
Свилена Гражданска
Ренета Николова 

„Благодаря на Камарата на строителите 
в България и на в. „Строител“ за поредната 
прекрасна инициатива за София“. Това заяви 
кметът на Столичната община Йорданка 
Фандъкова, която заедно с инж. Светослав 
Глосов, председател на УС на КСБ, откри из-
ложбата  „Виж София - където строител-
ството среща историята с бъдещето“. На 
събитието присъстваха столични общински 
съветници, изпълнители на обекти, медии 
и други. Експозицията е първата подоб-
на изява на Камарата и в. „Строител“ и е 
посветена на Деня на строителя. Тя е осъ-
ществена с подкрепата на „Геострой“ АД и 
„Геотехмин“ ООД. 

„Специално искам да поздравя фотографа 
Денис Бучел. 60-те творби ще впечатлят 
столичани и гостите на града. Най-важното 
е, че хората ще могат да видят София така-
ва, как вато я променяме, изпълнявайки раз-
личните проекти заедно със строителите. 
Тя успява да съчетае съвремието с култур-
но-историческото наследство. Приятно е 
да видиш резултата от труда си. Работата 
ни е денонощна, а крайният ефект се виж-
да на фотосите - изграденото метро, об-
новеният бул. „Витоша“, прекрасните нови 
сгради. Каня всички да разгледат изложба-
та. Смятам, че тя ще има голям успех и ще 
накара софиянци да заобичат повече града 
си и да го пазят“, подчерта кметът на Со-
фия в изказването си. 

ИНТЕРВЮ

СТРОИТЕЛ

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

Брой 45, година VI, 7 ноември 2014

www.leo-bg.com
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Не разваляй, ако не 
можеш да построиш 
по-добро

В 60 фотографии строителството 
среща историята с бъдещето

Богомил Петков, управител 
на „Мазалат“ ЕООД:

КСБ 

 стр. 3

Необходими са по-
задълбочени геоложки 
изследвания за лот 3.2 
на АМ „Струма“

И ОП на КСБ – София, 
отпразнува Димитровден

ОП на КСБ - Плевен, връчи 
„Строителна корона“ 2014
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Инж. Иван Иванов, 
председател на Българската 
асоциация по водите:

Инвестициите са 
основната мярка 
срещу проблемите 
в отрасъла 



2 СТРОИТЕЛ СЕДМИЦАТА петък, 7 ноември 2014

ВСЕКИ ИМА СВОЯ    

   ЕВЕРЕСТ

„Ние не работим по програмата за енер-
гийно обновяване на българските домове, но 
все пак сваляме доста градуси на хората…”. 
Така започна нашият разговор на едно бързо 
кафе с висящия пред балкона на апартамен-
та ми алпинист. Живеещите в красносел-
ския панелен блок бяхме сменили ръждясали-
те поцинковани тръби на водопровода с ПВЦ 
с алуминиева вложка, а преди това подме-
нихме и дограмата. Така че Ивайло – както 
се казваше младежът, вече имаше поле за 
работа. И започна. При това доста сръчно 
въртеше маламашката, висейки на осигури-
телните въжета. Наблюдавах от балкона. 
Един друг момък бъркаше сместа и вършеше 
чирашката работа. „Подай това“, „Гъст ти е 
разтворът“, „Купи цигари“ – такива реплики 
се чуваха. Ивайло не спря и за обяд, въпреки 
че домоуправителката ги покани на пица в 
близкото ресторантче.

Надвечер, когато трябваше да се разпла-
щаме, той склони на една чаша бира. „Лю-
бопитен си, гледам”, подхвърли алпинистът. 
„Малко странично и аз си падам от бранша”, 
отвърнах. „Е, и аз така, странично, но на въ-
жетата вися вече четири години”. Разгово-
рихме се.

Оказа се, че Ивайло наистина е алпи-
нист, завършил е Националната спортна 
академия. Преди да тръгне да катери (по-
корил е най-високата точка на Памир, връх 
Исмаил Самани – 7495 м, който до 1998 г. 
беше известен като пик Комунизъм), новият 
ми познат е завършил една от професионал-
ните строителни гимназии в страната. От-
там са и уменията му. После се жени, ражда 
се детето му, а съпругата започва да учи… 
строително инженерство.

