се 
избере алтернативата. 
Поставените проблеми и 
рискове трябва да бъдат 
чути от всички разумни 
хора, в това число и еко-
лозите. 

Преподавах дисципли-
ната „Инженерна геоеко-
логия”, където на първо 
място в опазването на 
околната среда се поста-
вя човекът със заобикаля-
щите го елементи. Това 
са инфраструктурите, 
сградите, комуникации-
те, които не може да се 
пренебрегват в никакъв 
случай. Разбирам еколо-
зите, които обичат жи-
вотните, но пред тях на 
първо място са хората. 
Това не значи, че трябва 
да унищожаваме другите 
живи същества. Можем да 
осигурим тяхното спокой-
ствие с най-елементарни 
съоръжения, към които 
животните бързо се прис-
пособяват. Няма как да 
запазим природата в един 
и същи вид, защото тя се 
променя с прогреса. Ва-
жното е да се трансфор-
мира към по-добро. Това е 
смисълът на инженерната 
геоекология. 

Има ли алтернати ва?

До момента са раз-
работени общо четири 
варианта, от които еди-

ният е избраният тунел 
с дължина 15 км. Сега  се 
работи по алтернатива-
та с къси тунели с обща 
дължина от 7,3 км, виадук-
ти и участъци с пътища. 
Най-дългият тунел ще е 
1,2 км, какъвто е на Вити-
ня. При толкова къси съо-
ръжения отпада необходи-

мостта от изграждането 
на скъпа вентилацион-
на система. Тунелите и 
мостовете няма да са с 
тежки конструкции и ще 
са във възможностите 
на българските строите-
ли. Много по-лесно ще се 
справим с инженерната 
геология на района, ще се 
открият слабите места 
и съответно ще се реа-
лизират необходимите 
мерки. Не навлизаме в 
зоните на „Натура 2000“ 
или други чувствителни 
природни територии, с 
изключение на един ма-
лък участък, за който при 
всички случаи ще бъдат 
взети мерки. Разбира се, 
при този проект веднага 
изниква въпросът за ук-
репването на скатовете 
и за обрушванията, които 
неминуемо ще възникват 
по време на изкопните ра-
боти. Трябва да се обърне 
внимание и на това, че 
тези обекти ще бъдат на 
две нива, т.е. платната 
ще са на различни коти, 
които ще са самостоя-
телни и независими едно 
от друго. Важно е да се 
реши и дали да изградим 
тунели или полутунели, 
т.е. тунели с отворени 
конструкции от едната 
страна. 

Дадохте лошия при-

мер в Китай. Има ли до-

бри практики в света с 

подобни съоръжения?

Да,  има прекрасни 

примери във Финландия, 
в Швеция, и то не само 
на тунели, но и на под-
земни паркинги, спортни 
зали, църкви. Те обаче 
са в т.нар. Балтийски 
щит, където скалите 
и масивът са монолит-
ни, с една пукнатина на 
10 м. Докато в България 
пукнатините са на 20 – 
30 см, а понякога и на по-
гъсто.

Българската асоциа-

ция за геотехническо и 

тунелно строителство 

(БАГТС) защити вариан-

та за съоръжението с 

дължина 15 км. Според 

тях повечето проблеми 

могат да се преодолеят. 

По думите им тунелът 

е най-сериозното сеиз-

мично устойчиво съоръ-

жение. Как ще коменти-

рате това?

Не искам да влизам 
в задочен спор с БАГТС. 
По принцип тунелът е 
по-устойчив по време на 
земетръс. Колкото е по-
масивно и дълбоко едно 
съоръжение, толкова по-
малко са въздействията. 
Но ако е изградено в раз-
ломна зона, в която ста-
ват премествания, при 
земетресение съоръже-
нието ще бъде загубено. 
Няма конструкция, която 
да издържи такова раз-
местване на пластовете. 
По отношение на цената 
сметка вече има. Оценка-
та показва, че ще са не-
обходими 500 млн. евро, но 
очакванията на всички са 
тя да нарасне до 600 млн. 
евро. Тепърва предстои да 
дискутираме всички тези 
въпроси с колегите от 
Българската асоциация за 
геотехническо и тунелно 
строителство.

Смятате ли, че по-

литиците реагираха 

адекватно, след като от 

експертите бе поискана 

алтернатива на лот 3.2 

Крупник – Кресна?

Проблемът е много 
сложен и е необходимо чо-
век да бъде специалист 

от висок клас, за да на-
влезе по-дълбоко в него. 
Политиците трябва да 
слушат какво им казват 
специалистите и като че 
ли това се случва напосле-
дък. Трябва да има симби-
оза между политиците и 
професионалистите. През 
последните години т.нар. 
експертни съвети към 
министерствата, които 
вършеха огромна работа 
и взимаха тежки решения, 
не функционират. Крайно 
време е тази практика 
да се възобнови, защото 
в миналото те доказаха 
колко са полезни. Аз лично 
съм участвал в продълже-
ние на 20 години в такъв 
формат.

По отношение на Кре-
сна първата крачка вече 
е направена. Работи се по 
алтернатива, скоро ще са 
готови прединвестицион-
ните инженерно-геоложки 
проучвания. Дадена е за-
явка да се преразгледат 
всички „за” и „против” на 
вариантите. Съдбата на 
тунела зависи от инже-
нерно-геоложките резул-
тати и от икономическа-
та оценка. Категорично 
обаче политиците трябва 
да вземат решението за-
едно с експертите.

       в съветите на експертите

Тунелът в Югозападен Китай e прекъснат 

от разлом по време на земетресение на 5 май 2008 г. 

с магнитуд 8 по скалата на Рихтер

Схема на тунел в Китай, прекъснат от разлом от 11,4 м

докторска дисертация на тема „Якост-
но-деформационните свойства на гли-
ните в зависимост от микростроежа и 
структурните им връзки”. Получените 
резултати по-късно авторът използ-
ва при решаване на някои проблеми на 

устойчивостта на свлачищни терени. 
През 1987 г. във Вашингтон Съветът 
на Международната асоциация по ин-
женерна геоекология му присъжда на-
градата „Рихард Волтерс”. През следва-
щите години е канен да изнася лекции в 

Китай, Япония, Русия, Кипър, Холандия, 
Швейцария и други страни. От 1990 до 
1994 г. доц. Ангелов е вицепрезидент 
на Международната асоциация по ин-
женерна геология. 

Автор е на над 70 научни труда. 

Доц. д-р К. Ангелов е управител на 
„Бондис” ООД, „Геолоби” ООД и предсе-
дател на консорциум „Материкс АС”, 
които работят успешно в областта 
на инженерната геология и геотехника 
в България.

Последици от 

земетресението в провинция 

Съчуан
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АПИ ще стартира нова обществена поръчка

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева

Започна процедура по прекратяване 
на договора за изграждане на лот 4 Сан-
дански – Кулата от км. 423+800 до км. 
438+500 от автомагистрала „Струма” 
с изпълнителя „Актор” АСД. Гръцката 
компания не е предала в Агенция „Пътна 
инфраструктура” (АПИ) анекса към кон-
тракта за строителството на трасето 
в срок. Допълнителното споразумение 
предвиждаше до края на годината да е 
готово едно от платната, за да се из-
веде големият трафик от малките насе-
лени места от Петрич до Сандански, а 
до март 2015 г. да приключи целият про-
ект. На 27 октомври АПИ предприе необ-
ходимите действия по прекратяване на 
договора. Първо ще бъде издаден акт за 
спиране на строителството. До 6 ноем-
ври контрактът ще бъде прекратен, като 
държавата ще търси и неустойки по него.

Към настоящия момент трасето 
Сандански – Кулата е изпълнено на около 
50%. Комисия, в която участват пред-
ставители на възложителя, строителния 
надзор, проектанта и изпълнителя, ще 
опише извършените досега дейности на 
обекта. Ще бъде направена и цялостна 
проверка на качеството. След което АПИ 
ще стартира нова обществена поръчка 
за извършване на строително-монтаж-
ните работи, необходими за довършване 
на участъка. Срокът за изпълнението й 
ще бъде до 150 дни от подписването на 
Протокол 2А (разрешението за строеж).

От бъдещия строител ще се изисква 
възстановяване на пътната настилка на 
обходните маршрути, преминаващи през 
населените места от стартирането на 
строителството на лот 4. Дотогава ос-
тава настоящата временна организация 
на движението в участъка Сандански – 
Кулата.

Проектът „Лот 4” се съфинансира от 

Кохезионния фонд на Европейския съюз и 
националния бюджет чрез Оперативна 
програма „Транспорт”. Гръцката „Актор” 
беше избрана след търг за изграждане-
то на 15-километровия участък с оферта 
за 55,98 млн. лв. без ДДС. През пролетта 
фирмата получи допълнителни 5,5 млн. лв. 
за изместване на газопровод. По-късно 
компанията предяви нови финансови пре-

тенции и редица условия за продължава-
не на дейностите. Строителните ра-
боти на обекта стартираха през април 
2012 г. Срокът за изпълнение на договора 
бе 23 месеца. Той беше удължен първо с 
200 дни, а после – с още 52 заради дъж-
довното време това лято. Последните 
проверки установиха, че по лот 4 на АМ 
„Струма” изобщо не се работи.

Снимка Емил Христов

Изграждането на тре-
тия метродиаметър в 
София няма да се забави 
заради отменената тръж-
на процедура за избор на 
изпълнител и жалбите, 
свързани с Оценката на 
въздействието върху окол-
ната среда (ОВОС). Това 
заяви пред вестник „Стро-
ител” изпълнителният 
директор на „Метрополи-
тен” проф. д-р инж. Стоян 
Братоев. Делото във Вър-
ховния административен 
съд (ВАС) за спрения търг 
за проектиране и строи-
телство на първия етап 
от третия лъч започна на 
20 октомври, но решение 
засега не е взето.

„Няма  яснота кога 
ВАС ще се произнесе. 
Търгът беше спрян от 
КЗК преди четири месеца 
и от тогава сме в очак-
ване. Забавянето обаче 
не бива да ни притесня-
ва. Има достатъчно вре-
ме да приключим всички 
процедури до лято след-
ващата година, когато 

предвиждаме да започне 
изграждането на третия 
метродиаметър. Именно 
заради прогнозата ни за 
възникване на обжалване 
започнахме процедурата 
за избор на изпълнител 
по-рано”, каза проф. д-р 
Братоев.

През миналата седми-
ца главният архитект на 
София Петър Диков алар-
мира, че двете сдружения 
– „Хармония” и „Незави-
сим обществен контрол”, 
обжалват решението 
на Министерството на 
околната среда и води-
те за ОВОС. То гласи, че 
няма нужда от екологична 
оценка за изменение на 
Общия устройствен план 
(ОУП) на София във връзка 
с проекта, тъй като няма 
вероятност той да ока-
же значително отрица-
телно въздействие върху 
околната среда и човеш-
кото здраве. По думите 
на главния архитект ос-
новните съображения на 
двете организации са, че 

изграждането на третия 
метродиаметър ще нару-
ши естествения поток 
на подпочвените води и 
минералните извори. Арх. 
Диков подчерта, че към 
проекта са правени много 
сериозни геоложки про-
учвания и изследвания и 
тези жалби са плод на не-
разбиране. „Възможно е те 
да забавят строежа, тъй 
като делото е насрочено 
за 22 април 2015 г. Ясно е, 
че ако тръгне процедура 
по съдебен спор, няма да 
се разреши на първото 
заседание”, посочи глав-
ният архитект. По повод 
двете жалби по ОВОС инж. 
Братоев коментира, че те 
също няма да възпрепят-
стват реализацията на 
проекта. „Обжалванията 
не касаят инвестицион-
ния проект. Визираният 
проблем е в обхвата на На-
правление „Архитектура 
и градоустройство” към 
Столичната община, тъй 
като касае ОУП”, допълни 
Стоян Братоев.

България и Румъния се 
договориха официално за 
изграждането на два нови 
моста на р. Дунав. На спе-
циална церемония в Буку-
рещ служебният министър 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията Николина 
Ангелкова и заместник ми-
нистър-председателят и 
министър на регионалното 
развитие и публичната ад-
министрация Ливиу Драг-
неа подписаха Меморандум 
за разбирателство за из-
вършване на проучвания за 
строителството на съо-
ръженията. На събитието 
присъства и румънският 
премиер Виктор Понта.

„Документът ще по-
стави основата не само 
на този общ проект –   из-
граждането на два нови 
моста на река Дунав, но 
и ще създаде условия за 
подобряване на икономи-
ческия климат в Северна 
България. Имаме подкре-
пата на местната власт 
от българска и румънска 

страна, а присъствието 
на премиера Виктор Пон-
та на церемонията е ясен 
знак за задълбочаване на 
сътрудничеството меж-
ду двете държави”, каза 
министър Ангелкова. По 
думите й мостовете при 
Никопол – Турну Мъгуреле 
и Силистра – Кълъраш ще 
подобрят връзката между 
Северна България и Южна 
Румъния и ще допринесат 
за привличане на инвес-
тиции в региона. Вице-
премиерът Ливиу Драгнеа 
допълни, че тези обекти 
трябва ще осигурят пове-
че възможности за бизнес 
и предприемачество.

До 9 ноември ще бъде 
определен съставът на 
смесената българо-румън-
ска работна група, която 
трябва да започне дей-
ности по подготовката 
на двата проекта. Основ-
ната задача на този екип 
ще е да определи конкрет-
ни стъпки и срокове – от 
първата фаза до индика-
тивна дата за започване 

на строителството на 
съоръженията. Ще бъдат 
направени и предпроектни-
те проучвания, Оценката 
на въздействието върху 
околната среда, както и 
анализ на потенциалните 
ползи от изграждането на 
обектите. Предвижда се 
финансирането на тези 
дейности да се осигури 
от „Програмата за тран-
сгранично сътрудничество 
България – Румъния 2014 - 
2020”. След финализиране 
на подготовката ще бъ-
дат търсени източници 
за обезпечаване на стро-
ителството, като е най-
вероятно обектите да се 
реализират чрез публично-
частно партньорство.

Първата среща на ра-
ботната група за подго-
товката на проекта за 
двата моста на река Ду-
нав ще се проведе в най-
кратки срокове, за това 
се договориха Николина 
Ангелкова и министърът 
на транспорта на Румъния 
Йоан Рус. 

,16
Wienerberger Brick Award се организира за първи път 

през 2004 г. От тогава на всеки две години се отличават 
най-креативните и най-забележителните керамични архи-
тектурни сгради от цял свят. Целта на конкурса е да по-
каже, че тухлата е изключително универсален строите-
лен материал, но и модерен, и креативен. В същото време 
конкурсът проследява съвременното развитие и тенден-
циите в международната керамична архитектура и за-
бележителното й разнообразие от приложения. Наград-
ният фонд е € 27 000. Следващите отличия Wienerberger 
Brick Award ще се връчат през 2016 г. „Винербергер Бъл-
гария” стартира национална селекция на родните про-
екти. За целта от компанията очакват предложения до 
31.12.2014 г. Победителите в националната селекция ще 
продължат надпреварата в международния конкурс.

Сред условията за участие за Brick Award 2016 са пре-
обладаващата част на вложените материали да бъде 
керамика (тухли за основна зидария, фасадни тухли, кере-
миди, керамични настилки и др.), годината на завършване 
на сградата – 2013/2014 г., без ограничения във вида стро-
ителни работи. Всички видове здания могат да участват. 
Повече информация на http://www.wienerberger.bg/.
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Топлоизолацията Multipor дефинира понятието 
„капилярна активност“
Няма човек, който да не 

си е задавал въпроса, как 
да намали сметките си за 
отопление през зимата и 
охлаждане през лятото. 
Един от начините е чрез 
поставянето на допълни-
телна топлоизолация. Ако 
живеете обаче в сграда – 
паметник на културата, 
на която не трябва да се 
променя фасадата или не 
можете да постигнете 
съгласие със съседите си 
каква външна изолация да 
поставите, остава вари-
антът да използвате въ-
трешна изолация. 

Няколко са фактори-
те, на които трябва да се 
обърне внимание при избо-
ра на подходяща вътрешна 
изолация. На първо място, 
тя трябва да бъде диша-
ща, т.е. паропропусклива 
и да отвежда излишната 
влага навън. Това допри-
нася за създаването на 
здравословен микрокли-
мат в помещенията и не 
позволява развитието на 
вредни организми. Не по-
малко важно е изолацион-
ната система да бъде 
негорима, за да не застра-
шава живота и здравето 
на хората. 

На тези изисквания из-
цяло отговаря топлоизола-
ционната система с ми-
нералните плочи Multipor. 
Те се произвеждат от 
екологично чисти сурови-
ни, паропропускливи са и 
не горят. Създадени са в 
Германия преди 16 години 
и от тогава до сега с тях 
са изолирани повече от 4 
млн. кв. м стени и тавани 
на еднофамилни къщи, жи-
лищни блокове, училища, 
детски градини и др. 

За да се убедим на 
практика, а не само в ла-
бораторни условия в ка-
чествата на топлоизола-
ционната система Multipor 
и най-вече в свойството 
паропропускливост, беше 
извършен следният опит: 
вътрешната изолация, по-
ставена преди 15 години в 
жилищна сграда в гр. Фин-
стервалде, Германия, беше 
отворена пред камерите. 
Пълният филм можете да 
видите на www.ytong.bg. 

Това е първият голям 
проект, при който са из-
ползвани минералните 
топлоизолационни плочи 
Multipor. Четирите жи-
лищни блока в Финстер-
валде, построени в края 
на 20-те години на ХХ в., 
са санирани през 1998 г., 
без живеещите да напус-
кат апартаментите си. 
Тъй като това са сгради 
– паметници на култура-
та, не било възможно да 
се направи външна изола-
ция на стените от клин-

керни тухли. Решението 
е да се използва вътреш-
на изолация с плочите 
Multipor, които току-що 
са пуснати на пазара. 
Тъй като дотогава има 
съвсем ограничен прак-
тически опит за такъв 
вид саниране с цел енер-
гийна ефективност, жи-
веещите били скептично 
настроени и се притесня-
вали от евентуална влага 
по стените, мухъл и може 
би неприятен или дори 
нездравословен климат в 
домовете си.

Изборът на Multipor 

за вътрешна изолация е 

направен по две причини:

1. Multipor е предста-
вител на една нова група 
топлоизолационни мате-
риали, наречени капилярно 

активни. Материалите, 
притежаващи това свой-
ство, успяват много по-
добре да преразпределят 
влагата от въздуха, така 
че да се избегнат зони в 
стената, където вода-
та е в течно състояние 
вследствие на конденз. 
Така Multipor дава нов сми-
съл на понятието „дишане 
на стените”, като спома-
га за по-лесното поемане 
на излишната влага в по-
мещенията и по-лесното 
й отдаване обратно, в 
случаите когато въздухът 
там е по-сух. 

2 .  Благодарение на 
тези свойства монти-
рането на минералните 
топлоизолационни плочи 
става изключително прос-
то, тъй като вече не е 

необходима пароизолация 
както при използването 
на минерална вата за въ-
трешна изолация. Multipor 
се залепва със специално 
разработения лек разтвор 
за Multipor, без да е нуж-
но дюбелиране. Крайното 
покритие може да бъде 
изпълнено чрез измазване 
с лекия разтвор за Multipor 
или, както е прието за 
конкретния обект, с ди-
ректно залепени гипсофа-
зерни плоскости.

През първите четири 
години след полагането 
на изолацията учени от 
Бранденбургския тех-
нически университет в 
Котбус са направили из-
мервания, за да оценят 
ефекта от изолацията и 
нивата на влага в зида-
рията. Изследователите 
обаче е трябвало да чакат 
малко по-дълго за пълни и 
надежди резултати. В про-
дължение на много години 
всичките 24 апартамента 
са обитаеми, така че не е 
имало възможност напри-
мер по време на евентуал-
ни ремонти да се надникне 
зад гипсовата шпакловка 
или гипсофазерните плос-
кости, които са положени 
като част от вътрешни-
те изолационни работи. 
В крайна сметка това е 
добър знак според Франк 
Джорджи от отдел „При-
ложна техника Multipor ”, 
който работи по проекта 
от 2008 г.: „Фактът, че 
никой от живеещите още 
не се е изнесъл, доказва, 
че изолацията има роля в 
ежедневието.” Дългоочак-
ваната възможност най-
после се появява, когато 
един от апартаментите 
е освободен и това дава 
възможност изолацията 
да се отвори и да се оцени 
състоянието на 15-годиш-
ните минерални топлоизо-
лационни плочи.

Моментът на исти-

ната: „Аз бях сигурен, че 
няма да има никакви непри-
ятни изненади – спомня си 
Джорджи момента, когато 
изолацията е отворена и 
може да се види. – Някои 
от наблюдателите обаче 
бяха доста напрегнати. 
Нищо чудно, тъй като 
никой доставчик досе-
га не е имал смелостта 
да отвори след толкова 
дълго време вътрешната 
изолация.” В действител-
ност няма абсолютно ни-
каква повреда, която да се 
припише на изолацията. 
„Всички важни детайли, 
като дървената дограма, 
ел. контактите, вътреш-
ните дървени части и дър-
вените подови настилки, 
бяха напълно здрави.” А 
това доказва единствено 
ефективността и струк-
турната функционалност 
на вътрешната изолация с 
топлоизолационните пло-
чи Multipor. „Нашите плочи 
съвсем реално поглъщат 
голяма част от влагата 
и действат като межди-
нен буфер”, посочва Франк 
Джорджи. 

Взетите проби от из-
олационните плочи и от 
напречния разрез на сте-
ната са анализирани и в 
Института за строител-
на климатология към Дрез-
денския технически уни-
верситет, за да се получи 
допълнителна информация 
и да се изработи оконча-
телният доклад. Откри-
тите площи във въпросния 
апартамент са отново 
възстановени с Multipor 
– точно както преди 15 
години. Единствената 
разлика е, че бъдещите 
обитатели няма да се 
тревожат вече за надежд-
ността и качествата на 
изолацията. Всички пре-
дишни съмнения вече са 
изцяло отстранени. 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Г-н Марков, вярно ли 

е, че в Банкя живеят най-

щастливите хора? 

Да, такова е заключе-
нието на научно изслед-
ване от 2013 г. Това лято 
щастието е малко помра-
чено от разкопаните улици 
заради проекта за водния 
цикъл, но хората проявяват 
разбиране. Човек, ако живее 
тук, не може да не е дово-
лен, мястото е спокойно и 
прекрасно, а чудодейната 
комбинация на вода и въз-
дух не е пиар измислица, а 
реалност. 

Банкя е „три в едно” – 

столичен район, отделен 

град и туристически цен-

тър. Тази комбинация по-

мага ли ви, или напротив?

Това, колкото и да е 
странно, ни поставя в не-
равностойно положение с 
другите сходни съседни об-
щини, като Божурище, Сли-
вница, Костинброд. Не ни 
водят селски район и това 
изключва възможността да 
кандидатстваме с проекти 
по Програмата за развитие 
на селските райони. От 
друга страна, не можем да 
търсим финансиране и по 
ОП „Регионално развитие 
2007 – 2013“, нито по нова-
та ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“, защото сме 
извън строителните грани-
ци на София, въпреки че сме 
столичен район. И ни оста-
ва само ОП „Околна среда“, 
по която изпълняваме и про-
екта за водния цикъл.