„Яко!”, подхвърлям. „Яко, яко, ама някой 
трябва да се грижи за детето, докато стане 
за детска градина, и да осигурява прехрана-
та. А и не само нея. Аз съм и подводничар, а 
гръцкото море е рай за такива като мене…”

Семейният съвет бил бърз, кратък и 
ясен. Мъжът станал и баща, и майка, и чове-
кът, който да се грижи за всичко останало. 
За да може жена му да завърши образование-
то си.

„Затова казвам, че всеки има своя си Еве-
рест”, на изпроводяк обяснява Ивайло. 

Стискаме си ръцете за довиждане.

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Десислава Бакърджиева

Девет компании и обединения са пода-
ли документи за участие в ограничената 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Проектиране и стро-
ителство на Автомагистрала „Струма“ 
лот 3.3”. Постъпилите заявления в търга 
за пътния участък Кресна – Сандански 
бяха отворени публично в Национална 
компания „Стратегически инфраструк-
турни проекти”. Кандидатите по реда на 
подаване на офертите са:

„Обраскон хуарте лаин” АД (Испания);  
Консорциум „Струма - лот 3.3”, който 
се състои от „ГБС Инфраструктурно 
строителство” АД, „Пътстрой-92” АД, 
„Главболгарстрой” АД и „Геострой” АД; 
„Сочиета Италиана пер Кондоте Д Акуа” 
АД (Италия), ДЗЗД „ПСТ Струма 3”, със-
тавено от „ПСТ Груп” ЕАД, „Рутекс” ООД 
и „Понсстройинженеринг” ЕАД; Консорци-
ум „АМ Струма – 2014”, в което са „Лена 
енженярия конщрусоиш” АД (Португалия) 
и „Х.С.С.“  ЕООД; „Терна” АД (Гърция); Обе-
динение „АМ Струма” - „Трейс груп холд” 
АД, NGEContracting (Франция) и „Пъти-
ща и мостове“ ЕООД; „Страбаг” АГ (Ав-
стрия) и „Серенисима коструциони” СПА 
(Италия).

Прогнозната стойност на поръчката 
за лот 3.3, който е с дължина около 23 км, 
е 200 млн. лв. без ДДС. Финансирането 
на договора е по Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна инфраструк-
тура 2014 - 2020”. Срокът за изпълнение 
на участък Кресна – Сандански от АМ 

„Струма” е 1280 дни. Процедурата за лот 
3.3 е двуетапна. В настоящата първа 
фаза ще се извърши проверка за съот-
ветствие на възможностите на учас-
тниците с минималните изисквания за 
икономическо и финансово състояние. 
През последните пет години кандида-
тите трябва да са завършили успешно 
строителство, реконструкция или реха-
билитация на автомагистрали или пъти-
ща с обща дължина не по-малко от 20 км. 
Задължително е изпълнителят да е изгра-
дил и поне 10 км от нов аутобан, както и 
да е извършил строителство на мостови 
съоръжения с единични отвори над 17 м и 
обща площ над 20 хил. кв. м. Участниците 
в търга трябва да докажат и наличието 
на финансов ресурс или достъп до такъв 
от поне 20 млн. лв. Преминалите етапа 
на предварителния подбор кандидати ще 
бъдат поканени да подадат оферти в на-
чалото на 2015 г. Критерият за избор на 
изпълнител е икономически най-изгодна 
оферта с тежест на цената 75%, а на 
техническата оценка - 25%.

Офертите за проектиране и строи-
телство на лот 3.1 на АМ „Струма“ „Бла-
гоевград – Крупник” трябва да бъдат 
отворени на 11 ноември. Процедурата за 
този пътен участък също е ограничена 
и ще премине на два етапа. Участъкът 
е с дължина около 13 км и индикативна 
стойност 150 млн. лв. без ДДС. По график 
процедурите за избор на изпълнители на 
лотове 3.1 и 3.3 на АМ „Струма” трябва 
да приключат през първата половина на 
2015 г.

Прогнозната стойност на поръчката е 200 млн. лв. без ДДС

Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър (АГКК) откри производство по 
създаването на кадастрална карта и ре-
гистри (КККР) за нови над двадесет насе-
лени места в областите Бургас, Варна, Ве-
лико Търново, Видин, Враца, Ловеч, Плевен, 
Перник, Разград, Стара Загора, Хасково, 
Шумен, Софийска област, както и за седем 
района на Столичната община.

За да е вярно, пълно и актуално отразя-
ването на данните в информационните ма-
сиви на АГКК, собствениците на имотите 

трябва да представят копие от нотариа-
лен акт или документ за собственост на 
недвижим имот. За улеснение и за по-голя-
ма сигурност на гражданите относно опаз-
ване на личните им данни документите мо-
гат да бъдат подавани по електронната 
поща на съответната Служба по геодезия, 
картография и кадастър. Списък с всички 
адреси е публикуван на интернет страни-
цата на АГКК /www.cadastre.bg/.