Но от това, че не сме 
допустими по ПРСР, губим 
много. Стотици общини, 
включително и курортни 
като нашата, успяха да си 
направят градската инфра-
структура, зали за спорт и 
мероприятия, да си обновят 
читалища и какво ли още 
не. Ясно е, че бюджетът 
е ограничен и не можем да 

настояваме за преференции 
за нас, но е редно да имаме 
възможност да кандидат-
стваме с наши проекти, 
които да бъдат оценявани 
наравно с другите. И кое-
то предложение е по-добро 
и носи по-голям ефект за 
населеното място, то да 
печели. Защото, съгласете 
се, без да се обиждат коле-
ги, те могат да изграждат 
инфраструктура, която да 
обслужва 2000 души, а при 
нас само в града хората са 
официално 12 000, а реално 
– 20 000. И ефектът, който 
се постига от тези напра-
вени неща, ще бъде по-го-
лям. Да не говорим, че полза 
ще има и за онези, които 
идват да се лекуват, и за 
тези, пристигащи в почив-
ните дни. Но за съжаление 
се очертава и в следващия 
програмен период да е съ-
щото. Сега новата ПРСР е 
върната с много забележки, 
но въпреки това едва ли с 
поправките ще можем да 

бъдем включени, което е 
странно и несправедливо 
– да изоставаме само за-
ради статута си. Правим 
огромни усилия да подсигу-
ряваме средства по други 
начини, но сами разбирате, 
че със собствен ресурс 
е по-трудно. Това ни е го-
лямата болка – че не сме 
равнопоставени от гледна 
точка на възможности за 
финансиране.

 
Публично-частните 

проекти не са ли възмож-

ност?

Те са хубаво нещо, но не 
заместват чисто общест-
вените. Като говорим оба-
че за ПЧП, мога да се похва-
ля, че почти финализираме 
подготовката за проект за 
концесия на нашата Градска 
минерална балнеолечеб-
ница, която включва и из-
граждане на хотел с топла 
връзка, близо до нея. 

Тепърва ще търсим ин-
веститор, но това е един 
изключително важен про-
ект за града, защото ка-

сае възстановяването на 
голямата лечебница, която 
е нашата перла. Всъщност 
тъкмо благодарение на нея 
преди малко повече от 100 
години се е формирал ку-
рортът Банкя. Преди това 
сме били едно селце с извор, 
който се е ползвал само от 
местните хора. Започната 
е от Фердинанд с държавни 
средства през 1907 г., за-
вършена е в 1911-а. Инте-
ресно е, че така се поставя 
началото на балнеологи-
ята не само в Банкя, но и 
в страната въобще. След 
нас са създадени Вършец и 
Хисаря. 

З а т в о р е н а  е  п р е з 
2001 г. 2008-а поискахме да 
бъде прехвърлена на общи-
ната, след като видяхме, 

Елица Илчева

В Банкя живеят най-щастливите българи. Това 
показва проучване, направено през 2013 г. като 
част от проект на фондация „Работилница за 
гражданска инициатива“, финансиран от програма 
„Европа“ на Столичната община.

80% от хората там си харесват домовете и 
живеят с чувството на гордост от района. Там са 
най-доволни и от качеството на питейната вода, 
от чистотата на въздуха и града. Първенци са и по 
създадени условия за разделно събиране на отпадъци. 
Само 8% от живеещите в Банкя считат, че шумът е 
проблем за района. Над 50% са доволни и от своите 
доходи. Местните държат първенството в това из-
следване и по процента удовлетворени от работата 
си хора, и от факта, че им остава време за хоби и за 
близките им. 

Кметът Рангел Марков:

ÁÀÍÊß

които да релаксират. Пред-
видили сме и развитие на 
конферентния туризъм. Към 
хотела ще бъде изградена 
зала с достатъчно места, 
а задължение на концеси-
онера ще бъде да възста-
нови и Летния театър, за 
който в момента има дори 
констатация, че трябва да 
бъде премахнат като опа-
сен обект. Тази открита 
сцена общината ще може 
да ползва минимум 30 дни 
в годината за собствени 
мероприятия. Могат да се 
правят и много характерни-
те за Банкя тиймбилдинги 
и конференции навън, които 
не могат да се осъществят 
от другата страна на Око-
ловръстното, защото едно 
е парковата среда, друго е 
големият град. 

Намирането на сери-

озен инвеститор обаче 

също е проблем – имате 

ли потенциален кандидат?

На този етап – не. Има 
интерес, но колко реален 
ще се окаже, ще разберем 
в момента, в който обявим 
концесията. 

Колко време ви дели от 

това?

На финала сме,  има 
принципно решение на Сто-
личния общински съвет, ос-
тава документацията да се 
приключи като детайли и да 
бъде внесена отново в СОС 
за одобрение на проекта за 
договор. 

Но искам да подчертая, 
че за нас е важно да наме-
рим начин да възстановим 
банята и това с концесия-
та е само един от възмож-
ните. Ако не успеем да го 
реализираме, ще търсим и 
други – не сме казали, че е 
единственият.

Сградата е паметник 

на културата и се руши, 

така че не може и да от-

лагате още дълго време?

Да, състоянието й ни-
как не е добро и това е 
също една от причините 
да сме амбицирани да успе-
ем. Всъщност най-скъпата 
част в този обект е рес-
таврацията. Сградата е 
5200 кв. м и ако я обновим, 
ще бъде най-големият СПА 

че държавата нито има 
ресурс, нито желание да я 
развие като обект, а ние 
смятаме, че е изключител-
но важна не само като сан-
тимент за града, а и като 
икономически двигател. 
Проектът, който развихме, 
дава възможност за 1200 
посещения дневно. Дори на-
половина да се ползва, това 
са 600 души. Присъствието 
им ще носи след себе си ико-
номически ползи за цялата 
община. Хотелът, който е 
предвиден, е спомагателен 
обект на концесията, тъй 
като нашето първо желание 
беше само възстановяване 
на балнеолечебницата, но 
икономическите анализи 
показаха, че тя като самос-
тоятелен субект не може 
да донесе приходи в обозрим 
период. 

Той е за около 250 легла, 
които ще варират в зависи-
мост от това, каква кате-
горизация ще бъде избрана. 
Така че част от нощувките 
ще се поемат от хотела, но 
останалите – от местния 
бизнес. Тук е и възможност-
та за разширяване на база-
та, която имаме. Назад във 
времето много от къщите 
са строени като малки се-
мейни хотели и техният ка-
пацитет в момента не се 
използва.

 
Какво лекува вашата 

вода?

Тя е изключително под-
ходяща за сърдечно-съдови 
и неврологични заболявания. 
Тук идват хора на втори – 
трети ден след операция. 
В момента работи базата 
на Националния кардиологи-
чен център. Но искам да ви 
кажа, че не е само водата, а 
и съчетанието й с въздуха. 

Около 900 легла има сега 
в Банкя и те в голяма сте-
пен са запълнени, но това 
са предимно болни хора. 
Нашата цел е да развием 
и частта на превенцията 
– тук да идват и граждани, 

Рангел Марков е кмет на Банкя от 2007 г. За-

вършил е Националната спортна академия „Васил 

Левски“. Бил е състезател и треньор по тенис. 

Има магистратура „Управление на човешките 

ресурси“ в УНСС. Вицепрезидент и член на УС на 

Българската федерацията по тенис. Женен е, с 

две момчета – на 5 и 9 години.

Снимки авторът
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И НСОРБ

център в България. Вътре 
ще има място за всякакви 
СПА процедури. Хотелската 
част ще гарантира миниму-
ма посещения, за да може 
да се издържа, и всичко, кое-
то дойде допълнително, ще 
бъде много добре. Самата 
балнеолечебница ще търси 
и други партньори за легло-
ва база и ще има цялостно 
развитие. 

Пет години работим по 
този проект, идейният е 
от 2009 г. Процедурите по 
самото прехвърляне на ле-
чебницата отнеха време. 
Първо направихме проект 
за реставрация, после и 
концесионните анализи...

Вие сте втори мандат 

кмет, сигурно този про-

ект е вашата мисия.

Да, едно от нещата, 
които бях заложил още в 
предизборната кампания за 
първия мандат. 

Разкажете за проекта 

за пешеходната зона, по 

който също се работи в 

момента.

Да, той се финансира 
от държавния бюджет и 
една от причините за това 
е точно невъзможност-
та да кандидатстваме по 
програмите. Той предста-
влява възстановяване на 
пешеходната зона и парка 
с ротондата. Като новото 
е, че правим връзка между 
„Кестените“ и пешеход-
ната зона. Така че разши-
ряваме гръбнака от зони 
за релакс. Досега имаше 
една улица, която прекъс-
ваше пешеходната и която 
може би за повече 15 годи-
ни се беше превърнала в 
едно доста нелицеприятно 
пространство със сергии. 
С доста затруднения, как-
то можете да се досетите, 
ги махнахме. Хората, които 
работеха там, едва ли не 
го приеха като акция срещу 
тях, което не беше вярно 
и когато след около месец 
завършим проекта, ще усе-
тят колко добра е идеята 
ни. Част от него е водна 
кула – ще бъде с часовник 
и музика, която в момента 
се композира специално за 
Банкя. Ще има чешмички 
с минерална вода, изобщо 

неща, които са характерни 
за нас. Искаме, попадайки 
тук, човек да започне да се 
чувства по различен начин. 
Затова и не слагаме свето-
фари, а изграждаме кръгови 
кръстовища. 

Разбирам, че акценти-

рате върху развитието 

на туризма. Но районът с 

тази близост до столица-

та е много привлекателен 

и за инвестиции в малки 

производства вероятно?

Честно казано, не то-
лерираме производства, 
които са свързани дори и 
с малък риск за околната 
среда. В момента имаме 
две фабрики – едната бу-
тилира минералната вода, 
което е и постоянната ни 
реклама. Другата е за ин-
стантни супи и витамини. 
Произвежда се и щамът на 
бактерията за киселото 
мляко. В бъдеще също ще 
залагаме само на проекти, 
които се занимават с про-
изводство на здраве. Така 
че са добре дошли всички 
инвеститори, които искат 
да строят СПА хотели, ме-
дицински заведения... 

Има ли терени, които 

можете да предоставя-

те?

Общински не толкова, 
но има много частни. 

Докъде стигнахте с 

проекта за водния цикъл?

Той е най-големият на 
територията на Банкя. 74 
млн. лв. е общият му бю-
джет, представлява 45 км 
канал и 17 км водопровод, 
като голямото предизви-
кателство е, че се извърш-
ва в рамките на един жив 

град. Хората са доста за-
труднени, но остава малко, 
привършва работата по 
централната „Цар Освобо-
дител“. 

Колко процента е из-

пълнението?

65% към 15 октомври. 
Срокът ни е краят на го-
дината. Към този момент 
строителят не е поискал 
удължаване, най-вероят-
но ще го направи с оглед 
тежките условия, в които 
се работи през това лято 
с много дъждове. Реално е 
преди зимата да завършим 
основните улици и рано 
напролет да асфалтираме 
вътрешнокварталните. Не 
ми се иска да форсираме 

сега, защото не желая да 
правим компромис с качест-
вото. По-добре да отложим 
с 1 – 2 – 3 месеца, но поне 
10 години напред да не се 
правят поправки.

Имахте ли проблеми с 

плащанията? Проектът 

ви е по ОП „Околна сре-

да“, където имаше спрени 

пари, наложени корекции... 

Да, едно от големите 
плащания се забави с около 
4 месеца. Това също допъл-

нително затрудни строи-
телите. Това е консорци-
умът „Монисад – Банкя“, 
в който влизат френска и 
българска фирма. Но с тях-
на помощ в този тежък мо-
мент успяхме да направим 
така, че да не се спира ра-
ботата. Защото, ако сто-
пираш и после трябва да 
направиш рестарт, е още 
по-трудно. Сега имаме нор-
мален ритъм на плащане и 
много добър на работа – ед-
новременно на 15 участъка. 

До каква степен този 

проект решава ВиК про-

блемите на Банкя?

Знаете, че според про-
грамата можеше да се 

включат само главни колек-
тори. Обхванали сме мак-
симално възможните улици. 
Но те са основа за бъдещо 
развитие и изграждане. 
Съвсем наскоро ще обя-
вим поръчка за проектант 
на вътрешнокварталната 
мрежа. Така че захапваме 
единия с другия проект. И 
при възможност за финан-
сиране ще имаме готов-
ност да продължим още в 
началото на следващото 
лято.

Имате ли належащи ре-

монти в училища и детски 

градини?

Преди няколко години 
със средства от Столична-
та община направихме раз-
ширение за още 120 деца в 
детската градина. Успоред-
но с това санирахме стара-
та сграда – не само отвън, 
но и отвътре, така че и тя 
е все едно нова. 

А училището го обнови-
хме по проект, финансиран 
от Доверителния екофонд. 
Доволен съм, че приключи-
хме много успешно, защото 
по този механизъм не се 
планират непредвидени раз-
ходи, което е много сложно. 
И още първата зима реа-
лизирахме много сериозни 
икономии от енергия. Сгра-
дата е и газифицирана, а и 
се смята за най-голямата 
на целия Балкански полу-
остров. 

Зданията, които се 

рушат, много развалят 

гледката тук, защото ни-

как не са малко. Имате ли 

решение на този проблем? 

Да, съсипва се визията 
на града. Проблемът не е 
само наш, той е национа-
лен. За да се реши, е нуж-
на законодателна промяна. 
Чудим се как да се спра-
вим със собствениците. 
Изоставените къщи са 
по-големи от еднофамил-
ни. Назад във времето те 
са строени на кооперати-
вен принцип. Най-голяма-
та такава сграда е срещу 
общината и тя някога се е 
наричала Курортна палата 
„Царевец“. Един предприе-
мач построява зданието с 
огромен брой малки апар-
таменти – по 15 – 18 ква-

драта стая с баня, и ги про-
дава на над 100 души. Идва 
национализацията, после 
и реституцията и тези 
стаи се възстановяват на 
наследниците. Донякъде 
сигурно щяхме да се спра-
вим, ако всички бяха живи. 
Но те не са, сменили са се 
две поколения вече и всеки 
от собствениците има по 
10 наследници. Част от тях 
изобщо не живеят в Бълга-
рия, но са си взели нотари-
ален акт. Аз съм направил 
уведомления с предписани-
ята, но не мога да стигна 
до тях, за да им ги връча. 
Би следвало законът да се 
промени точно тук – да се 
приеме, че за да се счита 
за уведомен собственикът, 
е нужна не обратна разпис-
ка, а например само публи-
куване на предписанието в 
Държавен вестник или чрез 
залепване на уведомление 
върху стената на имота.

 
Някои от тези сгради 

вероятно са паметници 

на културата?

Не някои, а всички, кое-
то допълнително усложнява 
нещата. Пет-шест са само 
в центъра. Редно е такива 
постройки, ако не се под-
държат, автоматично да 
стават собственост на 
общините, а те да си пред-
видят фонд, с който да ги 
реновират или, ако трябва, 
да ги изнасят на публична 
продан. Има закон, в който 
се казва, че общината може 
да инвестира и да си търси 
средствата от собстве-
ниците. Но как ще ги въз-
становиш от някого, ако не 
можеш да го намериш? Тези 
хора и данъци не плащат, 
което също бе следвало да 
носи последици.

Ако невнасянето на на-
лог за 5 години те лишава 
от имот, също ще са раз-
лични нещата. Трябва за-
конодателят практически 
да реши проблемите. Не 
може да се продължава с 
тази анонимност на соб-
ствеността. Имаш нещо, 
20 години не плащаш данък, 
не те интересува, обаче си 
държиш нотариалния акт, 
а градът и хората в него 
страдат, живеят в загро-
зена среда... 

Банкя наистина е град, който притежава неповто-
римо очарование и атмосфера, породени от щастли-
вата среща на уникален лечебен климат и минерални 
извори. Небето и земята сякаш са излели благодатта 
си в градчето – перла в полите на Люлин планина. 

Разположен на 17 км западно от София на 640 – 
740 м надморска височина край магистралата Бел-
град – София – Истанбул – път, известен от Древ-
ността като Диагоналния път, Банкя носи славата 
на курорт, в който се съчетават климатолечение с 
балнеолечение. За въздуха на селището Йордан Ради-
чков пише: „Тук се чувствам така, сякаш на няколко 
часа в небето над Банкя се отварят някакви неви-
дими небесни кладенци, от които се излива райски 
въздух.“

Минералната вода е с общ дебит 24 л/сек и тем-
пература 36,5 – 37,2 градуса. По химическия си със-
тав тя е истинска природна аптека. Бистра, без-

цветна, без миризма, мека и изключително вкусна. 
Седем са лечебните заведения, в които се възстано-
вяват хора, прекарали инсулти, със сърдечно-съдови 
и неврологични заболявания. Въздухът, водата и при-
родата на курорта оказват и... подмладяващ ефект.

Културните традиции се съхраняват в двете чи-
талища. Различни изкуства често си дават среща 
в парк „Ротонда“, където се провеждат фестивали, 
концерти, празнични програми. Още от началото на 
миналия век курортът е привличал столичните бохе-
ми и най-известните ни поети и писатели. В галерия 
„Тандра“ ежемесечно се откриват изложби на извест-
ни родни художници.

За ценителите на спорта има площадки, разполо-
жени до най-голямото на Балканския полуостров 78 
СОУ „Христо Смирненски“ и в кв. „Иваняне” до кръго-
вото движение. Тенис комплексът – един от най-съ-
временните в България, оказва гостоприемство на 

най-добрите „ракети“ при наши и международни тур-
нири. Градчето е на път да се превърне и в шахматна 
столица на България. Периодично тук се провеждат 
държавни първенства и международни турнири на 100 
дъски и ускорен шах. 

Пет екопътеки опасват живописните околнос-
ти – две към манастирите „Света Троица“ и „Све-
та Петка“, две по поречието на реки и Пътеката на 
здравето. Любителите на конната езда са улеснени 
от близостта на хиподрума, който на Тодоровден 
кипи от емоциите на зрители и участници в тради-
ционните кушии.

В зората на миналия век с пророческа точност 
д-р Никола Генадиев – тогавашен министър на земе-
делието и търговията, изрича: „Банкя е благослов, 
благодат, благоденствие“. Разгърната, мисълта му 
звучи така: Банкя е благословена от Бога с неговата 
благодат за благоденствие на хората.
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Туристическа атрак-
ция, която няма аналог 
нито в България, нито на 
Балканите, бе предста-
вена във Велико Търново. 
Уникален фуникуляр ще из-
качва жители и гости на 
старата столица от под-
ножието на хълма Трапези-
ца до върха му. Разработ-
ката е част от проекта 
„Изграждане на подпорна 
стена, художествено ос-
ветление и туристическа 
инфраструктура за дос-
тъп до историческия ре-
зерват Трапезица във Ве-
лико Търново”, реализиран 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие 
2007 – 2013”. 

Трасето, по което ще 
се движи новият лифт, е 

с дължина 135 м и наклон 
от 30 градуса, а макси-
малната вместимост на 
кабината е до 25 души, 
или 1850 кг, съобщи из-
пълнителят на проекта 
инж. Любомир Шербетов. 
Съоръжението ще стига 
от подножието на хълма 
до върха за по-малко от 
две минути. То отгова-
ря на всички европейски 
изисквания и стандарти 
за сигурност и е минало 
успешно необходимите 
тестове и проби. 

„Вертикалната дени-
велация е 70 м, а уникал-
ното на съоръжението е, 
че е с променлив ъгъл на 
наклона – на първа спирка 
тръгва от 30°, слиза на 
15°17' на втората“, обясни 
техническият ръководи-
тел инж. Николай Николов. 
По думите му през цялото 
време подът на кабина-

та запазва хоризонтал-
но положение. Тя е изцяло 
остъклена предвид изуми-
телната гледка, която се 
разкрива при качването на 
Трапезица. „Конструкция-
та се задвижва от мотор 
с мощност 55 киловата“, 
допълни Николов. Времето, 
за което се минават 135-
те метра, е около 2 мину-
ти, като кабинката раз-
вива скорост до 1,6 м/сек.

Идеята за проекта се 
ражда през 2008 г. Тогава 
възникна и проблемът за 
достъпа на туристите 
до археологията на Тра-
пезица. „Разтърсихме се 
из световния опит, къде-
то често се използват 
лифтове. Те обаче се на-
местват доста по-грубо 
в средата“, припомни арх. 
Пламен Цанев.

Атрактивното съо-
ръжение е изградено по 

проект на стойност 4,6 
млн. лв., спечелен от Ми-
нистерството на култу-
рата с финансиране по 
ОПРР. Монтирано е и ху-
дожествено осветление. 
Най-осветена е Южната 
кула на Южната порта и 
близките до нея крепостни 
стени. В самото подножие 
на Трапезица е изградена и 
подпорна стена, която ще 
обезопаси достъпа на ту-
ристическия поток. 

„Изграждането на съо-

ръжението е част от ма-
щабен проект за превръ-
щането на историческия 
хълм в цялостен туристи-
чески продукт“, отбеляза 
пред журналисти кметът 
на община Велико Търново 
Даниел Панов и посочи, че 
за укрепването на запад-
ната и източната стена 
на Трапезица и за цялост-
ното изграждане и до-
вършване на инфраструк-
турата са необходими 
още 1,5 млн. лв., които 

се очаква да бъдат от-
пуснати от републикан-
ския бюджет. Той изрази 
своята убеденост, че във 
връзка с предстоящите 
чествания на 830 години 
от въстанието на Асен и 
Петър държавата ще от-
пусне необходимите сред-
ства, за да се отвори за 
посещения и Трапезица, 
която ще се превърне в 
още една нова туристи-
ческа атракция за Велико 
Търново. 

Приключва реконструкцията на пътя за с. Гюргич, 
община Ружинци. В това се увери областният управи-
тел на Видин инж. Кръстьо Спасов, който провери рабо-
тата на обекта, финансиран с 1 млн. лв. по Публичната 
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие 
на регионите”. 

Изпълнени са възложените дейности – положена е 
нова асфалтова настилка, изграден е нов водосток и 
са поставени бетонови бордюри в населеното място. В 
момента с каменни фракции се стабилизират пътните 
банкети. Очаква се в първите дни на ноември обектът 
да бъде напълно завършен. 

Реконструкцията на пътя е 13-ият успешно завър-
шен общински проект на територията на област Ви-
дин, финансиран със средства от държавния бюджет 
за 2014 г. Единственият все още незавършен по про-
грамата обект е основният ремонт на надлеза над жп 
линията по бул. „Панония” във Видин. 

След повече от 10 годи-
ни Несебър отново строи 
детска градина. Първата 
копка на сградата бе на-
правена от кмета Николай 
Димитров. 

Заведението ще е фи-
лиал на ОДЗ „Яна Лъскова” 
и ще бъде разположено на 
улица „Месамбрия”, в не-
посредствена близост до 
Етнографския музей „Къща 
Москояни” и читалище „Яна 
Лъскова”. Постройката ще 
е двуетажна, със скатен 
покрив. Тя ще бъде постро-
ена върху общински терен 
с площ 523 кв. м. Крайният 
срок за завършването й е 
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да съответства на архи-

тектурата на Стария Не-
себър. Детската градина 
ще се вписва в заобикаля-

Роза Никова,
ОП на КСБ – 
Кюстендил

На обществен форум в 
Кюстендил беше предста-
вен проект за укрепване 
капацитета на общината 
за следващия програмен 
период. Стойността му е 
546 932 лв. и е безвъзмезд-
на по Оперативна програ-
ма „Регионално развитие”, 
а продължителността му е 
18 месеца. Целта е пости-
гане на висока проектна 
готовност на администра-
цията за успешно участие 
в изпълнението на „ОПРР 
2014 – 2020“ и финансовите 
ресурси по структурните 
фондове. 

Всички обекти, вклю-
чени в проекта, са част 
от Интегрирания план за 
градско възстановяване и 
развитие на Кюстендил. 
В областта на градската 
среда се предвижда из-

граждане и възстано-
вяване на зони за от-
дих – парк „Галерията“ 
и парк „Театъра“, и 
проектиране и стро-
ителство на улица за 
благоустрояване на 
УПИ XVIII. 