При непредставяне на документ за соб-
ственост не се събира глоба.
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С отбелязването на Димитровден – професионал-
ния празник на строителите, символично беше сло-
жен край на строителната година. Всеки край обаче 
е и начало на нещо ново. Сега е времето, в което 
усилено се подготвят  плановете за следващата го-
дина. Време, в което е необходимо да се проведат 
дискусии, да се обобщи свършеното, да се сложат на 
масата проблемите, да се набележат целите и за-
дачите. Сред най-големите предизвикателства пред 
страната ни и в частност  пред бранша е успешни-
ят старт на новия програмен период 2014 - 2020 г.  
Като доказан партньор на публичните власти КСБ 
ежегодно провежда форуми, на които събира пред-
ставители на институциите, управляващите органи 
на програмите,  експертите и строителния бизнес, 
за да се дискутират  възможностите за преодолява-
не на трудностите при реализацията на важните 
инфраструктурни обекти, както и подобряването 
на комуникацията между всички участници в процеса 
на усвояване на евросредствата. 

На фокус и тази година ще бъдат поставени про-
ектите във водния сектор с провеждането на конфе-
ренцията „Предизвикателства при изпълнението на 
проекти по ОПОС и по ПРСР“, както и перспективите 
пред строителния сектор за 2015 г. и новия програ-
мен период. Те ще бъдат тема на традиционния дис-
кусионен форум, организиран от КСБ.  Амбициозните 
проекти, които планираме да осъществим с подкре-
пата на еврофондовете, са изпълними само ако на-
правим ревизия на постигнатото през изминалите 
шест години и успеем да коригираме пропуските. А 
целта е ясна - по успешен нов програмен период за 
България и за строителния сектор.

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈНевена Картулева

„Забързани в ежедне-
вието си, не забелязваме 
това, което ни заобикаля, 
а София се променя всеки 
ден. С изложбата можем 
да покажем сградите и 
булевардите, които сме 
направили в последно вре-
ме, и да погледнем в бъде-
щето. Искам да благодаря 
за подкрепата на кмета 
Йорданка Фандъкова за 
осъществяването на екс-
позицията, за съдействи-
ето, което имаме като 
строители, и за възмож-
ностите за работа, кои-

то Столичната община 
ни предоставя. Искам да 
благодаря и на колегите 
строители, защото в ос-
новата на тези обекти 
стоят техният неуморен 
труд и висок професио-
нализъм. Ще  продължа-
ваме да правим всичко по 
силите си нашият град 
да става все по-красив и 
добър за живеене“, под-
черта инж. Светослав 
Глосов. „Надявам се, че 
тази изложба ще даде нов 
пог лед към столицата. На 
снимките ще видите някои 
емблематични за София 
стари и нови сгради, рено-

вирани и новопостроени 
инфраструктурни обекти, 
изградени по европейски 
проекти или със средства 
на Столичната община 
от български строите-
ли, членове на Камарата. 
Очак вам, че експозицията 
ще даде възможност на 

столичани и гостите на 
София да открият някои 
непознати за тях кътче-
та, да харесат още повече 
нашия град“, допълни той.

„Беше  невероятно 
предизвикателство да 
направя тази изложба. 
Имах само три седмици за 
снимки. С голям ентусиа-
зъм фотографирах София 
и като чужденец я открих 
за себе си. Благодаря за 
възможността, която ми 
беше дадена, и се надявам 
да бъдат построени още 
много обекти, които да 
снимам“, сподели фотогра-
фът Денис Бучел.

Изложбата ще бъде 
експонирана на пешеход-
ния мост над бул. „Бълга-
рия“ до НДК до 14 ноември.
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Свилена Гражданска

Проект „Красива Бъл-
гария” приема нови пред-
ложения от 17 ноември 
т.г. до 19 януари 2015 г. 
Те ще бъдат реализирани 
през 2015 г. Това стана 
ясно след заседанието на 
Управителния съвет на 
проекта в Министерство-
то на труда и социалната 
политика. 