В частта „Образо-
вателна инфраструк-
тура” се предвижда да 
се участва с проекти 
за обновяване на ОУ 
„Даскал Димитрий“, 
Природо-математи-
ческата гимназия и 
ОДЗ „Зорница“. 

Заложено е ре-
новиране на худо-
жествената галерия 
„Владимир Димитров 
– Майстора“ и Общинския 
театър – Кюстендил. 

Дейностите по проек-
та са свързани с подго-
товка на документацията 
за възлагане на обществе-
ни поръчки и провеждане на 
процедура за избор на из-

пълнител; осигуряване на 
информация и публичност; 
направата на технически 
паспорти на строежите; 
изготвяне на обследване 
за енергийна ефективност 
и издаване на сертификат 
за актуално състояние за 

потреблението на енергия 
и др. 

На общественото об-
съждане присъстваха пред-
ставители на Камарата на 
строителите в България, 
много архитекти, инжене-
ри и др.

Официалното представяне направиха инж. Росица Плачкова 
– зам.-кмет ИПРР на Кюстендил, инж. Йордан Тасев – 
ръководител на екипа за управление на проекта, и арх.Стояна 
Чавдарова – главен архитект на общината 

Проектът на Министерството на културата е за 4,5 млн. лв., 
нужни са още 1,5 млн. лв. за цялостна реализация

Само месец преди началото на новия туристически 
сезон започна реализацията на първия етап от ремон-
та на улиците „Отец Паисий” и „Стефан Стамболов” в 
Банско. Ще бъде подменена асфалтова и тротоарна на-
стилка в отсечката между улиците „България” и „Пирин” в 
центъра на града. Рехабилитацията предвижда и подмяна 
на бетоновите стълбове за улично осветление. Ще бъде 
изграден подземен кабелопровод. Намеренията на община 
Банско са едновременно да се ремонтират улиците и да 
се поставят под земята разпределителните и слабото-
ковите кабели. Извършваните ремонтни дейности са на 
обща стойност 359 443 лв. През следващата година се 
предвижда да започне вторият етап на рехабилитацията 
на ул. „Отец Паисий” в участъка между улиците „Пирин” и 
„Глазне”. 

Текат и последните дейности по обновяването на 
платна, тротоари и бордюри – част от пътната мрежа 
на град Добринище. Там са изкърпени 660 кв. м улична на-
стилка, положен е асфалт с дължина 1310 линейни метра 
и са подменени тротоарните площи. Извършените реха-
билитационни дейности са на обща стойност 89 717 лв.

Паралелно с извършваната от Агенция „Пътна ин-
фраструктура” подмяна на асфалтовата настилка на 
трасето Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово община 
Банско ще направи подмяна на тротоари и парапети на 
Околовръстния път на Добринище, който е част от него. 
Ще се ремонтират уличните стълбове и ще се изгради 
кабелен колектор. 

щата я среда и ще е в хар-
мония с околните построй-
ки. Ще бъдат използвани 
съвременни материали и 
облицовки, наподобяващи 
тези, вложени в построй-
ките на Стария град. Пър-
вият етаж ще бъде от 
дялан естествен камък, а 
вторият ще е с дъсчена 
обшивка с хоризонтален 
растер. Капацитетът й е 
две групи от по 25 деца. 

Обектът се реализира 
по проект за трансгра-
нично сътрудничество с 
турската община Къркла-
рели. Той е на стойност до 
398 663 евро, като община 
Несебър е водеща органи-
зация. 
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Средствата са за 4 булеварда, пускат обществените 
поръчки до края на годината

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Пловдив подписа до-
говора за заем от 30 
млн. лв. от Европейската 
банка за възстановяване 
и развитие (ЕБВР). Пари-
те са нужни за инвести-
ции в 4 важни за града ин-
фраструктурни проекта. 
Договорът бе подписан 
в края на миналата сед-
мица, а срокът за изпла-
щане е 13 години.  „С ин-

струментите на местния 
бюджет на града – около 
230 млн. лв. за 2014 г., не 
сме в състояние да решим 
основни инфраструктурни 
проблеми", обоснова ре-
шението кметът на Плов-
див Иван Тотев. Според 
него това е нов подход в 
управлението на публич-
ната инфраструктура 
- задължителен дългосро-
чен договор за поддръжка-
та й, който се използва за 
първи път в страната и 
може да служи за пример. 

Средствата ще стиг-
нат за 4 важни проекта. 
Това са разширението на 
„Коматевско шосе", кое-
то решава проблемите с 
интензивния трафик от 
града към Родопската яка, 
ремонта на бул. „Руски", 
който е сред най-натова-
рените, обновлението на 
бул. „Шести септември“ и 
реконструкцията на бул. 
„Северен“, който е връзка 
с една от най-динамични-
те търговски зони.

Представителят на 

ЕБВР Жан-Патрик Марке, 
от своя страна изрази 
увереност, че стартът 
на строителните и ре-
монтните дейности, за 
които е предназначен 
този кредит, ще започнат 
през първото полугодие на 
2015 г. Дотогава община-
та трябва да приключи с 
административните про-
цедури по обществените 
поръчки за избор на изпъл-
нител. „ЕБВР ще осъщест-
вява контрол по изразход-
ването на средствата 

и ще ги отпуска тогава, 
когато има готовност за 
усвояването им“, обясни 
Марке. Обществените 
поръчки също ще бъдат 
проведени по правилата 
на ЕБВР, което означава, 
че в случай на обжалване 
от участници банковата 
централа в Лондон ще 
бъде арбитър, а не българ-
ският съд.

Единствено изискване 

по обезпечаването на зае-
ма е общината да поддър-
жа на депозит в полза на 
финансовата институция 
една вноска по кредита. 
През първите три години 
се допуска гратисен пери-
од по изплащане на глав-
ницата. 

Лихвата е плаваща - 
около 2,65%, и доста из-
годна на фона на типични-
те сделки.

Кметът на Пловдив Иван Тотев и представителят  
на ЕБВР Жан-Патрик Марке подписаха договора, който 
ще осигури финансиране за 4 инфраструктурни проекта 

Община Велинград обяви обществена поръчка за 
изграждане на зелена и достъпна градска среда. Тя 
е в две позиции. Първата е за рехабилитация на ули-
ци и благоустрояване на прилежащите елементи, а 
втората е за реконструкция на паркове, паркови зони, 
места за отдих и зелени площи на територията на 
Велинград. 

Цялата прогнозна стойност е близо 3,7 млн. лв. 
без ДДС, а срокът за изпълнение 10 месеца. Дейнос-
тите по първата позиция включват ремонт на бул. 
„Съединение“, ул. „Братя Маврикови“, ул. „Димитър 
Благоев“ и площад „Македония“ в квартал „Чепино“. 
Ще се подмени уличното осветление, ще се преас-
фалтират улиците - там, където има павета, ще 
бъдат заменени с асфалт, ще има пешеходни пътеки 
и велоалеи. Дейностите по втората позиция са за 
благоустрояване на парковете „Гарата“ в кв. „Чепи-
но”, парк под ОУ „Неофит Рилски“, парк пред Фреша, 
пред ОДЗ „Слънчице“, „Триъгълна градинка“ в центъра. 
Ще се подменят осветлението, пейките, кошчетата 
за отпадъци, ще се ремонтират чешми, настилки, 
стълби, ще се изгради поливна система. 

Финансирането е по Оперативна програма „Реги-
онално развитие". Кандидатите могат да участват 
за една от двете позиции или за цялата поръчка. Те 
трябва да докажат достъп до собствен финансов 
ресурс 1,75 млн. лв., ако участват и за двете пози-
ции. За първата сумата е 1,5 млн. лв., а за втората 
250 хил. лв. За последните 5 години участниците е 
необходимо да са изпълнили поне един сходен договор. 
Оферти се набират до 12 декември.

Кметът на Разлог 
инж. Красимир Герчев 
представи  инвести -
ционно предложение за 
изграждане на спортен 
комплекс в местността 
Байова борика в земли-
щето на Разлог. Прове-
де се и общественото 
обсъждане на доклад за 
оценка на въздействие-
то върху околната среда.

Проектът е за фут-
болен стадион с около 

8000 места (категория 
3(4) според изисквания-
та на УЕФА), с покрити 
трибуни и размери на 
игрището 68х105 м. Ще 
се изградят и още 4 фут-
болни игрища със същи-
те размери, 4 за тенис, 
2 за баскетбол, 2 за во-
лейбол. 

Предвидени са още 
закрит плувен басейн с 
олимпийски размери с 
около 1000 места и мул-
тифункционална спортна 

1,33 млн. лв. е стойност-
та на обявената в община 
Русе поръчка за текущи ре-
монти на обекти общинска 
собственост. Те ще бъдат 
възлагани поотделно при на-
стъпване на необходимост 
от тях. Финансирането е от 
местния бюджет и от този 
на второстепенни разпоре-
дители със средства. Сро-
кът за изпълнение е 2 годи-
ни. Участниците трябва да 
имат минимум един договор с 
предмет, еднакъв или сходен 
на този на поръчката: строи-
телно-ремонтни работи. 

Финансовата и техниче-
ската оценка са съставени 
от различни компоненти и 
имат по 50% тежест при из-
бора на изпълнител. Оферти 
се набират до 2 декември.

Третият етап от строителство-
то на парк „Арпезос-север“, в който се 
инвестират 4 512 000 лв. от ОП „Реги-
онално развитие“, ще бъде завършен 
до края на ноември - шест месеца 
по-рано от крайния срок, показа про-
верка на обекта, извършена от кмета 
на община Кърджали инж. Хасан Азис. 
По думите му това е най-голямото 
подобно съоръжение 
в градска среда в 
България, разположе-
но на обща площ от 
130 дка заедно със 
завършените вече 
първи и втори етап. 
Близо 13 млн. лв. е 
стойността на вло-
жените средства 
през последните три 
години.

Акцент в новата 
паркова зона са съо-
ръженията за масов 
спорт. Сред тях е 
единствената пис-
та за кегелбан в България. Другите са 
малко футболно игрище с настилка от 
изкуствена трева, комбинирани игри-
ща - за хандбал и баскетбол, за волей-
бол и бадминтон, за плажен волейбол 
с трибуна, стационарни тенис маси.

В парка са изградени също беседки 
за отдих и тихи игри, детски площад-
ки, фитнес съоръжения за възрастни 
хора, паркова ВиК мрежа, автома-
тизирана поливна система и видео 
наблюдение. Алейното осветление 
е енергоспестяващо със соларни ос-
ветителни тела. Проектът включва 
и рехабилитация на 24 600 кв. м тро-
тоари в района по бул. „България“ с въ-
веждане на енергоспестяващо улично 
осветление от кръстовището с ул. 

„Булаир“ до кръстовището с ул. „Отец 
Паисий“. Ще бъде изградена и велоалея 
с дължина от 600 м 

Според инж. Азис паркът е уника-
лен и със своите растителни видове - 
над 170 600 дървета и над 2000 храсти 
и цветя, с 18-те спортни съоръжения, 
разположени на територия от 69 дка, 
попадащи в обхвата на третия етап.

Стартът на строителните дей-
ности на парк „Арпезос-север“ беше 
даден през май т.г. Проектант е ко-
лектив от „Грийн лайн-Ганчо Бакалов“ 
- София. Изпълнител е консорциум 
„Арпезос“, в който влизат кърджалий-
ските фирми „Арда строй“, „Караман“ и 
„Електроизграждане“.

зала за 4000 души.
„Изграждането  на 

съоръженията е част 
от стратегията за раз-
витие на общината, а 
ефектът от него ще се 
усети не само в Разлог, 
но и в целия регион“, зая-
ви инж. Герчев.

Георги Петков, ръко-
водител на колектива, 
изготвил доклада за въз-
действие върху околната 
среда, каза, че са извър-
шени обследвания на те-
рена през различни се-

зони и не са установени 
защитени видове, същи-
ят не попада в защитени 
територии. В доклада са 
направени препоръки озе-
леняването да се извър-
ши с подходящи видове.

И д е я т а  з а  м е г а 
спортния център, която 
е от няколко години, е да 
се осигури целогодишна 
заетост на хотелите 
от трите туристически 
зони на Разлог – Бето-
ловото, Реденка и Ката-
рино.

Кметът Хасан Азис инспектира обекта

Макетът
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„Вашият професионален 
празник е най-скъп на сърце-
то ми. Надявам се наистина 
да има стабилно правител-
ство, защото това ще даде 
сигурност в държавата, а 
тя е най-важна за бизнеса 
и инвеститорите. Ще на-
правя всичко възможно, за 
да подкрепим бранша, да 
покажем, че сме ваш парт-
ньор. Държавата трябва да 
ви помага, а не да ви пречи. 
Това, което заедно с моя 
екип можем да направим, е 
да облекчим подзаконовите 
нормативни актове, за да 
ви улесним“, обясни служеб-
ният вицепремиер и пожела 
2015 г. да е по-добра от на-
стоящата за строителния 
сектор. „Надявам се да не 
е нулева, както 2014 г. по 
усвояването на евросред-

ствата от програмния пе-
риод 2014 - 2020 г. Много е 
важно парите от еврофон-
довете да стигат до вас “, 
допълни Захариева. 

„Почитайки традиция-
та, на 26 октомври правим  
равносметка за отиваща-
та си строителна година. 
За съжаление тя не беше 
по-лека от предходната. 
Този път бяхме изправени 
не само пред последиците 
от финансовата криза, а и 
пред проблема със спрени-
те плащания по оператив-

ните програми „Околна сре-
да“ и „Регионално развитие“. 
И природата не беше с нас. 
Сполетяха ни бедствия. Тук 
искам да благодаря на всич-
ки фирми, които се включи-
ха с безвъзмездна помощ 
към хората за преодоляване 
на щетите от катаклизми-
те“, заяви инж. Светослав 
Глосов. „В изключително 
трудната за бранша си-
туация  заради спрените 
фондове с активната си 
позиция Камарата успя да 
намери решение и да бъде 
осигурен, макар и недоста-
тъчен ресурс от бюджета 
за разплащане към фирми-
те“,  каза още председате-
лят на Камарата. „Въпреки 
това обаче  проблемът про-
дължава да стои. Ето защо 
нашето послание към поли-
тиците от 43-тото Народ-

но събрание е да загърбят 
тяснопартийните си инте-
реси и да сформират прави-
телство, което да работи 
за бързо размразяване на 
финансирането по евро-
програмите. Необходимо е 
да бъдат направени всич-
ки нужни промени, така че 
икономиката действително 
да тръгне нагоре. Прогно-
зираният растеж от 1,2% 
за следващата година не е 
достатъчен, за да подобри 
реално живота на хората“, 
подчерта инж. Глосов и до-

пълни, че новият кабинет 
трябва да насочи усилията 
си и към връщане у нас на 
чуждите инвеститори. 

„2015 г. няма да бъде 
лека. Но нека да я посрещ-
нем с оптимизъм. Нека да 
си пожелаем да бъдем  за-
едно, да имаме шанса  да 
покажем професионализма 
си с изпълнението на още 
повече обекти, с които да 
направим страната  по-кра-
сива, по-модерна, по привле-
кателна за инвестиции“, 
каза още инж. Глосов. Той 

пожела здраве, късмет,  лич-
но щастие и благоденствие 
на колегите строители, се-
мействата и екипите им.

„Считам, че тази година 
бе силна за София въпреки 
трудностите, които имах-
ме. Столичната община 
 остана един от най-големи-
те инвеститори в страна-
та. Ние направихме всичко 
възможно строителите да 
нямат никакви затрудне-
ния. Столичната община 
е най-надеждният платец 
и  ще продължава да бъде 

такъв“, заяви кметът на 
София Йорданка Фандъко-
ва и добави:  „Успяхме да 
завършим много и сериоз-
ни обекти, които радват 
столичани и облекчават 
живота им. Продължаваме 
изграждането на метрото, 
пуснахме новото кръстови-
ще на Семинарията, ремон-
тирахме бул. „Цариградско 
шосе“ и бул. „Ботевградско 
шосе“. Построихме детски 
градини и благоустроихме 
паркове. Всичко това бе 
направено от вас, това  са 

Големи строители Награда

„Главболгарстрой“ АД Златна
„Геострой” АД Сребърна
„Планекс“ ООД Бронзова

Средни строители

„Лирекс БГ“ ООД Златна
„Стад – Близнаков“ ЕООД Сребърна
„Бългериън билдинг къмпани“ EАД Бронзова

Малки строители

„Дорослава строй“ ООД Златна
„Медилон“ ЕООД Сребърна
„Енел строй“ ООД Бронзова

Големи строители Награда

„Трейс Груп Холд“ АД Златна
„ПСТ холдинг“ ЕАД Сребърна
„Агромах“ ЕООД Бронзова

Средни строители

„Виктория транс“ - 2007 ЕООД Златна
„Атлас Балкан“ ООД Сребърна
„Пътприбор“ ООД Бронзова

Малки строители

„Видапътстрой” АД Златна
„Виолина” ООД Сребърна
„БКС – Бъдинстрой” АД Бронзова

Големи строители Награда

„Енемона“ АД Златна
„Филкаб“ АД Сребърна
„Атоменергоремонт“ ЕАД Бронзова

Средни строители

„Соларпро холдинг“ АД Златна
„Технотерм инженеринг“ ЕАД Сребърна
„Белви“ ООД Бронзова

Малки строители

„Хертнер България“ ЕООД Златна
„Ен Джи технолоджи“ ООД Сребърна
„Електрикал груп“ ООД Бронзова

Големи строители Награда

„Геотехмин“ ООД Златна

„Станилов“ ЕООД Сребърна

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД Бронзова

Средни строители

„М & С бетон“ АД Златна

„Мико – Д“ ООД Сребърна

„Статус – Н“ ООД Бронзова

Малки строители

„Вера строй“ ЕООД Златна

„Аквагруп – хит“ ООД Сребърна

„Люник“ ЕООД Бронзова

ПЪРВА ГРУПА - „Строежи от високото строителство 
(жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), 
прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения“

ВТОРА ГРУПА - „Строежи от транспортната 
инфраструктура“

ТРЕТА ГРУПА - „Строежи от енергийната инфраструктура“

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - „Строежи от благоустройствената 
инфраструктура, хидротехническото строителство и 
опазването на околната среда“

Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин“ ООД:

За мен е чест от името на „Геотехмин“ ООД да получим награ-
дата като един от по-големите строители в България. Златният 
приз в Четвърта група – „Строежи от благоустройствената ин-
фраструктура, хидротехническото строителство и опазването на 
околната среда“, е доказателство за дейността на компанията ни 
при изграждането на обектите в страната. Искам да благодаря на 
служителите ни за усилията им. 

Инж. Калин Пешов, председател на УС на „Главболгарстрой холдинг“:

Голяма чест и отговорност е да получим Златната награда за Големи 
строители в Първа група - „Строежи от високото строителство (жи-
лищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфра-
структура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения“, връчвана от 
КСБ. Искам да благодаря на инвеститорите и партньорите ни. Подкре-
пям тезата, че Столичната община е един от най-коректните платци. 
Без всичко това нямаше да можем да вземем отличието. Благодаря на 
инженерите, техниците и на всички от групата на „Главболгарстрой“, 
които работят, за да е факт отличието.

Инж. Христо Димитров, „Планекс“ ООД: 

Честит празник на колегите! Искам 
да благодаря на служителите и инвес-
титорите на „Планекс“, защото без тях 
нямаше да можем да покрием критерии-
те за Бронзовата награда в Първа група 
„Строежи от високото строителство 
(жилищно, обществено-обслужващо, 
промишлено), прилежащата му инфра-
структура, електронни съобщителни 
мрежи и съоръжения“ в раздел „Големи 
строители“. 
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работни места за вас  и 
вашите екипи. За следва-
щата година имаме не по-
малко амбициозна програма. 
Ще завършим метрото до 
летището и Бизнес парка.  
Ще работим за изгражда-
нето на продължението на 
втория метродиаметър по 
бул. „Черни връх“. И през 
следващата година ще ре-
хабилитираме още улици, 
булеварди и други обекти. 
Надявам се, че ще започнем 
и ще довършим последното 
от петте кръстовища на 

две нива - това на бул. „Бъл-
гария“ и „Акад. Иван Евста-
тиев Гешов“, което заради 
обжалвания се бави“, поясни 
тя.

„Разчитам на вас, стро-
ителите. Ние ще  бъдем все 
толкова взискателни, защо-
то софиянци го изискват. 
Отговорният бизнес във 
ваше лице показа, че може 
да се справи и в тежки ме-
теорологични условия, и в 
кратки срокове“, акцентира 
Фандъкова. 

Кметът Йорданка Фандъкова обеща и през 2015 г. в София да се строи интензивно

Инж. Светослав Глосов посреща Илияна Цанова – слу-

жебен вицепремиер по управление на средствата от 

Европейския съюз

Кметът на Столичната община благодари на 

председателя на КСБ за социалната отговорност 

на бранша

Председателят на Комисията по професионална 

етика към КСБ инж. Николай Таков и инж. Любомир 

Качамаков - член на УС на КСБ

Инж. Светослав Глосов с Лиляна Павлова – депутат, 

бивш министър на регионалното развитие и 

благоустройството

Почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов 

със съпругата си
„Станилов“ 

ЕООД получиха 

сребърното 

отличие в 

Четвърта група 

при Големите 

строители

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД взеха 

бронза в Четвърта група при Големите 

строители

„Трейс Груп Холд“ АД бяха отличени със Златната 

награда във Втора група - „Строежи от транспорт-

ната инфраструктура“, при Големите строители

Бронзът при Големите строители във 

Втора група бе за „Агромах“ ЕООД

Златното отличие при Малките 

строители в Първа група грабнаха 

„Дораслава строй“ ООД

„Лирекс БГ“ ООД получиха златото 

в Първа група при Средните 

строители

Сребърната награда за Големите строители в Първа група бе за „Геострой“ АД

Сребърният приз отиде 

при „ПСТ холдинг“ ЕАД

„Видапътстрой“ АД получиха 

златното отличие за Малки 

строители за строежи от 

транспортната инфраструктура

Златният приз в категорията при 

Средните строители бе за „М&C 

бетон“ АД

Инж. Мирослав Мазнев – бивш зам.-министър 

на регионалното развитие, и прокуристът на 

в. „Строител“ Ренета Николова

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов и зам.-

председателят инж. Иван Мирински 

Изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков и 

председателят на УС на АПИ инж. Лазар Лазаров

Инж. Светослав Глосов и зам.-министърът на 

икономиката и енергетиката Бранимир Ботев

Снимки Денис Бучел Златна награда за Големи строители в Първа група – „Главболгарстрой“ АД

Бронзова награда за Големи строи-

тели в Първа група – „Планекс“ ООД

Златна награда за Големи строители в Четвърта група – „Геотехмин“ ООД



„Заедно с браншовия 
вестник „Строител“ под-
готвихме изложбата „Виж 
София - където строител-
ството среща историята 
с бъдещето“. Тя ще бъде 
открита на 31 октомври 
на пешеходния мост при 
НДК над бул. „България“ и 
ще продължи до 14 ноем-
ври. В нея ще видим исто-
рическо наследство и ново 
строителство. Очаквам 
експозицията да привлече 
интереса както на бранша, 
така и на столичани. Искам 
да благодаря на всички за 
социалната отговорност, 
която много от компаниите 
проявяват. Ще продължим 
да разчитаме на вас“, каза 
още  кметът  Фандъкова. 

„Изключително много 
благодаря на всички стро-
ители и на инж. Светослав 
Глосов за прекрасното съ-
трудничество със служеб-
ния кабинет. Като служебен 
вицепремиер по управление 
на средствата от ЕС бих 
искала да апелирам към вас 
да бъдете по-инициативни 
в работата ви с европей-
ските средства не само 
при изграждане на обекти-
те, но и да разширявате 
капацитета на фирмите 
си, да обучавате вашите 
служители и също така да 
внедрявате повече техно-
логии и иновации, за да сте 
по-конкурентни не само 
у нас, но и в Европа“, заяви 
служебният вицепремиер 
Илияна Цанова.  