По време на кампани-
ята всеки кандидат ще 
може да получи информа-
ция и формуляри от интер-
нет страницата на про-

ект „Красива България" или 
в трите регионални звена 
в Русе, София и Стара За-
гора. Общата стойност 
на бюджета за всяко пред-
ложение е между 30 хил. лв. 
и 300 хил. лв. с ДДС, като 
е необходимо съфинан-
сиране  от 50% по двете 
мерки - „Подобряване на 
обществената среда в 
населените места” и „По-
добряване на социалната 
инфраструктура“, и 20% за 
третата -  „Подобряване 
на социалните услуги от 
резидентен тип“. Допус-
тими бенефициенти са 

общините и областните 
управители, държавните 
институции, контролни-
те органи, религиозните 
институции и читалища, 
регистрирани като юриди-
чески лица, които са соб-
ственици на предлаганите 
обекти или са с делегира-
ни права за тяхното сто-
панисване и управление. Те 
могат да кандидатстват 
за средства за обновяване 
на съществуващи сгради 
или самостоятелни обек-
ти в тях, или ново строи-
телство с цел предоста-
вяне на социални услуги от 

резидентен тип - център 
за настаняване от семеен 
тип, център за временно 
настаняване, кризисен 
център, защитено жили-
ще, наблюдавано жилище 
и преходно жилище. Също 
така те могат да търсят 
финансиране за ремонт на 
здания, вкл. прилежащите 

им външни пространства, 
които са за обществено 
обслужване в областта 
на администрацията, 
културата и изкуствата, 
транспорта и съобщени-
ята, спорта и социалния 
туризъм, почивното дело, 
вероизповеданията, или 
за публични площи за об-

ществено ползване като 
площади, паркове и гради-
ни и мемориални обекти. 

На страницата www.
beautifulbulgaria.com са 
опи сани допустимите про-
ектопредложения, както и 
необходимите документи 
за всяко проектопредложе-
ние или за всеки обект.

Ще се финансират обекти до 300 хил. лв. 

Свилена Гражданска

България ще работи 
по включването на Транс-
портното направление 
Бари/Бриндизи  – Дуръс/
Вльора  – Тирана – Скопие 
– София – Бургас/Варна 
(Коридор №8) в Трансев-
ропейска транспортна 
мрежа (TEN-T). Това обя-
ви служебният министър 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Николина 
Ангелкова по време на 
брифинг след конференци-
ята „Балканите – инфра-
структура и транспорт-
ни връзки между Черно и 
Адриатическо море“. Във 
форума участваха минис-
търът на транспорта и 
връзките на Македония 
Миле Янакиески и минис-
търът на транспорта 
и инфраструктурата на 
Албания Едмонд Хаджина-
сто. Те договориха три-
те държави да приемат 
съвместна декларация за 
координирани действия по 
изграждането на Коридор 
№8. Тримата министри се 
обединиха около създава-
нето на работна група и 
излъчване на координатор 
за съвместния проект, 
както и провеждането на 
тристранна среща меж-
ду ресорните министри 
веднъж годишно. С оглед 

гарантирането на по-
ефективни и качествени 
транспортни услуги на ре-
гионално ниво държавите 
ще работят заедно и да 
насърчат развитието на 
мултимодалната инфра-
структура по коридора. 

Министър Ангелкова 
информира, че проекти-
рането на железопътна-
та линия Радомир – Гюе-
шево е включено в новия 
програмен период на ОП 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020“.  „Обмисля се вари-
ант за бюджетно финанси-
ране от ДП „Пристанищна 
инфраструктура" за проек-
та за интермодален тер-
минал във Варна“, уточни 
министър Ангелкова. „Жп 
трасето Драгоман - Со-
фия - Елин Пелин ще кан-
дидатства по Механизма 
за свързана Европа през 

2015 г.“, припомни тя. 
„Очаквам през 2022 г. 

да има готова жп линия 
между Македония и Бълга-
рия“, заяви транспортният 
министър на западната ни 
съседка Миле Янакиески. 
„Започнахме изграждането 
на първия жп участък към 
България – от Куманово - 
Беляковци. Финансирането 
е от Европейската банка 
за възстановяване и раз-
витие  и е за 47 млн. евро.  
Тръжната процедура за 
Беляковци - Крива Паланка 
e в процес на подготовка. 
Предвидено е строител-
ството да започне през 
2015 г. Участъкът Крива 
Паланка - границата при 
Деве баир е заложен за 
2017 г., но финансиране 
все още не е осигурено. 
Дължината е 24 км, необ-
ходими са 330 млн. евро“, 
добави Янакиески.