След официалното от-
криване стартира и цере-
монията по връчване на 
наградите в класацията  
на КСБ за добра строител-
на практика през 2013 г. В 
нея участваха 3268 компа-
нии, вписани в Централния 
професионален регистър 
на строителя и изпълни-
ли процедурата по чл. 20, 
ал. 2 от ЗКС за 2013 г. към 
30.09.2014 г. Те са разпре-

делени по групи, съгласно 
приоритета на групата 
строежи, посочена в ЦПРС. 
В Първа група попадат 
2343 фирми, изпълнява-
щи строежи от високото 
строителство (жилищно, 
обществено-обслужващо, 
промишлено), прилежащата 
му инфраструктура, елек-
тронни съобщителни мрежи 
и съоръжения. Във Втора са 
219 компании, работещи по 
обекти от транспортната 
инфраструктура. В Трета  
–  428, ангажирани в сфера-
та на енергийната инфра-
структура, и в Четвърта 
– 278 фирми, специализира-
ни в благоустройствената 
инфраструктура, хидротех-
ническото строителство 
и опазването на околната 
среда.

Победителите са оп-
ределени от тричленна 
комисия на основание де-
кларираната информация 
от годишните отчети за 

2013 г. в електронната 
система на ЦПРС и по оп-
ределените показатели за 
оценка, съгласно чл. 3, ал. 2 
от Правилника за годишна-
та класация.

Комисията бе оглавена 
от инж. Николай Станков – 
зам.-председател на КСБ и 
председател на ОП на КСБ 
- София. Негов заместник  е 
изп. директор на КСБ инж. 
Иван Бойков, а член на жу-
рито - Георги Грънчаров – 
ръководител на Централно 
звено „Регистър“ към Кама-
рата. 

Сред критериите за 
оценка с най-голяма те-
жест е „Нетни приходи от 
продажби“, за който фирми-
те получават по 15 точки. 
Следват „Средносписъчен 
персонал за последната фи-
нансова година“ с 10 точки 
и „Дълготрайни материални 
активи за последната фи-

нансова година“ с 5 точки.
От класирането на ос-

нование чл. 8, ал. 3 от Пра-
вилника са изключени стро-
ителите „Ка билд БГ” ООД, 
София, и „ЛС – груп“ ООД, 
Несебър, на които през 2012 
и 2013 г. са им присъдени 
златни награди.

„Главболгарстрой“ АД 
грабнаха златното отличие 
при Големите строители в 
Първа група – „Строежи от 
високото строителство 
(жилищно, обществено-
обслужващо, промишлено), 
прилежащата му инфра-
структура, електронни 
съобщителни мрежи и съ-
оръжения“. Среброто бе за 
„Геострой“ АД, а бронзът - 
за „Планекс“ ООД. В раздел 
Средни и Малки строители 
златото получиха съответ-
но „Лирекс БГ“ ООД и „До-
рослава строй“ ООД. 

Във  Втора  група  - 

„Строежи от транспортна 
инфраструктура“, при го-
лемите строители побе-
дители са „Трейс Груп Холд“ 
АД. Носители на среброто 
са „ПСТ холдинг“ ЕАД, а на 
бронза – „Агромах“ ЕООД. 
При Средните и Малките 
строители златният приз е 
за „Виктория транс – 2007“ 

ЕООД и за „Видапътстрой“ 
АД. 

За съжаление отли-
чените в Трета група - 
„Строежи от енергийната 
инфраструктура“, не при-
състваха, за да получат 
своите награди. При Големи-
те победители са „Енемона“ 
АД. Среброто е за „Филкаб“ 
АД, а бронзът - за „Атоме-
нергоремонт“ ЕАД. В раздел 
Средни златният приз бе за 
„Соларпро холдинг“ АД, а при 
Малките – за „Хертнер Бъл-
гария“ ЕООД. 

„Геотехмин“ ООД взеха 
Златната награда за Големи 
строители в Четвърта гру-
па – „Строежи от благоус-
тройствената инфраструк-
тура, хидротехническото 
строителство и опазване-
то на околната среда“. След 
тях са „Станилов“ ЕООД със 
сребърно отличие и „Райко-
мерс Конструкшън“ ЕАД – с 
бронзово. Победители при 
Средните строители в ка-
тегорията са „М & С бетон“ 
АД, а при Малките – „Вера 
строй“ ЕООД.

След официалната част, 
в която станаха ясни таз-
годишните носители на 
„Оскарите“ за строител-
на практика, доказали се с 
качество и мащабност на 
изпълняваните проекти, за 
настроението на гостите 
се погрижиха Sentimental 
Swingers и Mihail Yossifov 
Sextet. 

Камарата на строи-
телите в България получи 
поздравителни адреси от: 
служебния министър на 
околната среда и водите 
Светлана Жекова; служеб-
ния министър на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията 
Николина Ангелкова; д-р Ло-
зана Василева, изпълните-
лен директор на Държавен 
фонд „Земеделие“; зам.-ми-
нистъра на инвестиционно-
то проектиране арх. Георги 
Савов; Бойко Великов, дирек-
тор на Центъра за превен-
ция и противодействие на 
корупцията и организирана-
та престъпност; д-р Миг-
лена Павлова, изпълнителен 
директор на Агенцията по 
обществени поръчки; арх. 
Владимир Дамянов, предсе-
дател на УС на Камарата 
на архитектите в България; 
Огнян Донев, председател 
на УС, и Евгений Иванов, 
изп. директор на Конфеде-
рацията на работодатели-
те и индустриалците в Бъл-
гария;  Димитър Николов, 
кмет на община Бургас. По-
здравителен адрес изпрати 
и председателят на партия 
ГЕРБ Бойко Борисов. 
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Инж. Иван Бойков, Лиляна Павлова, народен представител и бивш 

министър на регионалното развитие и благоустройството, 

инж. Лазар Лазаров, председател на УС на АПИ, д-р Йорданка 

Чобанова, заместник-министър на регионалното развитие, и 

Бетина Терзиева, „Връзки с обществеността“ към МРР, минути 

преди началото на събитието 

Инж. Светослав Глосов с председателя на ЦПРС доц. д-р инж. Георги Линков и членове на 

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър 

на строителя

Инж. Светослав Глосов с членове на УС на КСБ и областни 

председатели

Служебният вицепремиер Илияна Цанова поздрави строителите и им пожела да са по-конкурентни не само у нас, но и в Европа
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Съгласно правилника за годишната класация, комисията, която я изготвя, 
има за задължение да подреди 50-те най-големи строителни компании, вписани 
в Централния професионален регистър на строителя, по нетни приходи от 
продажби за последната финансова година, т.е. 2013 г.

№ СТРОИТЕЛ Седалище НПП
(хил. лв.)

ДМА
(хил. лв.)

Персо-
нал

1 „Геотехмин“ ООД София 533367 27268 389

2 „Трейс Груп Холд“ АД София 314690 64689 1008

3 „Главболгарстрой“ АД София 213362 31178 895

4 „ПСТ холдинг“ EАД София 172808 18876 585

5 „Геострой“ АД София 123527 38289 539

6 „Джи Пи Груп“ ООД София 102401 1913 333

7 „ТРЕЙС – София“ АД София 95133 5719 221

8 „Станилов“ ЕООД София 94965 31542 907

9 „Филкаб“ АД Пловдив 89800 24123 303

10 „Планекс“ ООД Варна 89050 27850 717

11 „ГБС - Инфраструктурно 
строителство“ АД

София 86215 9540 487

12 „Енемона“ АД София 85642 30425 1041

13 „Хидрострой“ АД София 80792 28524 473

14 „Водстрой 98“ АД София 75439 6719 440

15 „Агромах“ ЕООД с. Бело поле 72918 46743 158

16 „Кордеел – България“ ЕАД София 65525 4699 284

17 „ИСА 2000“ ЕООД София 62656 34501 390

18 „Автомагистрали - Черно 
море“ АД

Шумен 59406 32839 633

19 „Атаро Клима“ ЕООД Пловдив 56476 5532 501

20 „Интегрирани пътни 
системи“ AД

София 55453 1953 134

21 „Инжстройинженеринг“ ЕООД Варна 53955 7726 386

22 „Телелинк“ ЕАД София 53571 1056 248

23 „Аргогруп Екзакт“ ООД София 51875 10443 475

24 „Риск инженеринг“ АД София 51120 8930 156

25 „Пътинженерингстрой – Т“ 
EАД

Търговище 50156 25443 457

26 „Инфраструктурна компания“ 
АД

София 47488 19665 155

27 „Пътища Пловдив“ АД Пловдив 46871 12465 328

28 „СК - 13  ХОЛД - ИНГ“ АД София 46153 9102 321

29 „Балканстрой“ АД Разлог 44839 10815 526

30 „Щрабаг“ ЕАД София 43115 15499 178

31 „Понсстройинженеринг“ ЕАД Бургас 40876 5722 240

32 „ГСИ – Балкани“ ЕООД Бургас 35992 4526 700

33 „Каро Трейдинг“ ООД София 33934 7290 155

34 „АТ Инженеринг 2000“ ООД София 33416 18449 175

35 „Техноимпортекспорт“ АД София 32945 16902 54

36 „Пи Ес Ай“ АД Стара За-
гора

32679 9333 140

37 „Универсал строй консулт“ 
ООД

Благоевград 32333 4541 207

38 „Терна акционерно туристи-
ческо техническо и корабо-
плавателно дружество” - клон 
България кчт

София 31867 1922 130

39 „Атоменергоремонт“ ЕАД Козлодуй 31709 3409 760

40 „Старт инженеринг“ АД София 31541 12871 345

41 „Пътинженеринг – М“ АД Монтана 31367 6851 245

42 „Транспортно строителство 
и възстановяване ДП“

София 31172 29506 1047

43 „Хелиос - метал център“ ООД Пловдив 30924 4370 185

44 „Пътни строежи - Велико 
Търново“ АД

Велико 
Търново

30380 2351 352

45 „Комфорт“ ООД Варна 30350 4761 311

46 „Райкомерс  Конструкшън“ 
EАД

София 30093 12102 329

47 „Пътстрой – 92“ АД София 30068 27058 378

48 „Пътища и мостове“ ЕООД Варна 29931 30425 347

49 „Пътно строителство“ АД Добрич 28445 14267 321

50 „Трансстрой – Варна“ АД Варна 26904 9142 390

Строителите ветерани бяха важна част от 

събитието... 

Екипът на в. „Строител“ реализира 

логистиката на събитието

... и с екипа на в. „Строител“

За настроението на гостите на годишния бал се погрижиха Sentimental Swingers 

и Mihail Yossifov Sextet

Инж. Светослав Глосов с инж. Николай Таков, 

председател на Комисията по професионална 

етика към КСБ, и инж. Николай Николов, 

председател на ОП на КСБ – Бургас, и 

управител на „Билдникс“ ООД

С инж. Благой Козарев – член на УС на 

КСБ и генерален директор на „Райкомерс 

Конструкшън“ ЕАД, и инж. Иван Моллов, 

изпълнителен директор на компанията

С представителите на „Планекс“ ООД инж. 

Христо Димитров – председател на ОП на КСБ 

– Варна, инж. Пламен Андреев и инж. Здравко 

Кардашев...

Председателят на Камарата заедно с инж. Юлий 

Армянов – управител на „Тангра-АВ“ ООД, и Иван 

Армянов – управител на търговския отдел

С представителите на „Тондах“ – Нина Рашева 

и Николай Петков, и на „Винербергер“ Петър 

Петров

... както и  администрацията на КСБ

С инж. Николай Чомаковски – член на УС на 

КСБ и управител на „Пайп систем“, и Николай 

Галчев – „Галчев инженеринг“



Svilena Grazhdanska 
Reneta Nikolova 

The annual awards for the 
best companies in the con-
struction sector were given at 
the traditional ball on Builder’s 
Day. The event was hosted by 
Ekaterina Zaharieva, Care-
taker Deputy Prime Minister 
and Minister of Regional De-
velopment and Investment 
Planning and Eng. Svetoslav 
Glosov, Chairman of the Board 
of the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC). Among the 
official guests were Caretaker 
Deputy Prime Minister for EU 
Funds Management Iliyana 
Tsanova, Deputy Minister of 
Economy and Energy respon-
sible for Tourism Branimir 
Botev, and Deputy Minister of 
Environment and Water Atan-
aska Nikolova, Sofia Mayor 
Yordanka Fandakova and her 
deputies Irina Savina and Ly-
ubomir Hristov, former Minister 
of Regional Development, now 
MP of GERB – Lilyana Pavlova, 
Executive Director of “Metro-
politan” EAD Eng. Stoyan Bra-
toev, Chairman of the Board 

of Road Infrastructure Agency 
Eng. Lazar Lazarov, experts of 
government departments and 
MPs. The event was held at 
the Royal Hall of Sofia Hotel 
Balkan. 

“Just your guild is the vis-
ible, most tangible part for the 
success of the country and 

that people in it feel good. In 
order to have investments, the 
most important thing is to have 
a developed infrastructure, 
cities to have public services, 
good nurseries, kindergartens, 
homes, playgrounds, hospi-
tals. So that people remain to 
live and work here, but at the 

basis of all that are you – the 
builders,” said in her address 
Deputy PM Zaharieva. “Your 
professional holiday is most 
dear to my heart. I really hope 
to have a stable government 
because it will provide security 
in the country and this is most 
important for businesses and 
investors. I will do everything 
possible to support the indus-
try, to show that we are your 
partner. I hope the state will 
help you, not hinder you. What 
we are trying with my team to 
do is to ease the regulations in 
order to assist you,” said the 
caretaker deputy prime minis-
ter and wished 2015 to be bet-
ter than the current year for the 
construction sector. “I hope it 
will not be zero as 2014 in the 

absorption of EU funds from 
the programming period 2014 - 
2020. It is very important mon-
ey from the EU funds to come 
to you,” Zaharieva added.  

“By honoring the tradition 
on 26 October we strike a 
balance for the outgoing con-
struction year. Unfortunately, it 
was not easier than the previ-
ous one. This time we were 
confronted not only with the 
consequences of the financial 
crisis but also with the problem 
of suspended payments for 
operational programs. Nature 
was not with us either. Disas-
ters befell us. Here I would like 
to thank all the companies that 

participated voluntarily and 
helped the people overcome 
the damages caused by the 
cataclysms,” said Eng. Sveto-
slav Glosov. 

“In the extremely difficult 
for the sector situation with its 
active position the Chamber 
succeeded to find a solution 
and to be provided, though 
insufficient, funds from the 
budget for payments to com-
panies, said the Chairman of 
the Chamber. However, the 
problem with payments is still 
standing. Therefore, our mes-
sage to politicians of the 43rd 
National Assembly is to set 
aside their narrow political in-
terests and to form a govern-
ment that will work for the quick 
defrosting of funding under EU 
programs. It is needed to be 
made all necessary changes, 
so that the economy actually 
goes up. The projected growth 
of 1.2% for next year is not suf-
ficient to really improve the life 
of people,” said Eng. Glosov 
and added that the new Cabi-
net should focus its efforts on 
the return of foreign investors. 
And 2015 will not be easy. But 
let us face it with optimism. 
Let us wish to be together, to 
have the chance to show your 
professionalism with the im-
plementation of more building 
sites that will make the country 
more beautiful, more modern, 
more attractive for invest-
ments,” said Eng. Glosov. He 
wished health, luck, personal 
happiness and well-being to 
fellow-builders, their families 
and teams. 

“I think that the current 
year was strong for Sofia de-
spite the difficulties we had. 
Sofia Municipality remained 
one of the biggest investors in 
the country. Of course, we did 
our best builders not to have 
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On St. Demetrius Day BCC awarded   

Hosts of the Annual Ball on Builder’s Day were Caretaker Deputy Prime Minister and Minister of Regional Development and Investment  

Planning Ekaterina Zaharieva and Eng. Svetoslav Glosov, Chairman of the Board of the Bulgarian Construction Chamber 

Sentimental Swingers and Mihail Yossifov Sextet took care of the 

good mood of the guests at the annual ball

Eng. Svetoslav Glosov and Assoc. Prof. Dr. Eng. Georgi Linkov, 

Chairman of the Commission for Keeping, Maintenance and Use of 

CPRB, and Eng. Sarkis Garabedyan, member of the Commission

Dr. Nikolay Ivanov - Chairman of the Board of Bulgarian Branch As-

sociation Road Safety and CEO of Jupiter Holding AD, with represen-

tatives of the company and Hristo Savev, Agromach EOOD

Members of the Board of BCC Tsvetan Tsonev and Eng. Pavel Kalis-

tratov

Irina Savina, Deputy Mayor of Sofia, Eng. Miroslav Maznev, former 

Deputy Minister of Regional Development, Eng. Nikolay Stankov, 

Deputy Chairman of BCC and Chairman of BCC Regional Office Sofia 

and Arch. Borislav Borisov



any difficulties. Sofia Munici-
pality is the most reliable payer 
and will continue to be such,” 
said Sofia Mayor Yordanka 
Fandakova and added, “We 
managed to complete many 
major building sites that enjoy 
Sofia residents and facilitate 
their lives. We continue the 
construction of the under-
ground; we launched the new 
intersection at the Seminary 
and reconstructed Tsarigrad-
sko shose and Botevgradsko 
shose boulevards. We con-
structed kindergartens and 
made public parks. All this was 
done by you; these are jobs for 
you and your teams. For next 
year we have no less ambitious 
program. We will complete the 
underground to the airport and 
the business park. We will work 
for the extension of the second 
metro diameter along Cherni 
vrah Boulevard. Next year we 
will rehabilitate more streets, 
boulevards and others. I hope 
that we will start and complete 
the last of the five intersections 
on two levels – that of Bulgaria 
Boulevard and Acad. Ivan Evs-
tatiev Geshov which because 
of appeals is in delay,” she 
said. 

“I rely on you, builders. We 
will be ever so demanding be-
cause Sofia citizens require it. 
Responsible business in your 
face showed that it could han-
dle in heavy weather and in 
short terms,” said Fandakova. 

“Together with “Stroitel” 
newspaper we have prepared 
the exhibition “Look at Sofia – 
where construction meets his-
tory with the future”. It will be 
opened on 31 October on the 
pedestrian bridge at the Na-
tional Palace of Culture over 
Bulgaria Boulevard and will 
continue until 14 November. We 
will see in it historical heritage 
and new construction. I expect 
the exhibition will attract the in-
terest of both the industry and 
Sofia residents. I want to thank 
all for the social responsibility 
that many companies exhibit. 
We will continue to rely on you,” 
said Mayor Fandakova. 

“I am very grateful to all 
builders and to Eng. Svetoslav 

Glosov for the great coopera-
tion with the caretaker cabinet. 
As caretaker deputy prime 
minister for EU funds manage-
ment I would like to appeal to 
you to be more active in your 
work with EU funds not only 
in the construction of sites but 
also to expand the capacity of 
your companies, to train your 
employees, and to deploy more 
technology and innovation in 
order to be more competitive 
not only at home but also in 
Europe,” said caretaker deputy 
PM Iliyana Tsanova. 

After the official open-
ing started the ceremony of 
awards in the ranking of BCC 
for good construction practic-
es in 2013.  In it participated 
3,268 companies listed in the 
Central Professional Register 
of Builders and performed the 
procedure under Article 20, 
paragraph 2 of CBA for 2013 
as of 30 September 2014. 
They are divided into groups 
according to the priority of the 
construction group referred to 
in CPRB: In the first group are 
included 2,343 companies that 
perform high-rise construction 
(residential, public service, in-
dustrial), adjacent infrastruc-
ture, electronic communica-
tion networks and facilities. 

The second group includes 
219 companies working on 
sites of transport infrastruc-
ture. In the third group are 428 
companies involved in energy 
infrastructure and in the fourth 
– 278 companies specializing 
in public utility infrastructure, 
hydraulic engineering and en-
vironmental protection. 

Winners were determined 
by a three-member committee 
on the basis of declared infor-
mation from the financial state-
ments for 2013 in the electronic 
system of CPRB and accord-
ing to the determined indices 
for assessment under Article 3, 
paragraph 2 of the Regulations 
for annual ranking. 

The committee was head-
ed by Eng. Nikolay Stankov 
– BCC Deputy Chairman and 
Chairman of the Regional Of-

fice of BCC – Sofia. His deputy 
was Executive Director of BCC 
Eng. Ivan Boykov and member 
of the jury was Georgi Gran-
charov, 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 “Average 
staff for the last financial year” 
with 10 points and “Tangible 
fixed assets for the last finan-
cial year” with 5 points.

From the ranking, based 
on Article 8, paragraph 3 of 
the Regulations, are excluded 
builders “Ка build BG” OOD, 
Sofia and “LC – group” OOD, 
Nesebar, which in 2012 and 
2013 were awarded gold med-
als. 

“G lavbolgarst roy”  AD 
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  the best construction companies

Kalin Peshov, Chairman of the Board 
of Glavbolgarstroy Holding:

Great honor and responsibility is 
the award of the Chamber 

Great honor and responsibility is to receive the gold 
award for major builders in the first group – high-rise con-
struction (residential, public service, industrial), adjacent 
infrastructure, electronic communication networks and fa-
cilities, awarded by BCC. I want to thank our investors and 
partners. I support the thesis that Sofia Municipality is one of 
the most correct payers. We could not get the prize without 
all this. I thank the engineers, technicians and all people of 
the group of Glavbolgarstroy who work the prize to be a fact. 

Dominic Hamers, Executive Director 
of Geotechmin OOD:

This is evidence of our activity 
I am honored by the name of Geotechmin OOD to re-

ceive the award as one of the larger builders in Bulgaria. 
The gold prize in the fourth group – construction sites of 
public utility infrastructure, hydraulic engineering and envi-
ronmental protection, is evidence of our company’s activity 
in the construction of sites in the country. I want to thank 
our employees for their efforts. 

“Geotechmin” OOD received the gold prize of big builders in the fourth group – construction sites  

of public works infrastructure, hydraulic engineering and environmental protection

grabbed the gold medal in 
large builders in the first group 
– high-rise construction (resi-
dential, public service, indus-
trial), adjacent infrastructure, 
electronic communication net-
works and facilities. The silver 
medal was for “Geostroy” AD 
and the bronze – for “Planex” 
OOD. In the section “medium” 
and “small” construction com-
panies gold received respec-
tively “Lirex BG” OOD and 
“Doroslava stroy” OOD. 

The second group – con-
struction sites of transport 
infrastructure for large build-
ers winners are “Trace Group 
Hold” AD. Silver winners are 
“PST Holding” EAD and bronze 
winners “Agromah” EOOD. In 
“medium” and “small” build-
ers gold award is for “Victoria 
Trans – 2007” EOOD and for 

“Vidapatstroy” AD. 
Unfortunately, winners in 

the third group – construction 
sites of the energy infrastruc-
ture - were not present to re-
ceive their awards. Big winners 
are “Enemona” AD. Silver was 
for “Filkab” AD and bronze – for 
“Atomenergoremont” ЕАD. In 
section “medium” the golden 
award was for “Solarpro Hold-
ing” AD and in small – for “Hert-
ner Bulgaria” EOOD.  

“Geotechmin” OOD took 
the gold award for major 
builders in the fourth group – 
constructions of public utility 
infrastructure, hydraulic engi-
neering and environmental pro-
tection. They are followed by 
“Stanilov” EOOD with silver and 
“Raicommerce Construction” 
EAD – with bronze. Winners in 
the category of medium-sized 
builders were “М & С con-
crete“ AD and in small – Vera 
stroy” EOOD. 