Десислава Бакърджиева

Проектът за разширението на първия 
лъч на метрото в София се изпълнява по 
график. Дейностите по участъка от бул. 
„Цариградско шосе” до летище София са 
реализирани на 72%, а при отсечката жк 
„Младост” 1 – Бизнес парк София в „Мла-
дост” 4 са достигнали 68%. Трасето до ле-
тището ще бъде въведено в експлоатация 
през април 2015 г., а линията до „Младост” 
4 – най-късно до началото на май. Това съ-
общи кметът на София Йорданка Фандъ-
кова по време на инспекция на строител-
но-монтажните работи на станцията до 

летището. Проверката беше направена в 
присъствието на изпълнителния директор 
на „Метрополитен” ЕАД инж. Стоян Бра-
тоев. Той заяви, че през януари 2015 г. ще 
започнат комплексните изпитания на сис-
темите на метрото.

„Метростанция 23 трябва да бъде из-
цяло покрита до края на ноември. Така до-
вършителни дейности ще могат да продъл-
жат да се изпълняват при зимни условия. 
Станцията е специфична и интересна. Тя 
е лицето на София, което ще вижда всеки 
пристигащ на аерогарата. Четири живи 
дървета и статуя на Орфей ще украсяват 
вътрешното пространство”, каза Йорданка 

Фандъкова. Тя допълни, че работата по път-
ния участък от ул. „Обиколна” в жк „Дружба”, 
който е по линията на подземната железни-
ца, е приключила. Дейностите по бул. „Алек-
сандър Малинов” в „Младост”, който също 
се реконструира в зоната на изграждащо-
то се метро, ще завършат до 20 ноември. 
Разширението на бул. „Александър Малинов” 
ще започне през 2015 г.

„Спирката на метрото при летище 
София трябва да е напълно готова до края 
на годината. Остава да монтираме част 
от дограмата и да довършим покрива, кой-
то е изпълнен на 80%”, каза пред вестник 
„Строител” инж. Стефан Чонков, проджект 

мениджър в „Джи Пи Груп” ООД – главен из-
пълнител на СМР на обекта чрез консорци-
ум „Метро-Сифер”. Станцията е надземна 
с дължина 123 м и е качена на нивото на 
съществуващите сгради. Тя е с лесен дос-
тъп до летището, с подход директно към 
Терминал 2. Перонът е централно разполо-
жен и единственият вход/изход е директно 
свързан към Терминал 2. „Има интересни ар-
хитектурни решения. Статуята на Орфей 
ще бъде разположена в центъра на вести-
бюла. В тази зала ще има и голяма цветна 
розетка, а по самия перон още три. Подът 
в станцията е от гранит, а дърветата ще 
са от вечнозелен тип”, разказа инж. Чонков.

Снимка Денис Бучел
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Емил Христов

Президентът Росен 
Плевнелиев връчи мандат 
на лидера на ГЕРБ Бойко 
Борисов за съставяне на 
правителство. Според 
Конституцията кандида-
тът за премиер има се-
демдневен срок, в който да 
предложи правителство.

Плевнелиев определи 
като успешни консултаци-
ите, които проведе с пар-
ламентарно представени-
те политически сили, но 
уточни, че единствената 
партия, която не е участ-
вала в тях, е „Атака“. 

Президентът отбеля-
за, че в рамките на про-

ведените консултации 
политическите сили са 
декларирали готовността 
си да подкрепят програми 
и политики, които съот-
ветстват на смислените 
национални приоритети. 
„В следващите дни ще 
стане ясно дали деклара-
цията на политическите 
партии за ново и по-висо-
ко ниво на стабилност, за 
ясно разпознаване на гласа 
на народа от вота от по-
следните парламентарни 
избори ще бъде облечена 
в конкретно съдържание“, 
подчерта Росен Плевне-
лиев.

„Всички са за енергий-
на ефективност, която да 

обхване милиони българ-
ски семейства. Всички са 
за това, „Южен поток“ да 
се строи, но по европей-
ските правила. Всички са 
за ефективно управление 
на еврофондовете. Всички 
са за балансирано регио-
нално развитие“, отбеля-
за президентът. Държав-
ният глава подчерта, че 
заявените от партиите 
приоритети дават „поле 
за широко политическо  
съгласие“ и е много важно 
не само какво се деклари-
ра, а и какво ще се случи 
на практика.