After the official part, in 
which became clear this year’s 
winners of the “Oscars” for the 
construction practice, proven 
quality and scale of projects 
under implementation, Sen-
timental Swingers and Mihail 
Yossifov Sextet were respon-
sible for the good mood of the 
guests.

For Builders’ Day the Bul-
garian Construction Chamber 
received congratulatory letters 
from the Ministry of Environ-
ment and Water, State Fund 
Agriculture, Center for Preven-
tion and Countering Corruption 
and Organized Crime, Public 
Procurement Agency, Cham-
ber of Architects in Bulgaria, 
Confederation of employers 
and industrialists in Bulgaria, 
Burgas Municipality and from 
the Chairman of GERB Boyko 
Borisov. 

Photos by Denis Buchel

Ball 2014 brought together 

nearly 250 elite guests
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Бурята в Европа отминава и през следващите няколко години ще преобладава 
оптимистично време с максимални стойности в западните части на континента

Ана Пиринска,
КСБ, експерт „Междуна-
родна дейност и управ-
ление на проекти“

Строителството в 
глобален мащаб ще уве-
личи производителност-
та си с повече от 70%, до 
космическите 15 трилиона 
щатски долара до 2025 г. 
Свръхскоростният рас-
теж, който изпреварва 
дори този на световния 
БВП, ще бъде концентри-
ран основно в три държа-
ви – Китай, САЩ и Индия. 
Още през 2010 г. Китай 
изпревари САЩ по големи-
на на строителния пазар. 
Тази експанзия се очаква 
да продължи и така Пе-
кин ще увеличи дела си в 
бранша от 18 на 26% през 
2025 г. Индия пък се очак-
ва да задмине Япония и да 
заеме третото място в 
света със средногодишен 
темп на растеж от 7,4%. 
И ако тази тенденция се 
запази, напълно възможно 
е скоро Ню Делхи да изпре-
вари дори Пекин. 

Съществени възмож-
ности се разкриват и пред 
новото поколение т.нар. 
азиатски тигри – Индоне-
зия, Виетнам и Филипини-
те. Тези три страни ста-
ват все по-атрактивни за 
производителите, които 
са ориентирани основно 
към износ и представля-
ват строителен пазар 
на стойност 350 млрд. 
долара, който устойчиво 
нараства средно с по 6% 
годишно. Данните са от 
доклад на „Прайс Уотър 
Купърс“, в който се твър-
ди още, че до 2050 г. ще 
има над 2 млрд. нови град-
ски жители. Ето защо 
устойчивата урбанизация 
ще се превърне в сериоз-
но предизвикателство за 
строителната индустрия, 
която ще трябва да тър-
си иновативни продукти и 
решения, за да се справи с 
амбициозната задача да 
изгражда по-добри градове 
за живеене. 

Как изглежда строителни-

ят сектор на Стария кон-

тинент и какви перспекти-

ви се откриват пред него 

през следващите няколко 

години?

2014 г. се очертава 
като ключова за строител-
ния бранш, който постепен-
но преминава от стабил-
ност към устойчив растеж 
според „Евроконструкт“ 
(организация, която обоб-
щава данни от цяла Евро-
па и предоставя детайлни 
анализи и прогнози за стро-
ителството). Разбира се, 
това е доста прибързано 

заключение и далеч не оз-
начава, че скоро секторът 
ще се възстанови напълно. 
Макар в някои страни да 
се наблюдава тенденция 
за сериозно подобряване 
на показателите, трябва 
да се има предвид, че всяка 
отделна държава има свои-
те специфики.  

Независимо обаче от 
множеството проблеми, 
които все още възпрепят-
стват по-бързото подо-
бряване на ситуацията 
като цяло, предвижданият 
растеж в Европа за 2014 г. 
е 1,3%, за 2015 г. – 2%, и 
за 2016 г. – 2,2%. Това е 
значителен напредък, тъй 
като през последните три 
години строителната 
производителност тради-
ционно намаляваше, а само 
през последните две спад-
на с повече от 8%. 

Не е изненадващо, че 
перспективите са най-
добри за страните в За-
падна Европа. Очаква се 
държавите в тази група 
да имат устойчив растеж 
през следващите няколко 
години. „Европейският ар-
хитектурен барометър“ 
– изследване сред 1200 ар-
хитекти от 6 европейски 
държави (Германия, Фран-
ция, Италия, Испания, Ве-
ликобритания и Холандия), 
което се провежда на все-

ки три месеца, също дава 
оптимистични прогнози, 
макар да предвижда малко 
по-скромни темпове. 

Междувременно и скан-
динавските страни се 
представят много добре, 
като Дания, Норвегия и 
Швеция се очаква да от-
бележат ръст от порядъ-
ка на 3 – 4% през 2015 и 
2016 г. Южна Европа пре-
живя най-трудно годините 

на рецесия. Това се дължи 
на дълбоки структурни 
проблеми в икономиките 
на държавите от региона. 
И все пак през 2015 г. дори 
и в тази група се очаква 
лек растеж на строител-
ната производителност. 
Стабилно покачване на 
стойностите се планира 
и за повечето държави в 
Централна и Източна Ев-
ропа, като Полша, която 

заема около 60% в тази 
част на континента, ще 
има най-съществен и бърз 
напредък. Ръстът в стро-
ителството там между 
2014 и 2016 г. се изчислява 
на 13,5%, което основно се 
дължи на инженерното, със 
силен акцент върху транс-
порт и енергетика. А об-
щият растеж, който се 
предвижда за държавите 
в Източна Европа, е 3,3% 

през 2015 г. и 4,6% през 
2016 г. 

Великобритания –  

радикална трансформация

Защо обаче западно-
европейските държави 
могат да се похвалят с 
най-оптимистични пока-
затели? И дали подобни 
добри новини скоро ще се 
чуят и за останалите ре-
гиони в Европа? По всичко 
личи, че строителната 
индустрия във Великобри-

тания навлиза в период на 
стабилен растеж от поря-
дъка на 4% ръст през 2014 
и 2015 г. и незначително 
по-малко през 2016 г. Това 
до голяма степен се дължи 
на амбициозния план, кой-
то британското прави-
телство има за бъдещето 
на индустрията, наречен 
„Строителна страте-
гия 2025“. Властите на  
Острова в тясно сътруд-

Очакван растеж на строителната индустрия в 19 европейски 

държави за 2014 г. Видимо те могат да бъдат поставени в 

четири категории: Западна Европа (Великобритания, Австрия, 

Белгия, Франция, Германия, Ирландия, Холандия и Швейцария), 

скандинавските държави (Дания, Финландия, Норвегия и 

Швеция), Централна и Източна Европа (Чехия, Унгария, Полша, 

Словакия) и Южна Европа (Испания, Португалия и Италия) 

Източник: „Евроконструкт“ 

Източник: „Евроконструкт“

Очакван растеж 

на строителната 

индустрия за 2014 г.

22.1

32.5

45.4

Европейски строителен пазар, 2013 г.

Жилищно
строителство

Нежилищно
строителство

Строително
инженерство
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ничество с представите-
ли на бранша изготвиха 
този дългосрочен доку-
мент, който има за цел да 
върне Великобритания на 
първите места в отрасъ-
ла в световен мащаб. Той 
разписва редица мерки по 
отношение на стажове, 
справедливо разплаща-
не с малките и средните 
предприятия, регионално 
развитие, идентифицира-
не на глобални възможни 
за английския бизнес и 
др. Островната държава 
традиционно има силни 
конкурентни позиции, сла-
ви се със силна експерти-
за в области като архи-
тектура, инженерство и 
дизайн. Освен това мно-
жество английски компа-
нии са сред водещите в 
търсенето на устойчиви 
строителни решения. 

Основаната задача на 
„Стратегията“, разписа-
на в 76 страници, е „ра-
дикална трансформация 
на индустрията“ от днес 
до 2025 г. За тази цел се 
предвижда намаляване 
на разходите, по-бързо 
изпълнение на проекти, 
понижаване на вредните 
емисии в атмосферата, 
както и превръщането 
на строителството в 
по-атрактивен сектор за 
бъдещите поколения. Ето 
и трите основни задачи, 
които Великобритания 
ще се стреми да постиг-
не през следващите 10 
години: намаляване с 33% 
както на първоначалната 
цена на даден строителен 
проект, така и на целия 
му жизнен цикъл; понижа-
ване с 50% на вредните 
емисии от строителната 
индустрия; спад с 50% на 
търговската дупка между 
общия внос и износ на про-
дукти и материали. 

Междувременно Ирлан-
дия може да се похвали с 
най-добри показатели по 
отношение на очакван 
растеж на индустрията в 
Европа – 9,8% през 2014 г. 
и съответно 8,2% и 10,6% 
през следващите две годи-
ни. Въпреки това обаче до 
2016 г. страната няма да 
достигне показателите си 
от 2010 г., след като за-
едно с Испания бяха сред 
страните, най-тежко за-
сегнати от кризата. 

Във Франция се на-
блюдава подобряване на 
бизнес средата като цяло, 
което се отразява и на 
строителството, разби-
ра се. Целенасочената 
политика на президента 
Франсоа Оланд в това 
отношение се очаква да 
доведе до откриването 
на 40 хил. нови работни 
места в бранша, твърди 
авторитетното издание 
„Файненшъл Таймс“. Изпъл-
нителният директор на 
най-голямата строителна 
фирма във Франция – „Вин-
чи“, се надява, че с под-

писването на специален 
пакет от мерки на стой-
ност 3,6 млрд. евро с цел 
разширяване на пътната 
инфраструктура в стра-
ната тежко удареният от 
кризата сектор ще запо-
чне да се възстановява. 
В него работят 1,9 млн. 
души и едва през 2014 г. 
започна да дава сигнали за 
съживяване – нещо, което 
вече се случи в Германия и 
във Великобритания. Сти-
мулационният пакет от 
мерки предвижда 2 млрд. 
евро да бъдат усвоени от 
гиганта „Винчи“ и от други 
конкурентни фирми. Бизне-
сът във Франция се надява 

и да продължи инвестиции-
те си в летища – вече до-
казала ефективността си 
стратегия, след като през 
2013 г. френски компании 
приватизираха португал-
ско летище за 3,1 млрд. 
евро и след това акциите 
му се покачиха с 8%. 

Балкани

През последните някол-
ко години строителният 
бранш в съседна Сърбия 
също преживя редица труд-
ности. Тежката ситуация 
се дължи на това, че голе-
мите компании в бранша 
работят с по-малко от 
30% от капацитета си, а 
безработицата в сектора 
се е увеличила драстично. 
От 120 хил. души, заети в 
строителството преди 
кризата, в момента те са 
едва между 70 и 80 хиляди. 
Ето защо днес сръбската 
индустрия е силно фраг-
ментирана и липсват го-
леми и стабилни компании, 
които биха могли да изпъл-
няват широкомащабни про-
екти. Една от причините 
за това състояние на сек-
тор в западната ни съсед-
ка е и фактът, че много от 
местните фирми загубиха 
ключови инфраструктур-
ни проекти, спечелени от 
чуждестранни конкуренти 
на изключително ниски 
цени.

В Хърватия строител-
ството пряко зависи от 
публичните инвестиции. 
И макар че редица инфра-
структурни и индустри-

ални проекти бяха спрени 
поради кризата, очаквани-
ята са след приемането 
на страната в ЕС през 
миналата година те да 
бъдат завършени. Това 
би следвало да даде силен 
тласък и на цялата индус-
трия в страната, която 
постепенно да започне да 
се възстановява. През по-
следните няколко години 
най-бързо растящият сег-
мент в бранша в Хърватия 
е изграждането на жилищ-
ни сгради със среден годи-
шен ръст от 4,6%. Прогно-
зите сочат, че темпът ще 
се запази и в бъдеще.

В сравнение с повече-
то страни на Балканите 
ситуацията в Турция из-
глежда по-стабилна. През 
2014 г. там се очаква ръст 
на строителната индус-
трия с 5,3% с тенденция 
този темп да се запази и 
през следващите няколко 
години. Това се дължи ос-
новно на вече започнати 
проекти, които дават до-
бавена стойност. Подоб-
ни прогнози обаче носят и 
своя риск, тъй като инвес-
титорите са разтревоже-
ни от евентуална полити-
ческа нестабилност, от 
множеството корупционни 
скандали в строителство-
то през последните годи-
ни, както и от крехката 
макроикономическа ситуа-
ция в страната. И все пак 
надделяват прогнозите 
за стабилен растеж на 
строителния сектор, като 
за периода 2014 – 2022 г. 
средногодишният ръст се 

очаква да бъде 5%, сочи 
проучване на „Бизнес мони-
тор интернешънъл“. 

Междувременно Бъл-
гария оглави класацията 
за най-евтината държава 
за строителство в Евро-
па. Това сочи сравнителен 
анализ на консултантска-
та фирма „Харис“. Разходи-
те у нас са между 38 и 66% 
по-ниски от тези в някои 
райони на Великобрита-
ния. Изследването взема 
предвид цените на стро-
ителните материали и на 
труда в 56 страни от цял 
свят. Така България се на-
режда на едно от послед-
ните места, като само 
държави като Гана, Мароко, 
Тунис, Тайван, Индия и Шри 
Ланка ни изпреварват. Тру-
дът е най-евтин в Пакис-
тан и Индия, а най-скъпата 
държава за строителство 
е Швейцария. Стойности-

те зависят до голяма сте-
пен от цените на метала, 
медта и нефта, уточняват 
анализаторите. Това, че 
България е на дъното по 
цена на строителството, 
обаче не я прави автома-
тично атрактивна ин-
вестиционна дестинация, 
защото чуждестранните 
инвеститори търсят най-
вече квалифицирана работ-
на ръка, както и качестве-
на инфраструктура. 

На теория строител-
ството показва първи при-
знаци на съживяване и дава 
поводи за оптимизъм. На 
практика обаче ситуация-
та е различна. Вторичните 
трусове от кризата про-
дължават да се усещат с 
различна сила в отделните 
европейски държави и да 
предизвикват съответни-
те икономически проблеми, 
които едва ли биха могли 

да бъдат решени за година 
или две. Междувременно и 
цялостното състояние на 
Стария континент не е об-
надеждаващо. Достатъчно 
е да погледнем само някои 
данни – делът на Европа в 
световния БВП намалява, 
общият размер на дълга 
расте, производителнос-
тта в редица страни е не-
задоволителна, опасността 
от банкови фалити остава 
твърде висока и т.н. Ето 
защо рисковете пред ев-
ропейската икономика в 
по-широк смисъл са валид-
ни с пълна сила и за всеки 
отделен сектор. Колкото 
до оптимистичните стой-
ности за строителството 
в Западна Европа, очевидно 
е, че те са резултат от 
целенасочени и дългосроч-
ни стратегии, изработени 
в тясно сътрудничество 
между правителствата и 
бизнеса. Именно липсата на 
подобно взаимодействие в 
редица европейски държави, 
сред които и България, крие 
твърде много неизвестни 
за бъдещето, води до по-не-
гативни прогнози и до чув-
ство, че се работи на парче, 
вместо да се поставят по-
далечни хоризонти. 

И фактът, че от нача-
лото на кризата европей-
ските икономики днес са 
най-стабилни и показват 
тенденция за устойчив 
растеж, не бива да ни ус-
покоява. Напротив – не 
всички държави ще рас-
тат с еднаква скорост, а 
някои дори няма да растат 
въобще. 

Източник: „Европейски архитектурен барометър“

  

  
   

 

         
2012   -4%  733 млрд. евро  -2%  6%  -2%  -12%  -16%  -13%  

2013   -3%  710 млрд. евро -3%  2%  -2%  -5%  -15%  -3%  

2014  -2%  698 млрд. евро -1%  1%  -1%  -3%  -10%  -1%  

2015  1%  702 млрд. евро 2%  4%  0%  0%  -8%  2%  

Прогноза за строителния пазар 
(промяна в сравнение с предходната година)

Снимки Ренета Николова, Галя Герасимова
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Доц. д-р инж. Радан Иванов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов”:

Съвместните идеи с КСБ  са от взаимна полза
Георги Сотиров

Доц. Иванов, на тър-

жеството за Димитров-

ден ОП на КСБ – Пловдив, 

ви отличи за „Партньор 

на годината”. Задължава-

що звучи…

Това признание е голя-
ма чест за Висшето стро-
ително училище „Любен 
Каравелов” и също така 
предполага определени 
наши задължения към бран-
ша. Преди няколко месеца 
със зам.-председателя на 
Камарата на строите-
лите в България Пламен 
Иванов, който отговаря 
за професионалната под-
готовка и образованието 
в КСБ, се договорихме за 
съвместна работа в об-
ластта на обучението. 
Стартирахме идеята и се 
надявам тя да се развива 
през годините. 

За какво става дума? 
За надграждане. Съвмест-
но организираме курс за 
обучение на бъдещите 
ръководители на строи-
телни фирми. Оказва се, 
че поколението, което 
е създало днешните ак-
тивни фирми, повече или 
по-малко му е време да се 
оттегли от реалния биз-
нес. Възраст… Знанията, 
които тези хора са полу-
чили в старата система 
на образованието, кога-
то е имало възможност 
за дългосрочно поетапно 
израстване в държавните 
компании, днес не могат 
да се получат така. Мла-
дите кадри не придобиват 
знания по този традицио-
нен за времето път на ка-
риерно развитие. И затова 
се налага едно допълващо 
обучение. Именно за него 
си партнираме със стро-
ителния бранш, за да мо-
жем точно да установим 
елементите, които не дос-
тигат сега на бъдещите 
лидери във фирмите. От 
своя страна нашият ВУЗ 
се ангажира със своя ви-
сококвалифициран препо-
давателски състав.

Идеята ни е този курс 
да бъде на ниво „магистър 
по мениджмънт на инвес-
тиционни проекти”. Това, 
разбира се, е само рамка-
та. Ние ще излезем далеч 
извън нея. Младите колеги, 
които искат да надграж-
дат знания в този курс, би 
трябвало да имат строи-
телно, икономическо или 
юридическо образование. 
В най-добрия случай тези 
наши студенти би трябва-
ло да имат някакъв стро-
ителен бекграунд. Това е 
целево обучение и не се 
нуждае от някаква рекла-
ма, защото кандидатите 
са налице. Те са усетили, 
че имат нужда от тези до-
пълни знания, и са готови.

Това ще бъдат строи-

телни кадри от Пловдив-

ския регион, или...

Да, пилотната версия 
на този курс ще я осъ-
ществим в Пловдив, в ба-
зата на Областното пред-
ставителство на КСБ. Ако 
тази идея потръгне, в кое-
то не се съмнявам, нищо 
не пречи да я изнесем във 
Варна, Русе, т.е. в градо-
вете, където има струпва-
не на строителни фирми. 

Но във Варна и в Русе 

има ВУЗ-ове, в чиито про-

грами фигурира специал-

ността „Строителен ин-

женер”?

Винаги съм казвал, че 
конкуренцията е нещо  
добро. 

Съвместната ви идея 

с Пламен Иванов за едно 

изнесено обучение на 

строители с висше обра-

зование, които искат да 

получат допълнителна 

подготовка, магистра-

тура по управление на 

инвестиционни проекти, 

може би е само началото 

на ползотворни контак-

ти с КСБ?

На ВСУ „Л. Каравелов” 
предстои подновяване на 
програмната акредитация 
на професионалното на-
правление „Архитектура, 
строителство и геоде-
зия”. За целта сме реши-
ли да съгласуваме всички 
учебни планове с КСБ и с 
Камарата на инженерите 

в инвестиционното про-
ектиране. От това ще 
произлезе ново сътруд-
ничество между нашите 
структури.

В интервю за нашия 

вестник през юли т.г. 

вие  изведохте  като 

главна задача пред ВСУ 

запазването на приема 

на студенти на нивото 

от 2013 г. въпреки демо-

графския срив, стремежа 

на все повече млади хора 

да учат в чужбина, ико-

номическата криза и т.н. 

Успях те ли?

Статистиката пър-
воначално ни стресна. 
Но след като направихме 
анализ на резултатите, 
се оказа, че имаме спад в 
едно-единствено направ-
ление - „Строителство 
на сгради и съоръжения” 
(ССС) - редовно обучение. 
Това е основна специал-
ност на Строителния фа-
култет. За щастие всички 
други направления запази-
ха нивото. Имам предвид 
„Архитектура“ заедно със 
„Строителство и архитек-
тура на сгради и съоръже-
ния”, магистратурите по 
строителни конструкции 
и мениджмънт на инвес-
тиционни проекти. А с 
този курс в Пловдив ще 
надхвърлим очакваната 
бройка на желаещите да 
се обучават при нас в „Уп-
равление на инвестицион-
ни проекти“. Приемът на 
чуждестранни студенти 
се запази на нивото от ми-

налата година. Основният 
ни проблем се очертава в 
търсенето на начини за 
мотивирането на млади 
хора да учат „Строително 
инженерство”. 

Това предполага ли 

някаква промяна в ор-

ганизацията на учебния 

процес?

По-скоро - не. Защото 
става дума за кандидат-
стване на млади хора, 
които все още са извън 
материята и не се ин-
тересуват от организа-
цията на учебния процес. 
Явно професията на стро-
ителния инженер се оказва 
сложна за днешните аби-
туриенти…

И се налага разработ-

ването на идеи, свързани 

с образователния марке-

тинг?

Да. Насрочили сме едно 
всеобщо обсъждане в уни-
верситета за предсто-
ящата кандидатстудент-
ска кампания за търсене 
на свежи идеи в това от-
ношение. Като малък ВУЗ 
ние не можем да си позво-
лим всички форми и изяви 
на рекламата. Трябва да 
изберем един път и да го 
следваме. Ще заложим 
най-вече на посещенията 
на наши преподаватели по 
места, в строителните 
и математическите гим-
назии, от които тради-
ционно имаме кандидати. 
Трябва да помислим и за 
финансово стимулиране, 
за да привлечем добри, от-
лични възпитаници, а не 
просто студенти. 

Базата на ВСУ е дос-

татъчен стимул за мла-

дите хора, струва ми се?

Не е точно така. Сту-
дентите стават все по-
взискателни. И имат въз-
можности да избират не 
само най-доброто, а най-
най-доброто за своето 
образование. 

В този смисъл те ще 

търсят добри и можещи 

преподаватели. Да раз-

кажете за кариерното 

развитие и на младите 

научни работници?

Младите преподавате-
ли се развиват много до-
бре. Те определено имат 
желание за работа. Имаме 
един останал през години-
те проблем със средното 
и малко над средното по-
коление асистенти, които 
нямат желание да вършат 
научна работа. При нас 
процентът на такива ко-
леги може би е най-голям. 
Това са главни асистенти 
на 45 - 55 години, които 
досега не са направили 
докторантура, и това им 
спира научния път нагоре, 
към доцентура и професу-
ра евентуално. Като спе-
циалисти са перфектни. Те 
обучават студентите на 
това, което знаят, идеал-
но. Но не могат да бъдат 
ресурс за бъдещото разви-
тие на университета. 

Приемът на студен-

тите дали може да се 

коментира и от гледна 

точка на конкуренцията 

между сродните ВУЗ-

ове? Вече в шест от тях 

се изучава „Строително 

инженерство”.

Според мен е още рано 
да се говори за конкурен-
ция в смисъла на въпроса 
ви. По-скоро напълно се 
очертава регионалната 
ориентираност на универ-
ситета. Сега, когато и в 
Техническия университет 
в Русе откриха специал-
ност по строително ин-
женерство, забелязахме, 
че от Русенския регион 
почти нямаме студенти, 
т.е. младите хора избират 
висшето учебно заведение 
чисто прагматично.

 
И накрая ще сподели-

те ли по какъв проблем 

ще работите за бъде-

щото ви развитие на 

учен? Само ще марки-

рам, че сте завършили 

университета в Кобе, 

Япония, а оттам имате 

и постдокторска специа-

лизация в областта на 

инфраструктурното зе-

метръсно инженерство.