След като прие ука-
за на президента, Бойко 
Борисов коментира, че 

преговорите за кабинет 
с Патриотичния фронт и 
Реформаторския блок ще 
продължат до последния 

възможен момент. Малко 
по-късно представители 
на ГЕРБ и на Реформатор-
ския блок се обединиха око-

ло състава и структу-
рата на следващото 
правителство. Ако то 
бъде гласувано от На-
родното събрание, ми-
нистър-председател 
ще бъде Бойко Борисов, 
вицепремиерите ще са 
трима, а министрите 
– 18, от които шести-
ма на Реформаторския 
блок и евентуално един 
на АБВ. 

До редакционното 
приключване на броя 
все още не беше ясен 
точният състав на 

кабинета „Борисов“. Раз-
витието на темата - на 
сайта на в. „Строител“ 
www.vestnikstroitel.bg.

Снимка авторът

Служебният кабинет гласува да има пет последова-
телни почивни дни около Нова година. Правителството 
обяви 2 януари (петък) за неработен, такъв е и 31 декем-
ври (четвъртък). Първият ще се отработва на 24 януари 
(събота), а вторият - на 13 декември. 

Решението за 2015 г. позволява струпване на по че-
тири почивни дни заради още два национални празника 
– на Освобождението и на Независимостта. Неработни 
дни ще бъдат 2 март (понеделник) и 21 септември (по-
неделник). Те ще се компенсират в съботите на 21 март 
и 12 септември.

Припомняме, че с решение на правителството от ми-
налата година 31 декември 2014 г., сряда, беше обявен за 
почивен ден. Оставащите след коледните празници два 
работни дни – 29 и 30 декември 2014 г., са необходими на 
финансово-стопанските организации за приключване на 
годината.

Мартин Славчев

Одобрени са допълнителни разходи и трансфери в раз-
мер на 19 910 247 лв. за изпълнението на проекти за пре-
дотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците 
от бедствия. Това стана с решение на Министерския съвет 
при редовното седмично заседание на правителството. На 
общините ще бъдат преведени 19 015 938 лв., а останалите 
средства са за министерствата на вътрешните работи, 
на здравеопазването, на икономиката и енергетиката, на 
отбраната, на образованието и науката, на регионалното 
развитие и на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. За общините Бургас, Габрово, Севлиево, Велико 
Търново и Баните (Смолянско), които бяха засегнати от обил-
ния мокър сняг и интензивните валежи от дъжд на 25 октом-
ври, авансово ще се предоставят средства в размер на 70% 
от заявените разходи. Останалата част ще бъде изплатена 
след представяне на изискващите се отчетни документи.

Мартин Славчев

Служебното правителството се запозна с концепци-
ята за изготвяне на проектозакон за евросредствата. 
Тя предвижда законът да даде решение на основните 
проблемни въпроси, идентифицирани през програмния 
период 2007 - 2013 г., чрез три ключови реформи: уста-
новяване на административно-правни отношения между 
управляващите органи и бенефициентите; гарантиране 
правото на бенефициентите на обжалване на издавани-
те административни актове по реда на администра-
тивния процес; оптимизиране на правилата за извърш-
ване на финансови корекции.

Концепцията за закона следва да послужи като от-
правна точка за мерките за оптимизиране на система-
та за управление на средствата от ЕС. 

Министерският съвет предлага на Народното съ-
брание да приеме Закон за изменение и допълнение на 
Закона за държавната собственост, с който да се уско-
ри процесът на изграждане на обекти с национално зна-
чение. Приетите промени ще улеснят и своевременното 
усвояване на средствата от фондовете на ЕС.

Измененията предвиждат при съобщаване на ак-
товете за отчуждаване на Министерския съвет, об-
ластния управител и кмета на общината да се при-
лага редът на Административнопроцесуалния кодекс. 
Промените регламентират също, че на инвеститор 
на национален обект ще бъде издадено разрешение за 
строеж само при влязло в сила допуснато предвари-
телно изпълнение.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за водите беше приет на заседание на служебния каби-
нет. С промените се осигурява въвеждането на принци-
па „замърсителят плаща”.

Отстраняват се пропуски в транспонирането на две 
директиви с цел избягване на процедури за нарушение. 
Отменят се и наредби към закона поради синхронизира-
не на нормативната база с европейското законодател-
ство и по-доброто му прилагане.

С новите текстове се ускорява процесът по опре-
деляне на санитарно-охранителни зони около водов-
земните съоръжения за питейно-битово водоснабдя-
ване. Въвеждат се разпоредби, свързани с планиране, 
разработване и изпълнение на Морската стратегия 
и на програмите от мерки към нея с цел опазване и 
подобряване на състоянието на околната среда в мор-
ските води.

Десислава Бакърджиева

Няма опасност от загуба на средства до края на 2014 г. 
по Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ). През 2015 г. след-
ва да бъдат усвоени 1,4 млрд. лв. по програмата. Повторният 
избор на изпълнител на лот 4 на автомагистрала „Струма” 
не би трябвало да доведе до усложнения. Това заяви служебни-
ят министър на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията Николина Ангелкова на откриването на фо-
тоизложбата „Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013“  
в кадри”. „Агенция „Пътна инфраструктура”, която е възло-
жител на лот 4 на АМ „Струма”, трябва да ни предостави 
информация за свършеното до момента“, уточни Ангелкова. 
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Свилена Гражданска

Инж. Иванов, за чет-

върта поредна година Ка-

марата на строителите 

в България и Българска-

та асоциация по водите 

организират съвмест-

на научнопрактическа 

конференция. Какви са 

резултатите от досега 

провежданите събития? 

С какво ще се различава 

дискусията тази година?

Много се радвам, че 
имаме възможност съв-
местно с Камарата на 
строителите в България 
и в. „Строител“ да провеж-
даме ежегодно подобен 
форум, чиято тематика 
касае проблемите, свърза-
ни с осъществяването на 
обектите по Оперативна 
програма „Околна среда“. 
Досега насочвахме внима-
нието към трудностите 
относно изграждането на 
Пречиствателни станции 
за отпадъчни води. Диску-
тирахме цялата верига на 
строителство на ПСОВ, 
като се започне от само-
то проектиране, което е 
свързано със събирането 
на данни, после се премине 
през възлагането, изпълне-
нието, експлоатацията. 
Целият процес е взаимо-
обвързан. Една грешка в 
него неизбежно води до 
натрупване на нередно-
сти до края. Потърпевши 
ще са клиентите, защото 
те ще плащат цената на 
корекцията или на непра-
вилната експлоатация.

Но по ОПОС се финан-
сират и предложения за 
изграждане на канализация 
и водоснабдяване, затова 
през тази година сме раз-
ширили обхвата на тема-
та на конференцията. Не 
трябва да забравяме, че 
сме и в края на програм-
ния период 2007 - 2013 и е 
редно да имаме по-пълна 
равносметка на това, кое-
то се е случило, и как, къде 
сме сгрешили, а и къде 
сме се научили да правим 
нещата добре. Считам, 
че и в контекста на по-
литическите промени и 
идващото ново правител-
ство подобна конференция 
е много навременна и ще 
даде доста информация на 
всички, които присъстват 
на нея. Форумът ще бъде 
на 25 ноември т.г. в зала 
„Средец“ на „София хотел 
Балкан“. 

Предвидили сме фоку-
сът да бъде върху това, 
което е направено досега 
по „ОПОС 2007 - 2013“, тъй 
като тя е основният из-
точник на инвестиции във 
водния сектор. През тази 
година отново се стара-
ем да изградим програма-
та на форума така, че да 
вървим по логиката на це-
лия цикъл на усвояване на 

средства по ОПОС. Първо 
ще представим позицията 
на всеки от участниците 
в процеса.  Ще започнем с 
институциите, които са 
отговорни за програмата 
и които имат интерес тя 
да се осъществява навре-
ме и качествено - Минис-
терството на околната 
среда и водите, Минис-
терството на регионал-
ното развитие и Управля-
ващият орган на ОПОС. 
Поканили сме представи-
тели на общините, т.е. 
възложителите на ключо-
ви проекти по програма-
та като Бургас, Габрово, 
Враца, Костинброд и Сви-
ленград. На дискусията ще 
участват и самите изпъл-
нители. Важно е да чуем 
и тяхната гледна точка. 
Строителите ще имат 
възможност да предста-
вят какви проблеми сре-
щат при реализирането 
и какво може да бъде по-
добрено в инвестицион-
ния процес. Във форума 
ще участват и надзорни 
фирми. Все още не мога да 
конкретизирам програма-
та, но това е рамката й. 

Смятам, че ще бъде 
интересно и полезно за 
всички да поканим и пред-
ставител на румънската 
водна асоциация. Целта е 
той да ни разкаже как се 
осъществяват проектите 
по тяхната оперативна 
програма „Околна среда“, 
тъй като те са изпълня-
вани от ВиК операторите. 
Това се очаква да се случи 
при нас през следващия 
програмен период, т.е. 
можем да почерпим добри 
практики от румънския 
опит.