За съжаление натовар-
ването ми като ректор е 
доста голямо и не остава 
време за наука. Но научен 
мениджър - да. Имам двама 
докторанти и все пак осъ-
ществявам някакви научни 
идеи.

Искате да кажете, че 

през вашите четири го-

дини на ректорския стол 

няма да работите над 

една бъдеща професура?

Е, все пак по малко 
работя и в областта на 
научните ми приорите-
ти. Спечелихме проект 
за закупуването на осем 
вида оборудване. Едно от 
тях е комплект акселеро-
метри, който ще ни даде 
възможност да записваме 
земетресения, както и ви-
брациите на сгради, чрез 
което ще анализираме ди-
намичните им характерис-
тики. Тук има изключител-
но богато поле за научно 
търсене с възможности 
за реално подпомагане на 
проектирането и строи-
телството на сгради. В 
това направление ще раз-
вивам и една бъдеща про-
фесура.

Снимки авторът
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Елица Илчева

Когато чуем Захарна 
фабрика, веднага си пред-
ставяме кръглите прозор-
ци върху залепените една 
до друга тесни сгради. Но 
не ни става сладко на ду-
шата, защото вече много  
години следим - не без ин-
терес - как една по една се 
стопяват и се превръщат 
в нищо. Преди 15 години 
старата фабрика имаше 
потенциал чрез модерни-
те методи за възстано-
вяване на индустриалните 
халета да получи нов жи-
вот... Имаше шанс да се 
превърне в модерен арт 
център или музей на про-
мишлеността със съпът-
стващи услуги – шопинг и  
развлечения... Днес обаче 
този признат за най-кра-
сив групов архитектурен 
паметник на културата 
вече е в параграф 22 и дори 
и най-големите оптими-
сти са скептични, че ще 
дойде време, когато може 
да бъде изграден отново. 
За реставрация отдавна 
не се говори.

Но дори и печалната 
гледка на умиращата сгра-
да, която е част от лице-
то на София, предизвиква 
възхищение от строител-
ния гений на следосвобож-
денска България. Затова 
си струва да си припомним 
малко от историята на 
градежа.  

Трета на Балканите 

Въпреки  че днес напо-
добява само злокобен за-
мък, софийската Захарна 
фабрика е третата така-
ва на Балканския полуос-
тров след тези в Белград 
и Букурещ и е сред най-
ценните ни архитектур-
но-исторически памет-
ници. Построена е през 
1898 г. на четири киломе-
тра извън столицата (по 
онова време) по направ-
лението на жп линията 
София - Кюстендил. Пет 
години по-рано – на 29 ок-
томври 1894 г., или преди 
точно 120 години, солид-
ният брюкселски фабри-
кант барон Вандерстрат 
Солвей, производител на 
сода, подава заявление до 
Министерството на тър-
говията и земеделието за 
получаване на 20-годиш-
на концесия за производ-
ство на захар и получава 
одобрение. Създава „Бъл-
гарски захарни фабрики 
и рафинерии“, част от 
групата на „Солвей“, с ка-
питал 3 млн. златни лв. и 
1 млн. лв. в облигации. 

Дружеството се за-
дължава да проучи подхо-

дящи у нас места за ви-
реене на захарно цвекло, 
което е непозната за Бъл-
гария земеделска култура. 

На 31 май 1897 г. пред-
ставители от Министер-

ството на търговията 
и земеделието правят 
тържествено първата 
копка на софийската За-
харна фаб рика. През ав-
густ белгийците започ-

ват строежа върху 14 хил. 
кв. м, като купената от 
тях площ е общо 130 дка. 
По аналог на най-добри-
те европейски образци са 
изградени 21 постройки. 

Фабричните помещения 
и ремонтните работил-
ници заемат 8560 кв. м 
площ, административна-
та постройка - 1678 кв. м, 
а складовете - 3488 кв. м. 
Вдигането на сградите 
струва 1 320 000 лв., а обо-
рудването с машини - още 
3 451 000 лв.

Мястото не е избрано 
случайно – то е близо до жп 
линията София - Кюстен-
дил, но за да се свърже с нея, 
се трасират допълнително 
около 700 м с няколко разкло-
нения. Самата фабрика е из-
градена според най-високи-
те за времето стандарти и 
технологии, а откриването 
й е символ на стремежа на 
млада България да навакса 
в индустриалното си раз-
витие. По-голямата част 
от оборудването е белгий-
ско, но някои от машините 
са внесени и от Германия. 
За да подпомогнат с по-
знанията си българското 
захарно производство, във 
фабриката постъпват 23-
ма белгийски специалисти 
и работници. 

Държавата също дава 
рамо на зараждащата 
се индустрия. Правител-
ството определя премия 
за производството на тон 
захарно цвекло, осигурява 
евтини въглища от пер-
нишките мини, намалява 
транспортните такси при 
превоз на суровината, ос-
вобождава фабриката от 
данък сгради и данък заня-
тие и въвежда митническа 
тарифа за ограничаване 
вноса на бялото злато.

На 11 ноември 1898 г. 
фабриката произвежда 
първата си сурова захар. 
Пет месеца по-късно за-
почва и добивът на ра-
финирана. През 1899 г. се 
достигат 565 т, а 1914 г. 
е годината на рязък про-

изводствен скок. Тук ра-
ботят 1200 столичани, 
които получават най-ви-
соките заплати в София. 

Белгийците развиват и 
социална политика. Върху 
80 дка в съседство са по-
строени първите работ-
нически жилища, както и 
детска градина. Четири 
години след модернизаци-
ята през 1921 г. фабрика-
та затваря врати заради 
конкуренцията на завода 
в Русе. 

Години на разруха

Дори и витошкият ка-
мък, използван при изграж-
дането на постройките, 
не удържа на разрухата 
през следващите почти 
осем десетилетия, а ко-
гато през 1998 г. кметът 
Стефан Софиянски откри-
ва дискусия за възстановя-
ването на сградата като 
паметник на културата, 
това изглежда реална въз-
можност. На среща с част 
от собствениците на 
имота – „Меридиан-Бочев“, 
„Финтекс“ и Министер-
ството на земеделието и 
горите, под чиято шапка 
е обявеният вече за час-
тична приватизация мел-
ничен комбинат, гл. арх. 
на София по това време  
Стоян Янев припомня, че 
идеята за възстановяване 
на комплекса е още от 70-
те години. 

Тогава е решено глав-
ната производствена 
сграда да получи статут 
на Паметник с национално 
значение. 

Следват почти 10 го-
дини, в които архитекти 
и студенти предлагат 
различни идеи – от създа-
ване на културен център 
от типа на парижкия „Бо-
бур“ през „мултимедиен 
мост между локалната и 
европейската културно-
историческа система“  до 
„място за пушене“ за пове-
че от 700 хил. души. 

Всички те обаче ос-
тават на хартия, докато 
собствеността се мени. 
Последният стопанин е 
гръцката „Ти Ей Би риъл ес-
тейт“, която през 2009 г. 
купува фабриката в пакет-
на сделка от „София мел“. 
За постройките и приле-
жащия терен с площ близо 
26 хил. кв. м плаща малко 
над 640 хил. евро, а след 
това компанията перио-
дично дава хиляди левове 
за налаганите й заради ло-
шото стопанисване глоби.

Всъщност още през 
2006 г. инициативна гру-
па архитекти издават 
некролог на сградата и я 
обявява за изчезваща. Точ-
но това е Захарна фабрика 
и сега. 

Или как 120-годишната емблематична за 
София сграда се топи в нищото

Обектът има множество предписания от най-различни институции – ДНСК, Столичната 

община, Националния институт за паметниците на културата. За съжаление това по никакъв 

начин не е довело до подобряване на състоянието му

Единственото възможно решение за рушащите се постройки е да се съборят и изградят 

отново по детайл

Снимки Денис Бучел
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Росен Алексиев

В сърцето на Стокхолм има 
едно студио, което определя мо-
дата в съвременната архитек-
тура на Швеция. Tham&Videgard 
Arkitekter носи името на двамата 
си основатели – Боле Там и Мар-
тин Видегард. Много отдавна 
тези талантливи архитекти са 
спечелили сърцата на шведите 
с майсторските си конструкции, 
футуристичен дизайн и типичния 
скандинавски интериор от дърво 
и естествени материали. Сту-
диото им е отличено с награди 
и номинации в много междуна-
родни конкурси. В последните 
години техните иновативни 
проекти привлякоха вниманието 
на обществеността със своята 
експерименталност. На практи-
ка Там и Видегард успяха да про-
бият извън границите на Швеция 
и да изнесат идеи в множество 
държави, като Германия, Италия, 
Дания. За кратко време двамата 
приятели се оказаха едни от най-
желаните лектори в университе-
ти по архитектура, като тези в 
Дюселдорф и в Милано. 

Новаторството на 

Tham&Videgard Arkitekter 

Налице е едно новаторство 

и прогресивно мислене, съче-
тало в практиката си основен 
фокус върху архитектура и ди-
зайн. Преди всичко от мащабно 
градско планиране се върви към 
сгради и се стига до интериор 
и предмети. Целта е да се съз-
даде отделна архитектура с 
единствена отправна точка в 
рамките на уникалния контекст 
и специфичните условия на кон-
кретния проект. Екипът от екс-
перти, който включва 10 души 
специалисти, участва в целия 
процес – от развитие на пър-
вата скица до надзора на мяс-
то и приключване на строежа. 
Проектите им са обществени, 
търговски и отчасти промиш-
лени сгради, както и поръчки на 
частни клиенти в Швеция и в 
чужбина.

Подходът им към архитек-
турата включва практически, 
теоретични, социални и еколо-
гични въпроси, анализирани и ин-
тегрирани в специален процес, 
който е разработен от двамата 
архитекти. Независимо от ко-
лективната работа на всички 
в студиото на Там и Видегард 
понякога се изисква и намеса 
на мултидисциплинарни външни 

консултанти. Това използване 
на допълващи ресурси гаранти-
ра, че проектите, насочени към 
правилните предизвикателства, 
ще позволи в техните идеи да 
бъдат приложени максимално 
възможностите им, които все-
ки един член и консултант при-
тежава.

В ежедневната си работа 
двамата комбинират и насър-
чават иновативното мислене, 
за да могат да управляват раз-
витието на идеята. Това от 
своя страна улеснява послед-
ващата реализация в рамките 
на логиката и на ефективното 
съвременно производство. В ця-
лостната си работа и със 
завършените обществени, 
образователни, изложбени 
и търговски сгради еки-
път на T&V трупа опит в 
управление и изпълнение на 
проекти, които отговарят 
на най-високите между-
народни стандарти, пер-
фектно съчетани с дейст-
ващия климат, сигурност 
и устойчивост в по-дълго-
срочен план. В резултат на 
тази практика те подобря-
ват проектирането и реализа-
цията на всеки следващ обект  
- много по-добре подготвен, с 
различни изисквания и фактори, 
които спомагат създаването 
на сгради в комплексна програ-
ма и специализирани функции. 
Проектите им са уникални и 
много съвременни архитектур-
ни фирми си сверяват по тях 
часовника.

Tham&Videgard са носите-
ли на наградата Silver във Fritz 
Hoger за 2014 г., в раздел „Тухлена 
архитектура“. Тази награда се 
присъжда за специални архите-

ктурни постижения 
и се връчи за трети 
път на церемония в 
Берлин на 19 октом-
ври. Отличието е 
за тяхната Creek 
House  –  проект, 
включен и в катего-
рията „Еднофамилна 
и къща близнак”.

Проектът Creek 

House

Светлината е 
най-съществено-
то в този проект. 

Гледката към морето и равна-
та повърхност с малка гладка 
скала са някои от факторите, 
които представляват отправ-
ната точка за изграждането 
на къщата. За построяването 
на дома е необходим сравни-
телно нисък бюджет. Малко-
то средства също влияят при 
избора на дизайна, в резултат 
на което идеята е да се използ-
ва тектонска рационалност в 
подкрепа на конкретната прос-
транствена структура. Големи-
те плъзгащи се прозорци се от-
варят навсякъде и позволяват 

на слънчевата светлина да за-
пълни интериора. Горното ниво 
– оберлихт, работи по върха на 
къщата и подчертава верти-
калността на пространство-
то в едва доловимо усещане за 
уединение. Екстериорът на къ-
щата е изцяло облечен с черна 
ламарина на различни ширини, 
които интегрират позицията 
на прозорците. Всички строи-
телни и довършителни работи 
са направени от дърво. Откри-
тият план е станал възможен 
с големи масивни дървени гре-
ди. Между тях са поставени 
шперплатови листове, които 

образуват едно естест-
вено усещане на инте-
риорното пространство. 
Този съвременен дом се 
намира в един от много-
то острови в архипелага, 
където е пръснат Сток-
холм. Съвременният дом 
е построен, за да побере 

нарастващото семейство на 
клиента. 

Tham&Videgard ще предста-
вят в скоро време и готовата 
реализация, и нови проекти, раз-
положени на север от Полярния 
кръг, на симпозиум близо до Се-
верния полюс в специално про-
ектирания от тях леден хотел. 
Програмата е три дни, като 
включва дискусии на теми за 
предизвикателствата на днеш-
ния ден и не на последно място 
използването на природните ре-
сурси за развитие на устойчиви 
стратегии за бъдещето.

Боле Там и Мартин Видегард печелят награда след награда 
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Новото училище по архитектура  

в Стокхолм. Този проект печели без 

конкуренция първа награда за 2007 г.

Детска градина  

в непосредствена близост 

до Университетския колеж за 

изкуства и занаяти в Telefonplan, 

Стокхолм

Д

в

д

и

С



31СТРОИТЕЛТЪРГОВЕ & ОБЯВИпетък, 31 октомври 2014

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Строително-монтажни работи и строител-
но-ремонтни работи по болнични звена и обекти в УМБАЛ „Свети 
Георги” ЕАД, обособени в 12 позиции, съгласно Приложение №2  – 
Количествени сметки”

Наименование: „Строително-ремонтни работи по Младежки 
център Добрич“, във връзка с изпълнението на Проект BG06-102 
„Младежки център Добрич – Вашето утре“ по Програма „Деца и 
младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Евро-
пейското икономическо пространство.

Наименование: „Проектиране, доставка и монтаж на нови 
панели собствени нужди 5,6HB05 и 5,6HB06”

Наименование: „Строително-монтажни работи за рекон-
струкция и новo  изграждане на въздушни електропроводни линии 
СрН 20 kV, МТП (мачтови трафопостове) и други съоръжения 20 и 
0,4 kV на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение Бъл-
гария” АД, реф. № РРС 14-053”.

Наименование: „Благоустройство на площадните простран-
ства на три от населените места в община Бойчиновци, област 
Монтана“

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

Още на: www.vestnikstroitel.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

Възложител: УМБАЛ „Свети Георги" 
ЕАД

Описание: „Строително-ремонтни ра-
боти по болнични звена и обекти в УМБАЛ 
„Свети Георги” ЕАД, обособени в 12 самос-
тоятелно обособени позиции, съгласно При-

ложение №2 – Количествени сметки”, от 
документацията за участие, публикувана в 
профила на купувача на Възложителя в елек-
тронното досие на поръчката на интернет 
адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd
=index&porachkaid=20141021RGSe82971

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 826 087 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на документация за 

участие: 12.11.2014 г.  Час: 15:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 19.11.2014 г.  Час: 15:00
Отваряне на офертите: Административ-

ната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД 
– Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66.
Дата: 20.11.2014 г.  Час: 15:00 
За контакти: Проф. д-р Карен Бриянов 
Джамбазов
Факс: 032 644058 
Адрес: бул. „Пещерско шосе" №66
Адрес на възложителя: www.unihosp.com
Телефон: 032 602930; 032 602849
E-mail: op@unihosp.com

Възложител: Община град Добрич
Описание: Предмет на поръчката: 

„Строително-ремонтни работи по Младеж-
ки център Добрич“, в изпълнение на про-
ект BG06 – 102 „Младежки център Добрич 
– Вашето утре”, по Програма „Деца и мла-
дежи в риск“, финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009 –  2014. Извършване на 
Строително-ремонтни работи на Младежки 

център Добрич - част Архитектурна, част 
ВиК, част Електрическа, част Отопление, 
вентилация и климатизация, част Строи-
телни енергоспестяващи мерки, част По-
жарна безопасност съгласно одобрения Тех-
нически проект и Количествена сметка за 
необходимите СРР, както и в съответствие 
с техническата спецификация, приложена в 
документацията за участие в процедурата 
за възлагане на обществената поръчка.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 799 088.87 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 8
Срок за получаване на документация за 

участие: 21.11.2014 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 01.12.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Община град 

Добрич,ул. „България” 12, Малка заседател-
на зала
Дата: 02.12.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: Силвия Енчева и Николай Ве-
ликов
Факс: 058 600166
Адрес: ул. „България" №12
Адрес на възложителя: www.dobrich.bg  
Телефон: 058 600001
E-mail: dobrich@dobrich.bg

Възложител: Община Бойчиновци
Описание: В изпълнение на възложени-

те му дейности от обхвата на общест-
вената поръчка, предмет на настоящата 
процедура, определеният в резултат на 
проведената процедура Изпълнител след-
ва да осъществи строително-монтаж-
ните работи, обхващащи комплекс от 
мерки за възстановяване, реконструкция 
и рехабилитация на площадни простран-
ства и прилежащата им инфраструктура 
в три от населените места от община 

Бойчиновци, а именно: с. Мърчево, с. Ма-
дан и с. Громшин. Целта на възлагането 
на обществената поръчка, важима по от-
ношение на всички отделни обекти, е съо-
бразявайки се с даденостите на конкрет-
ното населено място, чрез реконструкция 
да се намери ново обемно-пространствено 
решение на площадното пространство с 
нови функции, материали и средства на 
благоустрояване и се постигне съвре-
менна, устойчива, безопасна и достъпна 
среда.

Oсн. предмет: 45211360 - Строителни и 
монтажни работи по градско благоустрой-
ство 
Прогнозна стойност: 628 162.73 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 8
Срок за получаване на документация за 

участие: 10.11.2014 г.  Час: 12:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 17.11.2014 г.  Час: 12:00

Отваряне на офертите:

Дата: 18.11.2014 г.  Час: 11:00
За контакти: Община Бойчиновци, гр. Бой-
чиновци, ул. „Гаврил Генов" №2
Факс: 09513 2584
Адрес: ул. „Гаврил Генов" №2
Адрес на възложителя: www.boychinovtsi.bg  
Телефон: 09513 2236
E-mail: munb@mail.orbitel.bg

Възложител: Община Етрополе
Описание: Настоящия проект „Рекон-

струкция и рехабилитация на Централен 
градски площад „Девети септември”, гр. 
Етрополе – 1-ви етап” е насочен именно 
към подобряване и обновяване на инфра-
структурата – площадно пространство, 
включващо пешеходна зона, озеленяване, 
включено в площада, и детски площадка, 
които са в лошо физическо състояние и 
реконструкцията им ще има положител-
но влияние върху развитието на града и 
самата община. Община Етрополе е раз-
положена в близост до столичния град, но 

въпреки благоприятното си местоположе-
ние бюджетните средства на общината 
не са достатъчни за извършване на зна-
чими инвестиции в благоустройствени 
и инфраструктурни дейности. Една от 
причините за притегателната сила на 
градските ареали е степента на благо-
устроеност и устроеност на средата. За 
да бъде задържано населението в селски-
те райони, средата следва да бъде конку-
рентна на градската такава. Самият град 
Етрополе е основна структурна единица 
в селищното устройство на общината. 
Той е център на административното и 

социално обслужване в общината, като съ-
щевременно е и основната притегателна 
единица за външни посетители и туристи 
в общината. Публичните пространства са 
силен обществено-социален фактор, кой-
то играе съществена роля при формира-
не на обществените нагласи за избор на 
място за работа и обитаване. Публичните 
пространства и в частност Централни-
ят площад на гр. Етрополе е основна ху-
дожествено-композиционна единица в гра-
доустройствената структура на града и 
в голяма степен определя неговата иден-
тичност и разпознаваемост. За съжаление 
към настоящия момент съществуващите 
настилки от естествен камък, мрамор и 

мит филц са захабени и нарушени, в не-
естетично състояние. Съществуващият 
воден ефект и чешма са функциониращи, 
но със силно нарушени облицовки. Основ-
ната целева група е населението на об-
щина Етрополе – 12 047 души, в частност 
жителите на гр. Етрополе – 10 292 души. 
В целевата група са включени всички въз-
растови групи и всички представители 
на различни социални и етнически групи 
от населението. Допълнителната целева 
група са посетителите и потенциалните 
инвеститори в града, у които ще се фор-
мират положителни нагласи за прекарване 
на свободното си време в общината и раз-
витие на бизнес в нея.

Oсн. предмет: 45112711 - Строителни ра-
боти 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 

участие: 13.11.2014 г.  Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления 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

Възложител: „АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Описание: Проектиране, доставка и мон-

таж на нови панели собствени нужди 5,6HB05 
и 5,6HB06. От въвеждането в експлоатация 
на 5 и 6 ЕБ, панели собствени нужди 5,6HB05 
и 5,6HB06 не са били модернизирани или ре-
конструирани. Използваната релейна апара-

тура е физически и морално остаряла. Голяма 
част от нея е спряна от производство, което 
допълнително усложнява поддръжката. Кон-
структивно релетата са изпълнени с откри-
ти части под напрежение, което усложнява 
обслужването на панелите. Вратите са де-
формирани и не се затварят.

Oсн. предмет: 71320000 - Инженерни услуги 
по проектиране и конструиране 
Прогнозна стойност: 260 000 лева
Краен срок за изпълнение: Срок на изпъл-
нение в дни: 200
Срок за получаване на документация за 

участие: 24.11.2014 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 24.11.2014 г.  Час: 16:00
Отваряне на офертите: „АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Дата: 25.11.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: Траян Йорданов
Факс: 0973 72441
Адрес на възложителя: www.kznpp.org.
Телефон: 0973 74185
E-mail: TIYordanov@npp.bg

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 2 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Срок на изпъл-
нение в месеци: 36
Срок за получаване на документация за 

участие: 18.12.2014 г.  Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 18.12.2014 г.  Час: 16:00

Отваряне на офертите: гр. София, бул. 
„Европа" 2, Дирекция „Доставки и логис-
тика".
Дата: 19.12.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: Марияна Стойчева
Факс: 02 8272171; 02 8270332
Адрес: ул. „Цар Симеон" № 330
Адрес на възложителя: www.cez-rp.bg
Телефон: 02 8958976 

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение Бъл-
гария" АД

Описание: Предметът на поръчката е 
„Строително-монтажни работи за рекон-
струкция и новo изграждане на въздушни 
електропроводни линии СрН 20 kV, МТП 
(мачтови трафопостове) и други съоръже-
ния 20 и 0,4 kV на територията, обслужвана 
от „ЧЕЗ Разпределение България” АД“. Пред-
метът на настоящата поръчка е разделен 
на пет обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция 1 – Строително-мон-
тажни работи за реконструкция и новo 
изграждане на въздушни електропроводни 
линии СрН 20 kV, МТП и други съоръжения 
20 и 0,4 kV на територията на Операти-
вен център „Перник и Кюстендил“ – обла-
сти Перник и Кюстендил; Обособена по-
зиция 2 – Строително-монтажни работи 
за реконструкция и новo изграждане на 
въздушни електропроводни линии СрН 20 
kV, МТП и други съоръжения 20 и 0,4 kV на 
територията на Оперативен център „Бла-
гоевград“ – област Благоевград; Обособена 

позиция 3 – Строително-монтажни рабо-
ти за реконструкция и новo изграждане на 
въздушни електропроводни линии СрН 20 
kV, МТП и други съоръжения 20 и 0,4 kV на 
територията на Оперативен център „Пле-
вен“ – област Плевен; Обособена позиция 
4 – Строително-монтажни работи за ре-
конструкция и новo изграждане на въздушни 
електропроводни линии СрН 20 kV, МТП и 
други съоръжения 20 и 0,4 kV на терито-
рията на Оперативен център „Враца - Ло-
веч“ – области Враца и Ловеч; Обособена 
позиция 5 – Строително-монтажни рабо-
ти за реконструкция и новo изграждане на 
въздушни електропроводни линии СрН 20 
kV, МТП и други съоръжения 20 и 0,4 kV на 
територията на Оперативен център „Мон-
тана - Видин“ – области Монтана и Видин. 
Всеки участник може да участва само за 
една обособена позиция. Изпълнението на 
договора за обособената позиция ще се 
извършва в зависимост от техническата 
готовност и необходимост на Възложителя 
за възлагане на изпълнението. 
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Китайската компания 
United Design Group започ-
на строителството на 
детската градина „Кси-
ели“ в региона Вукси. Спи-
раловидната триетажна 
структура се увива около 
централен двор, докато 
нейният наклонен зелен 
покрив плавно свързва ни-
вото на улицата с горните 

етажи. Детската градина 
е изпълнена с естествена 
светлина и е заобиколена 
с буйна растителност, 
създавайки у малчуганите 
жива и директна връзка с 
природата.

Заобиколена от висо-
ки сгради, триетажна-
та постройка се намира 
на ъгъла на натоварено 
кръстовище. За да защи-
тят децата от трафика и 
градския шум, архитекти-
те са решили да поста-

вят детската площадка и 
терена за игра в центъра 
на двора. Извита рампа 
осигурява бърз достъп 
от тротоара до третия 
етаж и засилва спирало-
видната форма на сгра-
дата.

За да увеличат мак-
симално естествената 
светлина, архитектите 
са предвидили всеки етаж 
да е в прозорци от пода 
до тавана. Освен тях и 
девет правоъгълни капан-

дури пронизват зеления 
покрив. От южната стра-
на на сградата UDG са 

добавили още един двор, 
сгушен между рампата 
и екранировката за тра-

фика. По план проектът 
трябва да бъде завършен 
през 2015 г.

В големите градове на Япония жилищата тради-
ционно са малки, а кварталите – препълнени. За това 
компания Muji, която е известна с минималистичните 
дизайни, които прави, е създала модел за вертикална 
къща с цел спестяване на пространство. В дома са 
използвани разнообразни стратегии за спестяване 
на място – няма вътрешни стени и врати, голямото 
стълбище преминава през цялата височина на дома. 
Има много прозорци за светлина. 

Прототип на вертикалната къща вече е създаден 
в Токио. Тя се продава за около 180 000 долара.

Уютно одеяло пижама или просто футужама е 
дреха с ръкави, което дава на човек пълната свобода 
да се движи и използва ръцете си, докато цялото му 
тяло е покрито и остава на приятно и топло място. 
Иновативният продукт може да бъде носен навсякъ-
де – у дома или навън.

Изобретателите му споделят, че той е направен 
от много мек вълнен плат, благодарение на който на 
човек му е топло независимо от студеното време. 
Дизайнът му го прави изключително удобен за вър-
шене на домакинска работа. Има джобове, където 
могат да се носят различни принадлежности, като 
телефон или дистанционното на телевизора.

За хората на изкуството е много важно да наме-
рят място за музата си. За целта от David Sheppard 
Architects са решили да построят „Камбанена къща“. 
Интересното при нея е, че тя създава усещането, че е 
обляна от дневна светлина непрекъснато. Архитекти-
те се сътворили структура с извиващ се зелен покрив, 
която улавя слънчевите лъчи от всяка една страна.

Този проект предлага минималистичен дизайн и 
семпъл интериор. Бяло и натурално дърво са основните 
цветови елементи, като декорациите са сведени почти 
до минимум. Тъй като всичко е реализирано с ограничен 
бюджет, материалите са внимателно подбирани и край-
ният резултат е наистина впечатляващ.

Строителите на къщата бижу били вдъхновени 
от концепцията на Рудолф Щайнер за евритмията – 
техника с изразително движение при проектиране на 
пространството. Оградата от тухла в предната част 
на къщата се движи механично и осигурява достъп до 
паркинг, отделен от улицата.

Корейски производители са изработили дреха, 
която прави 360-градусово видео на обкръжаващата 
ни среда. Якето е оборудвано с множество камери 
и записва абсолютно всичко, което се случва около 
нас. Контролът се осъществява от микрокомпютър 
Raspberry Pi, който е вграден в дрехата.

Според производителите иновативният продукт 
може да предпази хората от това да им се случи 
нещо, като например да бъдат ограбени, защото за-
писва постоянно. Клиповете пък ще могат да бъдат 
качени веднага в интернет с натискането на само 
един бутон.

На този етап изобретателите търсят инвести-
тори, за да започнат да произвеждат своя продукт 
масово. 

Британска автомобилна застрахователна компания 
предложи правителството да създаде ленти по пътища-
та „само за жени”, които да гарантират сигурността 
на представителките на нежния пол зад волана. Тяхната 
идея е те да са оцветени в розово. PinkZones е концеп-
ция, разработена от автомобилната застрахователна 
компания Sheila’s Wheels, която е насочена основно към 
представителите от нежния пол.

Предложението идва в резултат на данни, които 
предполагат, че жените шофьори са по-уязвими на пътя. 
Експерти от Министерството на транспорта на Вели-
кобритания съобщават, че през 2013 г. мъжете шофьори 
са участвали в 114 190 инцидента в сравнение с едва  
70 470 за дамите. 53% от жените при катастрофите са 
получили сериозни наранявания в сравнение с едва 38% 
от представителите на силния пол. 

Шезлонг, разработен от финландски дизайнер, може 
и да струва колкото почивките на цяло семейство за 
следващите 10 години, но осигурява несравнимо излежа-
ване под топлите слънчеви лъчи. 

В сравнение с Remmus останалите подобни столове 
изглеждат като измайсторени от неандерталец. Цена-
та му също е впечатляваща – 45 000 долара. Срещу тази 
сума обаче готовите да я платят летовници получават 
всевъзможни екстри.

Столът е изработен от някои от най-фините мате-
риали в света, устойчив е на вода и неблагоприятни кли-
матични условия, разполага с вградени колони, блутут 
връзка и безжично зареждане. Сред най-големите екс-
три на Remmus са способността му да се позиционира 
спрямо слънцето, вградените пръскачки за охлаждане и 
бутон за привикване на келнер със студена бира върху 
подноса. 

Единственият „недостатък” на шезлонга Remmus 
според шегобийци е, че не втрива лично слънцезащитен 
продукт в кожата на летовника.

Въпреки че в много части на света хората гледат 
скептично на конопа, той е широко използван за сапун, 
дрехи, строителни консумативи, гориво и др. Това е на-
карало и група инженери да конструира първия самолет, 
изграден изцяло от растението. Канадската компания 
Hempearth смята да създаде първия в света подобен ле-
тателен апарат. Той ще бъде и захранван с биогориво 
от коноп. През лятото от фирмата са подписали дого-
вор с известен производител на самолети за леката 
авиация във Флорида. 

Дерек Кесек, който е един от авторите на идеята, 
споделя, че хората първоначално му се присмели, когато 
разкрил плановете си за построяване на летателния 
апарат. Експертът вярва, че неговият конопен самолет 
може да направи революция в света. „Ние изграждаме 
машината де факто от плевели от градината“, казва 
още той.

Около 75% от самолета ще бъдат направени от про-
мишлен коноп. Четириместният модел ще има размах на 
крилете от 12 м. Ако всичко върви по план, конопеният 
самолет ще направи своя първи полет в Кити Хоук, Се-
верна Каролина.

Всеки етаж 
е в прозорци 
от пода до 
тавана
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ЮНЕСКО предупреди, 
че ще включи Венеция в 
списъка на застрашените 
културни обекти. Причи-
на за това е намерението 
на италианските власти 
да позволят прокопаване-
то на нов канал за круи-
зи до града – „Конторта 
Сант'Анджело”. Идеята е 
чрез построяването му ко-
рабите с пътници да сти-
гат до пристанището, без 
да минават през селището. 

До миналата седмица 
правителството събира-
ше екологични експерти-

зи по проекта и все още 
не е взело решение, но от 
Организацията за образо-
вание, наука и култура на 
ООН явно вече са решили, 
че трябва да се намесят 
решително, за да гаран-
тират опазването на уни-
калния град. През лятото 
властите решиха да не 
допускат големите круиз-
ни кораби в историческия 
център на Венеция, които 
допреди това можеха да се 
приближават на 305 м от 
известния площад „Сан 
Марко”.  Непрекъснато 
прииждащите съдове оба-
че нанасят непоправими 
поражения на морския ре-
леф и на архитектурата 

на града, което в съчета-
ние с честите наводнения 
води до необратими щети. 

Пр о т и в н и ци т е  н а 
идеята смятат, че след 
прокопаването на канала 
спокойната лагуна край 
Венеция ще заприлича 

много повече на водите 
в открито море и това 
ще застраши вековните 
сгради. 

В  с во я  р е з ол ю ци я 
ЮНЕСКО решително се 
противопоставя на все-
ки план, който би проме-

нил драматично земята и 
морския пейзаж, и насто-
ява властите внимател-
но да проучат оценките 
на въздействието върху 
околната среда, преди да 
вземат решението си. 
Организацията призовава 

още правителството да 
приеме категорична за-
брана за навлизането на 
круизни кораби във водите 
край Венеция и смята, че 
създалата се ситуация е 
резултат на икономически 
интереси.

Напук на призивите на китайския 
президент да се сложи край на „стран-
ната архитектура” в страната, нов 
луксозен хотел се появява на хоризон-
та. След месец ще бъде даден старт 
на свръхконцептуалния Sunrise Kempinski 
Hotel в Пекин. На час път с кола от 
столицата, на брега на езерото Янг, 
в средата на ноември отваря врати 
5-звездният хотел. Капацитетът му е 
306 стандартни стаи и апартаменти 
за средно $ 185 на вечер. Висок е 21 ета-
жа. Има 14 ресторанта и барове, СПА 
комплекс, фитнес зала и пристанище за 
частни яхти. Целият строеж заедно с 
двора заема 14 кв. км. Главен архитект 
на проекта е Чжан Хай Ао от компани-
ята Shanghai Huadu Architect Design Co. 
Той е остъклил с 10 000 панела фасади-

те на зданието, благодарение на което 
горната част отразява небето и обла-
ците, средната – планинските хребети 
наоколо, а най-долната – водната шир 
на прилежащото езеро. В дизайна не е 
подминат и традиционният фъншуй: 
входът е във формата на отворена ри-
бешка уста, която е древен китайски 
символ на процъфтяването. За интери-
орния дизайн пък била привлечена амери-
канската компания DiLeonardo.

Като цяло хотелът изглежда крехък 
и чуплив, но въобще не е такъв в дейст-
вителност. Независимо че е построен 
за немислимия срок от 24 месеца и е 
целият в стъкло, той без проблеми ще 
издържи земетресение от 8 степен по 
Рихтер. Така поне обещават инжене-
рите му.

КИТАЙ

Китайският президент Си Цзинпин 
призова да се сложи край на „странната 
архитектура” в страната му, която е 
резултат на строителния бум.

По време на двучасова реч, изнесена 
на литературен форум миналата седми-
ца, той атакува проекта на Рем Коол-
хас за зданието на Главното управление 
на Китайската централна телевизия 
(CCTV) в Пекин, което беше обявено за 
най-добрата висока сграда в града.

Речта на Си Цзинпин е провокирана 
от изграждането на няколко построй-
ки с необичайна форма, като например 
кръглия небостъргач, оприличен на 
огромна поничка, а също и прочутия 
футуристичен комплекс Galaxy SOHO. 
Проектът за него е на Заха Хадид, а 
комплексът се състои от четири кули, 
наподобяващи издути платна, изваяни 

от камък и обгърнати от вълноподоб-
ни алуминиеви пръстени. Речта на дър-
жавния глава беше представена пред 
някои от водещите фигури на Китай в 
областта на изкуството, театъра и 
литературата. Според Си Цзинпин има 
нужда от по-вдъхновяващи произведе-
ния на изкуството, поради което той 
призова китайските рекламни послания 
да не жертват художествената и мо-
ралната стойност в полза на търгов-
ската печалба. 

Гара като никоя друга – така може да 
бъде описан проектът за бъдещия транс-
портен възел на новия град Винге в Дания. 
Автори на проекта за станцията и прос-
транството около нея са архитектите от 
Henning Larsen Architects в сътрудничество 
с международен екип, състоящ се от Tredje 
Natur, MOE и агенция за железопътно раз-
витие. Авторите на плана обясняват, че 
целта им е не просто да създадат една 
регионална система за обществен транс-
порт, но и място, което да свързва хората 
по естествен начин, вместо да ги разделя. 

Стара магистрала над 
р. Анакостия във Вашинг-
тон ще бъде превърната в 
градски парк. Реконструкци-
ята ще се извърши по про-
ект на OMA + OLIN, които 
спечелиха конкурса по зада-
нието с единодушно реше-
ние на журито за създава-
нето на градината на 11-а 
улица. Двата края на моста 
са повдигнати, а простран-
ствата под тях ще бъдат 
използвани за разполагане-
то на кафенета, изложбени 
пространства, места за 
представления, паркове и 

дори парцели за насажде-
ния. Един милион долара за 
осъществяването на проек-
та ще бъдат набавени от 

публични и частни донори. 
Отделно от това управата 
на Вашингтон ще осигури 
14,5 млн. долара. 

Папа Франциск позволи на компанията 
Porsche да проведе корпоративно меро-
приятие в Сикстинската капела. Така ар-
хитектурният паметник от Ренесанса за 
пръв път в историята е даден под аренда с 
комерсиална цел. От компанията, разбира 
се, няма да окачват билбордове по стено-
писите, а ще организират концерт за пъ-
тешественици, ползващи туристическите 
услуги на дружеството. Спечелените от 
мероприятието средства отиват за бла-
готворителност. Няма сведения колко ще 
вземе Ватиканът от арендата. Но от ин-
формация на сайта на Porsche стойността 
на 5-дневен тур из Италия с посещение на 
Сикстинската капела струва около $ 5000. 
Групата, която ще има честта да похапне 
под фреските на световноизвестни худож-
ници, като Микеланджело и Ботичели, се 
състои от около 40 души.

Директорът на музейния комплекс на 
Ватикана Паоло Николини пояснява, че ини-
циативата е част от благотворителните 
проекти на папа Франциск, подкрепени от 
комерсиални предприятия и корпорации. Ин-
тересен факт е, че Сикстинската капела и 
по-рано е използвана за различни концерти, 
но да присъстват на тях е било разрешено 
само на църковни служители.

Причината е прокопаването на нов канал за круизи до града

„Проектът ни е силно символично начало 
на развитието на града, с който целим 
да свържем динамиката на обществения 
живот с естествения пейзаж“, обяснява 
Нийлс Еделтофт от архитектурния екип. 
Да живееш в провинцията в рамките на 
селището, а природните елементи да са 
интегрирани в самия процес на развитие 
на градското пространство – това е кон-
цепцията, върху която се гради идеята за 
създаването на Винге. Новият град е за-
мислен върху площ от 370 ха и се намира 
на 30 минути от Копенхаген. Той е най-го-
лемият инфраструктурен проект в стра-
ната. Жителите му ще са около 10 000 и 
ще се предлага работа на около 4000 души. 
Проектът за жп гарата се вписва напълно 
в концепцията на града. Очаква се тя да 
бъде завършена през 2017 г. 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

След неочаквана-
та смърт на съпруга-
та си Джон Уик (Киану 
Рийвс) получава заве-
щание от нея – куче 
на име Дейзи и бележ-
ка с една-единствена 
молба: да не забравя 
как да обича. Траурът 
на Джон обаче е пре-
къснат, когато авто-

мобилът му „Бос Мустанг” 
от 1969 г. хваща окото на 
садистичния злодей Йо-
сиф Тарасов. След като 
отказва да продаде кола-
та си, Джон е посетен от 
Йосиф и неговата банда. 
Те нахлуват в дома му, 
взимат ключовете за ав-
томобила, убиват кучето 
и оставят стопанина му 
в безсъзнание. Тарасов 
и шайката му изобщо не 
подозират, че са предиз-
викали един от най-жес-
токите убийци, появявали 

се някога...
Търсенето  на  от -

крадната кола отвежда 
Джон до тайнствена и 
непозната за туристите 
част на Ню Йорк, която е 
под контрола на свръхсе-
кретна престъпна общ-
ност. Интересното е, че 
самият той навремето е 
бил най-лошият от всич-
ки там...

Джон бленува за от-
мъщение и скоро разбира, 
че Йосиф е единственият 
син на негов бивш прия-

тел – безскрупулния шеф 
на руската мафия Виго 
Тарасов. Когато разби-
ра, че легендарният уби-
ец е по следите на сина 
му, Виго обявява голяма 
награда за онзи, който 
успее да го елиминира. 
С истинска армия срещу 
себе си Джон отново се 
превръща в безмилостна 
машина за убиване, пред 
която преди е треперел 
целият подземен свят. 
Може ли обаче в тази 
война да има победител?

Безкомпромисният политически трилър „Къща от 
карти” разказва една тъмна история за алчност, ко-
рупция и неутолима политическа амбиция. Тук държа-
вата няма абсолютно никакво значение – за сметка 
на това в коридорите на властта управляват интри-
гите и страстите. Авторът Майкъл Добс, който 
е бил съветник на Маргарет Тачър, ни въвежда зад 
кулисите на безскрупулни политически машинации 
и корумпирани медии във Великобритания в края на 
80-те години на ХХ в.

Когато Франсис Ъркарт решава да се бори за 
поста на министър-председател, той не се спира 
пред нищо, за да изпълни мечтата си. Въоръжен с 
политическите тайни, до които е имал достъп като 
отговорник по партийната дисциплина, човекът с 
прякор Камшика започва тиха и смъртоносна кампа-
ния – да отстрани всички свои съперници, използвай-
ки всякакви възможни средства.

Мати Сторин, която мечтае за журналистическа 
слава, има таланта да разкрива реалните истории, 
скрити зад видимото. Когато се натъква на скан-
дална мрежа от интриги и финансова корупция по 
най-високите етажи на властта, тя се зарича да 
стигне до истината. За да го направи обаче, Мати 
трябва да се изправи срещу най-властния мъж в дър-
жавата, да се пребори със собствените си демони и 
да рискува всичко, което има.

През 1990 г. BBC правят успешен минисериал по 
книгата, а през 2013 г. Netfix реализира американска 
адаптация с Кевин Спейси в главната роля, която се 
радва на изключителен успех в момента. „Започнах 
да пиша книгата край един басейн, докато скучаех 
по време на ваканция. Изобщо не съм подозирал, че 
тя ще промени изцяло живота ми. 25 години по-късно 
тя продължава да го прави и не знам какво мога да 
очаквам в бъдеще...”, споделя Майкъл Добс.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Петият сезон на цикъ-
ла „Музиката на Америка” 
ще се проведе от ноември 
тази година до май 2015 г. 
Организаторите са плани-
рали пет звездни концер-
та, представящи музи-
калната традиция отвъд 
океана. Всички събития са 
с участието на оркестъ-
ра на „Класик ФМ радио”, 
а гостуващите солисти 
са прочути американски и 
български звезди. 

Цикълът ще бъде от-
крит на 21 ноември с 
голям филмов концерт 
под диригентството на 
Максим Ешкенази. Двама 
виртуозни музиканти – 
Светлин Русев (цигулка) и 
Георги Черкин (пиано), са 
поканени като солисти, 
а програмата съчетава 
както мелодии от култо-
ви американски и българ-
ски филми („Междузвезд-
ни войни“, „Кръстникът“, 
„Оркестър без име“), така 
и любими класически пие-
си – „Кармен“ от Сараса-
те и „Рапсодия в синьо“ 
от Гершуин. 

Специален гост в ци-

къла „Музиката на Аме-
рика“ този сезон ще бъде 
американската цигуларка 
Елизабет Питкерн. Тя е из-
вестна като притежател-
ката на забележителния 
инструмент Stradivarius 
Red Mendelssohn, за който 
се счита, че е вдъхновил 
филма „Червената цигул-
ка“, отличен с „Оскар” за 
най-добра музика. Светов-
ната звезда ще изпълни на 
30 януари 2015 г. Концерт 
за цигулка №1 от Макс 
Брух под диригентството 
на Максим Ешкенази. След 
големия успех на концерта 
„Музикалното вълшебство 
на „Дисни“ през миналия 
сезон на 16 март 2015 г. 
предстои отново мулти-
медийно шоу със солисти 
Орлин Павлов и Милица 
Гладнишка заедно с хора и 
оркестъра на „Класик ФМ 
радио”. Този път спекта-
кълът ще бъде в зала №1 
на НДК под диригентство-
то на Григор Паликаров. 

Знаменитият амери-
кански диригент Роб Фи-
шер ще представи на 18 
февруари откъси от мю-
зикъли на Ленард Бърнс-
тейн с участие на двама 
изявени певци от Броду-
ей, а на 13 май цикълът 

ще завърши с концерта 
„Пиано&джаз” със солист 
Марио Пармисано, извес-
тен като един от музи-
калните партньори на ле-
гендарния китарист Ал Ди 
Меола. 

Абонаментните кар-
ти за цикъла „Музиката 
на  Америка“  струват 

между 65 и 189 лв. и мо-
гат да бъдат намерени 
на касата в зала „Бъл-
гария”. Всички закупили 
абонамент ще могат да 
участват в томбола за 
10 VIP места за концерта 
на прочутия френски пиа-
нист Ричард Клайдерман 
на 15 декември.

Четирикратните носи-
тели на наградата „Грами” 
– рокаджиите Foo Fighters, 
са готови с новия си про-
ект. Дългоочакваният 8-и 
студиен албум на бандата 
Sonic Highways съдържа 8 
нови песни и ще излезе на 
10 ноември. Най-запалени-
те почитатели могат вече 
да поръчат предварително 
колекционерско издание на 
творбата в лимитиран ти-
раж на CD и винилова плоча 
(180 г) от официалния сайт 
на американците. Плочата 
предоставя уникалната въз-
можност от 8 различни ви-
зии на албума, използващи за 

тема един от осемте гра-
да, в които музикантите са 
записвали: Остин, Чикаго, 
Лос Анджелис, Нешвил, Ню 
Орлиънс, Ню Йорк, Сиатъл и 
Вашингтон.

Въпреки че не е са-
ундтрак, Sonic Highways 
споделя едно и също име с 
8-серийната телевизионна 
поредица, режисирана от 
фронтмена на бандата Дейв 

Грол. По думите му това е 
„обяснение в любов към ис-
торията на американската 
музика”.

За албума и осемте 
епизода Дейв Грол, Тейлър 
Хоукинс, Пат Смиър, Нейт 
Мендел и Крис Шифлет съз-
дават и записват по една 
песен във всеки град, като 
правят собствено проучва-
не за локалните музикални 
течения и стилове. Всеки 
епизод, посветен на кон-
кретен град, разказва за 
местните традиции и как 
те оказват влияние върху 
подрастващите изпълните-
ли. Всички песни са вдъхно-

Тя ще изпълни Концерт за цигулка №1 от Брух под 
диригентството на Максим Ешкенази

вени от преживяванията на 
групата по време на това 
пътуване, както и от мно-
жеството интервюта, кои-
то Дейв взима от някои от 
най-емблематичните имена 
на американската музика.

„Новият проект е кате-
горично разпознаваем като 
албум на Foo Fighters, но в 

звученето му има нещо по-
дълбоко и по-музикално. Ми-
сля, че градовете, в които 
записвахме, и хората, кои-
то срещнахме по пътя, ни 
повлияха и ни провокираха 
да изследваме нови тери-
тории, без да губим „нашия 
звук”, споделя лидерът на 
Foo Fighters Дейв Грол.
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отчетливо в пейзажа на 
града с кулата си, която е 
втората по височина в Ан-
глия след тази в Солсбъри. 
Сред най-старите здания 
е и единственият двуета-
жен манастир в страната 
с над хиляда, впечатляващи 
орнамента по покрива. Дру-
ги значими примери за сред-
новековна архитектура са 
Драконовата зала, постро-
ена около 1430 г., и Гилдхол, 
направен в периода 1407 – 
1413 г. 

Обработката и търго-
вията с вълна през Средните 
векове носи на Норич големи 
богатства и му позволява да 

строи повече красиви църкви 
от който и да е друг западно-
европейски град, северно от 
Алпите. Търговията с вълна 
привлича тук множество ху-
геноти и валонци, а тяхното 
първо поселение неслучайно 
е наречено Стрейнджърс Хол 
– Палатата на чужденците. 
По това време Норич вече е 
сред най-големите селища в 
Англия, разполагащ с внуши-
телните 25 храма. Впослед-
ствие нарастват до 57, а в 
момента са запазени 31.

През XIX в. се наблюдава 
силно разширение размери-
те на града и на жилищната 
част, както и на търговски 

сгради в градския център. 
Макар че днес Норич се е 
разпрострял далече извън 
тогавашните си черти, 
площ та, която е заемал в 
Средновековието, никак не е 
била малка. Градските сте-
ни, части от които са за-
пазени и до днес, ограждат 
район, по-голям от Лондон-
ското сити.

Маршрутът на повече-
то посетители на Норич 
обаче тръгва от сградата 
на кметството на пазарния 
площад. 

Друга модерна сграда  

е Форумът,

която е заместила из-
горялата през 1994 г. стара 
библиотека. Сред примерите 
за прекрасна реставрация е 
и Драгън Хил – средновеков-
на търговска палата, уни-
кална за територията на 
Англия.

Въобще историята на 
Норич е неразривно свързана 
с развитието на градската 
му архитектура. Неслучайно 
архитектите и строители-
те са и най-известните лич-
ности на Норич. Сред имени-
тите архитекти, изменили 
облика на града, пръв е Томас 
Айвъри. Той придобива слава, 
построявайки сградата на 
Събранието, Осмоъгълната 
църква и къщата „Св. Елена“ 
в земите около Голямата 
болница и иновативните 
домове на улица „Сърей”. 
Строежите са между 1750 и 
1780 г. Томас Айвъри не бива 
да се бърка с едноименния 
ирландски архитект, живял 
през същата епоха.

Арх. Джордж Скипър 
също оставя своя принос. 
Примери за неговата работа 
включват главната сграда 
на Норичкия съюз на улица 
„Сърей”, Кралската худо-
жествена ар нуво галерия и 
хотел „Дьо Пари” в близкото 
градче Кромър. Неоготиче-
ската катедрала, посветена 
на св. Джон и намираща се 
на „Ърлъм Роуд“, е започната 
през 1882 г. от архитектите 
Джордж Гълбърт Скот-млад-
ши и брат му Джон Олдрид 
Скот.

Градът продължава да 
расте през XX в. и голям 
дял от сегашната жилищна 
част и най-вече области-
те, разположени по-далече 
от центъра, датират от 
този период. Първото зна-
чимо здание, появило се след 
Скипър, е това на Градското 
управление, отворено през 
1938 г., откъдето, както 
казахме, тръгват туристи-
ческите маршрути из Норич. 

Бомбардировките през 
Втората световна война, 
отнели относително малък 
брой човешки животи, но-
сят значителна разруха на 
постройките в градския цен-
тър. Голяма част от рекон-
струкциите, настъпили след 
конфликта, са извършени от 
местния главен архитект 
по това време Дейвид Пър-
сивъл. Най-значимото пости-
жение в архитектурна насо-
ка след опустошението на 
войната е откриването на 

университета  

„Източна Англия” 

през 1964 г. Планове-
те са на Дейвид Ласдън, 
но постройката не следва 
изцяло неговия замисъл. С 
течение на времето към 

университета се до-
бавят пристройки от 
известни архитекти, 
като Норман Фостър 
и Рик Мадър. Фостър 
проектира „Сейнсбъри 
Сентър” за изобрази-
телни изкуства и го 
разполага именно в 
университетския двор. 
В зданието има бога-
та сбирка и често се 
сменят експозициите 
в подземната галерия.

Освен като турис-
тическа дестинация, 
предназначена за хора 
– любители на архи-
тектурата,  Норич 

е известен и със своите 
първокласни магазини, кои-
то обаче затварят в 18 ч. 
Той е сред десетте най-из-
вестни шопинг дестинации 
във Великобритания и освен 
с качествените си дрехи 
и обувки е популярен и със 
своя Норички пазар, който 
е сред най-мащабните в 
страната.

За футболните запалян-
ковци интерес представлява 
стадионът „Кероу Роуд”, на 
който се приемат мачове 
на ФК „Норич Сити“ с прякор 
„канарчетата“. Те често по-
падат в асансьора на Висша-
та лига и са сред любимите 
английски отбори.

Ако искате да съчета-
ете обаче културната раз-
ходка с някое по-интересно 
събитие, е най-добре да 
посетите Норич през сеп-
тември. Тогава се провежда 
Фестивалът на културите. 
Статистиката сочи, че 
всеки десети в селището е 
чужденец, което довежда до 
откриването на това съби-
тие. Идеята е да се покаже 
как новодошлите в Норич 
обогатяват неговия култу-
рен облик и го превръщат в 
един невероятно интересен 
град.

Светослав Загорски

Има град, за който мест-
ните жители твърдят, че 
разполага с по една църква 
за всяка седмица и по една 
кръчма за всеки ден. Ста-
ва въпрос за столицата на 
графство Норфолк – Норич. 
Тази поговорка обаче показ-
ва, че за туристите този 
малко познат град, който 
допреди няколко века е бил 
втори по големина в Англия, 
е истински туристически 
рай. Норич е само на 185 км 
от Лондон, съвсем близо до 
източното крайбрежие на 
Острова. Разположен е на р. 
Уенсъм, като крайбрежната 
алея – Ривърсайд Уок, е едно 
от любимите места за раз-
ходка на местните.

Иначе Норич е симбиоза 
от красиви сгради с уникал-
ни фрагменти, великолепни 
църкви и музеи. И всичко  
това разположено сред при-
ятни улички, като извест-
ната „Елм Хил”, където от-
всякъде ви дебне страхотна 
тъмна бира и прословутият 
пай с бъбречета. 

Тук векове назад са дрън-
кали оръжия и са се водели 
битки, защото Норич има 
древна история, започваща 
с римляните. Те основават 
на територията на днеш-
ния град регионална сто-
лица, която наричат Venta 
Icenorum. 

През V – VII в. в района 
се нанасят англосаксонци, 
които създават селищата 
Westwic и Northwic. С тече-
ние на годините градовете 
и околните села се сливат и 
се създава Норич. Той се пре-
връща в един от най-големи-
те търговски центрове на 
Източна Англия. Разполагал 
е дори със собствен моне-
тен двор. 

По-късно, с нашествието 
на викингите, старият град 
е изгорен и на негово място 
се вдига нов, в който се усе-
ща силното културно влия-
ние на скандинавците. През 
1004 г. селището отново е 
плячкосано, този път от ви-
кингския вожд Свен Вилобра-
ди, но след това норманите 
бързо възстановяват Норич 
до предишния му блясък. Те 
изграждат на Томбланд – 
старо пазарно място на сак-
сите, катедрала, издигат 
замък и правят базар, който 
се използва и днес по шест 
дни в седмицата. Размерите 
на двореца са впечатляващи 
– навремето се е наложило 
събарянето на 98 къщи, за 
да се освободи достатъчно 
терен.

Той заема доминираща 
позиция и е превърнат в му-
зей още през 1895 г. 

Катедралата  

„Св. Йоан Крастител,

започната през XI в., е 
издигната в изящен викто-
риански стил. Тя изпъква 

Кравешката кула

Катедралата

Замъкът е по-интересен отвътре

Известният пъб „Адам и Ева”

Аркадата в стил ар нуво

Култовата уличка „Елм Хил“



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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Футбол

Бокс

Отборът на „Ливърпул“ отново демонстрира ужася-
ващата си форма, като губеше с 0:1 от „Суонси“ в осми-
нафинален двубой от Купата на лигата до 86-ата мину-
та. Резервата Марио Балотели обаче вдигна тима си на 
крака, изравнявайки резултата и вдъхновявайки обрата 
в полза на тима си. Това беше втори гол за Балотели 
за „Ливърпул“, като той беше отбелязал и последното 
попадение за „мърсисайдци” срещу „Лудогорец“. 

Победното попадение пък беше дело на защитника 
Деян Ловрен и дойде едва в даденото от рефера про-
дължение. В 95-ата минута „Ливърпул“ получи правото 
да изпълни фаул близо до тъчлинията. Тремел увисна 
в опита си да пресече центрирането и Ловрен засече 
топката на далечната греда, пращайки „мърсисайдци” 
в следващия кръг. Преди това Емнес смълча „Анфийлд”, 
откривайки резултата в полза на „лебедите” в 66-ата 
минута.

В друг мач от същата фаза на турнира друг англий-
ски гранд също срещна трудности по пътя си за след-
ващата фаза. „Челси“ постигна много трудна победа с 
2:1 в гостуването си на четвъртодивизионния тим на 
„Шрусбъри“.

Лондончани стигнаха до успеха с автогол на Гранди-
сън в 81-ата минута на двубоя. Преди това Дидие Дро-
гба бе открил резултата в 49-ата минута, а Манган 
изравни в 77-ата минута. Все пак играчите на Жозе 
Моуриньо не допуснаха изненада и продължават напред 
в турнира, макар и за кратко да потрепериха. „Челси“ 
се класира за 5-ия кръг и вече чака съперника, който ще 
му се падне.

„Байерн“ и „Реал“ с най-много представители

Страницата 
подготви 
Теодор Николов 

ФИФА публикува в офи-
циалния си сайт претен-
дентите за „Златната 
топка” през 2014 г., като 
най-много играчи сред но-
минираните са от „Реал” 
(Мадрид) и „Байерн” (Мюн-
хен). Решението, кой ще е 
победител, ще бъде взето 
от капитаните и треньо-
рите на националните от-

бори, както и от предста-
вители на медиите.

„Байерн“ има 6 пред-
ставители в списъка – 
Марио Гьотце, Филип Лам, 
Томас Мюлер, Мануел Но-
йер, Ариен Робен и Басти-
ан Швайнщайгер. „Реал“ 
може да се похвали също 
с толкова – Гарет Бейл, 
Карим Бензема, Кристи-
яно Роналдо, Тони Кроос, 
Серхио Рамос и Хамес  
Родригес.

Отборът на „Барса“ 
има четирима играчи, 

които са попаднали в лис-
тата на ФИФА – Андрес 
Иниеста, Хавиер Масчера-
но, Лионел Меси и Неймар. 

Диего Коста, Тибо Кур-
тоа и Еден Азар пък са от 
„Челси“, като останалите 
имена са Анхел Ди Мария 
(„Манчестър Юнайтед”), 
Златан  Ибра химович 
(ПСЖ), Яя Туре („Манчес-
тър Сити”) и Пол Погба 
(„Ювентус”).

На 1 декември ще бъ-
дат обявени тримата иг-
рачи, които ще се борят 

за индивидуалния приз, а 
самите награди в отдел-
ните категории ще бъ-
дат връчени на 12 януари 
2015 г. в Цюрих.

Претендентите за 
треньор на годината са 
10: Карло Анчелоти от 
„Реал” (Мадрид), Антонио 
Конте от националния 
тим на Италия, преди 
това от „Ювентус“, Пеп 
Гуардиола („Байерн“), Юр-
ген Клинсман от нацио-
налния тим на САЩ, Йоги 
Льов от националния тим 

на Германия, Жозе Моу-
риньо („Челси“), Мануел 
Пелегрини („Манчестър 
Сити“), Алехандро Сабея 
– бивш селекционер на Ар-
жентина, класирал тима 

на финала на последния 
Мондиал, Диего Симе-
оне („Атлетико“) Мадрид, 
Луис ван Гаал („Манчестър 
Юнайтед“, преди това бе 
начело на Холандия).

Кубрат Пулев заяви, че е напълно готов за предсто-
ящия си мач за световната титла по бокс с Владимир 
Кличко. Българинът признава, че отлагането на мача му 
е помогнало да проведе още по-сериозна подготовка. Към 
момента той се чувства в пика на своята форма и е 
готов за най-важната среща в своята кариера, която 
ще се проведе на 15 ноември.

„Възобнових подготовката си за мача без проблеми. 
Проведох тренировъчен високопланински лагер в Бълга-
рия. Тренирах на височина 2000 м. Сега продължавам да 
се готвя в Германия и правя спаринги. Не искам да раз-
кривам нашите тактически намерения, това ще бъде 
само от полза за Владимир. Но обещавам на любителите 
на бокса интересен двубой. Защото в последно време 
Владимир имаше само един добър съперник – Александър 
Поветкин“, обяснява българинът.

„Уверен съм, че боят ще мине по моя сценарий. Макар 
че искам да кажа, че ние с Владимир не се намираме в 
еднакви условия. Само през последния месец три пъти 
сам давал допинг проби. През тази година – общо 6 пъти. 
Това е много, но аз не виждам в това голям проблем. Аз 
искам всички да знаят, че съм чист. А Кличко има съвър-
шено други условия в договора с антидопингова агенция 
– той дава допинг проба само след мач. Аз му предложих: 
„Владимир, дай да бъдем в равни условия, дай допинг проба 
преди мача“, допълни Пулев. 

Екип от космонавти 
представи логото на 
Световното първенство 
по футбол през 2018 г. в 
Русия. То изобразява тро-
фея на Световната купа 
в червено и синьо – цветове от руското знаме, със златни 
елементи. Президентът на ФИФА Сеп Блатер заяви, че 
логото показва „сърцето и духа” на Русия. На церемония-
та присъстваха министърът на спорта Виталий Мутко 
и световният шампион от Италия 2006 Фабио Канаваро.

По време на събитието беше направена видео връзка с 
екипажа от трима руски космонавти на Международната 
космическа станция. „Да видим Световно първенство по 
футбол в нашата страна, е сбъдната мечта за всички 
нас”, каза космонавтът Елена Серова.

Едновременно логото беше показано на сградата Бол-
шой театър в Москва като част от светлинно шоу. Спо-
ред организаторите логото на Мондиал 2018 съчетава в 
себе си черти от полета в Космоса, техника от руския 
иконопис и всеобщата любов към футбола.

Световното първенство през 2018 г. ще бъде проведе-
но на 12 стадиона в 11 руски града.

Крайният бранител на „Манчестър Юнайтед“ Люк 
Шоу настоява, че отборът му още е в битката за тит-
лата във Висшата лига, макар да врътна поредния си 
леко разочароващ резултат. Отборът едва се докопа 
до ремито срещу „Челси“, но въпреки това младокът 
смята, че тимът му има шанс да стане шампион през 
този сезон. След девет мача „Юнайтед“ заема 8-ото 
място във Висшата лига, като e на цели 10 точки от 
лидера „Челси“.

„Разбира се, че ние още сме в борбата за титлата”, 
обяви смело Шоу.

„Това все пак е един дълъг сезон, а ние сме още в не-
говото начало. Не знаеш обаче какво може да се случи в 
средата на сезона например. Просто трябва да печелим 
мачовете си. Ще имаме тежки двубои, но знаем, че сме 
достатъчно добри да спечелим и тях”, допълва той.

„Осъзнаваме много добре, че тепърва ще показваме 
най-доброто от себе си. Не мисля, че играем най-добрия 
си футбол в момента. Ще отнеме известно време, дока-
то навлезем във форма, но когато това стане, ще бъдем 
страшен отбор”, завърши младият бранител.

Бъдещият тре-
ньор на „Левски” Ди-
митър Димитров-Хе-
ро е категоричен, че 

преди да изведе тима за първа тренировка в началото на 
2015 г., трябва да му бъде осигурен поне половин отбор 
нови играчи. За целта обаче настоящият директор на 
„сините” Георги Иванов преди това трябва да се раздели 
с 6 – 7 от настоящите футболисти. Ще бъде оставен 
един от сегашните вратари за резерва, а ще се търси 
страж. Нови централни защитници са задължителни, а 
Аймен Белаид ще остане извън борда. 

Димитров е намерил и полузащитници от чужбина, 
а желанието му е в тима от това звено да остане само 
Владимир Гаджев. Херо е отчаян и от ниската ефектив-
ност на хората в нападението. Той има варианти за 
попълнения във всички линии от Холандия, а последните 
индикации от „Герена” са, че ще се намерят средства за 
прилична селекция.

Бившият треньор на „Левски“ Антони Здравков е 
новият селекционер на младежкия национален отбор по 
футбол на България. Решението бе взето по време на за-
седанието на Изпълнителния комитет на БФС. Здравков 
поема поста от Михаил Мадански, който бе освободен 
заради слаби резултати, а негов помощник ще е Петър 
Михтарски. Новината беше обявена от президента на 
БФС Борислав Михайлов.

„Тони Здравков става треньор на младежкия национа-
лен отбор. Много хора питаха защо не слагаме настав-
ник. Имаше време, нямаше закъде да бързаме. Не закъс-
няхме с избора. Чак март 2015 г. „лъвчетата“ ще имат 
мачове, чакаме да се изтегли жребият“, допълни той.

Българският халф на „Спортинг“ (Лисабон) Си-
меон Славчев ще напусне тима си още през януари.  
Ексиграчът на „Литекс“ не успя да се наложи в порту-
галския тим, където още помнят невзрачното пред-
ставяне на сънародника му Валери Божинов.

„Направих голяма грешка с трансфера. Бих искал 
да играя повече и да се върна в националния отбор”, 
заяви Славчев. Той вече е информирал ръководството 
за намеренията си и се очаква през януари да бъде 
пратен под наем в друг тим.

Според треньора на „лисабонските лъвове” Марко 
Силва българинът не играе, защото на поста му има 
много класни футболисти.
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Невена Картулева

Конякът се появява 
като любима напитка 
на моряците през XVII в. 
По това време те плава-
ли дълго през океаните, 
търсейки нови непокоре-
ни земи. Често намирали 
утеха и забавление във ви-
ното. То обаче бързо вкис-
вало и съхраняването му 
било невъзможно. Тогава 
на помощ дошъл отдавна 
познат метод – дестила-
цията. Когато виното се 
загрее, започва изпарение-
то на алкохола, а не на во-
дата. Течността с високи 
градуси се кондензира и 
резултатът е по-силното 
„горено вино” – brandewijn, 
както го нарекли холанд-
ците. Оттам произлиза и 
думата „бренди”.

Предприемчивите жи-
тели на областта Коняк 
във Франция също се въз-
ползвали от идеята за 
дестилирано вино. Пра-
вейки различни опити, те 
открили, че с двойната 
дестилация се получава 
още по-добра напитка. 
Познавачите са наясно, 
че не всяко дестилира-
но вино е коняк. За да се 
нарече така освен, че е 
необходимо да е двойно 
преработено, то трябва 
да отговаря на още усло-
вия. Най-важното е поне 
90% от гроздето, от кое-
то е направено, да са от 
три сорта - Юни блан, 
Фол блан и Коломбар. Пър-
вият от тях е най-често 
използваният, като някои 
коняци се правят само от 
него. Когато напитката е 
готова, следва няколкого-
дишно отлежаване в дъбо-
ви бъчви. В тях еликсирът 

добива характерен вкус и 
цвят заради съдържащия 
се в дървото танин. 

Можете да  разбе -
рете възрастта и ка-
чеството на коняка по 
етикета. Обозначените 
с V.S. (Very Special) или 
с *** (Trois Etoiles) са ко-
няци, чиито дестилати 
са държани в бъчви не 
по-малко от две го-
дини и половина. 
Надписът V.S.O.P. 
(Very Superior Old 
Pale), V.O. (Very 
O l d ) ,  Rese r ve 
ще  откриете 
при отлежали-
те поне четири 
години. V.V.S.O.P. 
(Very-Very Superior 
Old Pale), Grande 
Reserve е изписано върху 
питиета, отлежали ми-
нимум пет години. С X.O. 
(Extra Old), Extra, Napoleon, 
Hors d 'age, Tres Vieux, 
Vieille Reserve са маркира-
ни шестгодишните дес-

тилати. Класификация на 
коняци, отлежавали повече 
от шест години, е забра-
нена, защото се счита, 
че не е възможно да се 
контролира процесът на 

купажиране за срок, над-
вишаващ този период.

Днес конякът е символ 
на престиж, успех и, раз-
бира се – на добър вкус. 
Ето и някои от най-скъпи-
те питиета в света:

DNA of Cognac

100-годишната бути-
лирана напитка е сред 
най-редките и скъпи на 
планетата. Цената от 2 
млн. паунда не е продикту-
вана само от невероятния 
вкус на коняка. Шишето, в 
което е съхраняван, е из-
работено от 24-каратово 
злато и платина, обсипа-
ни с 6500 диаманта. Този 
шедьовър е произведен 
за първи път през 1776 г. 
и носи името на крал 
Анри IV.

Louis XIII

Сортовете грозде от 

френската област Шам-
пан са внимателно под-
брани за този специален 
коняк. Той се прави от 
смес от 1200 от най-ста-
рите винени дестилати  в 
света, отлежавали между 
40 и 100 години. Бутилка-
та също е необикновена. 
Бижуто е проектирано от 
Baccarat и ръчно изработе-
но в стил готик от черен 
кристал в знак на почит 
към краля Луи XIII. Това удо-
волствие струва 100 хил. 
паунда. 

Croizet Cuvee Leonie

Шише от реколтата 
Croizet Cuvee Leonie от 
1858 г., бутилирана през 
1859 г., е продадено на 
търг през 2011 г. за не-
вероятните 156 700 па-
унда. Лозята Croizet, на-
миращи се в Шампан, са 
семейна собственост на 
едноименната фамилия  

от  XVI в.

Louis XIII Grande Champagne 

Très Vieille

Напитката е купена 
на търг за 41 хил. паунда 
през 2013 г. Продажбата 
е организирана в Хонконг. 
По време на изложбата за 
първи път били позволени 
продажбите на алкохол, 
но само за поканените на 
търга.

Gautier

Това е може би най-
старата оцеляла реколта 
коняк в света. Произведена 
е през 1762 г., което озна-
чава, че е на повече от три 
века. Бутилката се отли-
чава със запазения оригина-
лен ръкописен текст. Про-
дадена е онлайн на запазил 
анонимност купувач и без 
да се оповестява сумата, 
която е платена за нея.

В следващия брой очаквайте

ОБЩИНАКСБ
Велико Търново  
е домакин на Общото 
събрание на Камарата

СВОГЕ – живот 
между три планини

МАРШРУТИ
Калининград – 
кралският връх

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

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

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

дейността на съдебната 
система
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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

Тече бракоразводен процес.  
Съдията пита мъжа:
- Защо искате да се разведете?
- Защото, господин съдия, жена ми взима 
най-различни предмети, които  
й попаднат – чинии, чаши, вази, прибори, 
месомелачки, бутилки... и всичко това го 
мята по мене.
Съдията:
- Простете, а колко години живеете с нея?
- Ще станат 23, господин съдия.
- И вие търпите това нещо цели 23 години?
Мъжът:
- Ама тя преди не ме уцелваше... 

Относно 
готовността на 

Министерството 
на регионалното 

развитие и на 
Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 
за предстоящия 

земен сезон
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тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
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Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

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

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

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

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

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

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

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

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

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

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 
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