В края сме на пър-

вия програмен период 

за страната. Какви са 

поуките и какво трябва 

да се направи през вто-

рия, за да не се допускат 

грешки? 

Изводите са, че е ху-

баво отрано да започнем 
подготовката на предло-
женията, да сме гъвкави, 
когато се случват преч-
ки при изпълнение, да има 
добра комуникация между 
всички участници в ин-
вестиционния процес и тя 
да води до чуваемост при 

промените. За съжаление 
ние започнахме със закъс-
нение първия програмен 
период, тъй като не бя-
хме изготвили проектите 
предварително. Но най-
голям недостатък според 
мен беше, че се хвърлихме 
да реализираме предимно 

малки обекти и мащабни 
предложения останаха 
неизпълнени. Това е забе-
лязано от Европейската 
комисия и през програм-
ния период 2014 – 2020 ще 
трябва приоритетно да 
работим по проекти за по-
големите населени места. 
Мисля, че ние сами тряб-
ваше да стигнем до този 
извод още преди години. 
Иначе от моите впечат-
ления и от информация-
та, с която разполагам, 
считам, че имаме едно 
задоволително усвояване 
на средствата по „ОПОС 
2007 – 2013“. 

Кои бяха най-големи-

те пропуски?

Част от обектите, 
които се изпълняват, 
всъщност са проектирани 
в по-минал период с идея-
та да бъдат реализирани 
по програма ИСПА или чрез 
друго финансиране. В же-
ланието да се избърза и 
да се спестят средства 
са взети тези проекти, но 
не са добре преработени, 
така че да бъдат качест-
вени и лесно изградени. 
Наблюдението ми е, че те 
създават проблеми в про-
цеса на строителството. 
Практиката показва,че ко-
гато обектите се правят 
на инженеринг, нещата се 
случват по-лесно и бързо. 

Според мен, важен е и 
въпросът за използването 
на качествени материали.  
Именно в желанието си да 
бъдем полезни на отрасъл 
„Водоснабдяване и канали-
зация“ се опитваме да въ-
ведем знак за качество на 
БАВ. С него искаме да от-
личим тези производите-
ли и фирми, които ползват 

доказано добри продукти. 
В България се издават 
подобни сертификати за 
материалите, но те се 
основават на единичен 
тест и след това никой 
не проследява дали същи-
те се използват в обекти-
те. Нашата цел е да сме 
още една допълнителна 
контрола, която да гаран-
тира, че продуктите, кои-
то се влагат, са точно 
тези, които са сертифи-
цирани. Имаме известен 
напредък - вече две фирми 
са получили нашия знак за 
качество. Надяваме се на 
по-активно участие и на 
строителните компании 
в налагането на този ме-
тод. Смятаме да отлича-
ваме дружествата, които 
използват доставчици със 
знак за качество на БАВ. 

През тази година една 

от трудностите, с кои-

то се сблъскаха строи-

телите, бяха спрените 

плащания по „ОПОС 2007 

– 2013“. Какво трябва да 

се направи, за да не въз-

никват повече подобни 

проблеми? 

Един от недостатъ-
ците, които забелязах в 
отминаващия програмен 
период, беше недобрата 
комуникация между ин-
ституциите и заинте-
ресованите страни. Има 
Комитет за наблюдение 
на Оперативна програ-
ма „Околна среда“. Той е 
създаден със задачата да 
подпомага Управляващия 
орган при взимането на 
решенията по „ОПОС 2007 
- 2013“. Когато преди една 
година ЕК ни наложи санк-
цията, респективно тряб-
ваше да се вземат мерки 

Инж. Иван Иванов е роден през 1973 г. Завършва 

Френската гимназия в София и Химикотехнологич-

ния и металургичен университет (ХТМУ). Специали-

зира във Висшия национален институт за химични 

технологии (ENSIGC), Тулуза. Притежава дипломи за 

магистър по бизнес администрация от Франкофон-

ския институт по администрация и управление в 

София и Американския университет в Благоевград. 

Във ВиК сектора е от 1999 г. Работи във френската 

компания Lyonaisse des eaux по проекти, свързани 

с управление на процеси и активи във водоснаб-

дяването на Париж. До 2012 г. е част от екипа на 

„Софийска вода” АД, където последователно заема 

длъжностите мениджър по изпълнение на концеси-

онния договор, главен секретар и прокурист. През 

последните 3 години е председател на БАВ. 

Женен, с две деца.

Инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите:

     На Четвъртата научнопрактическа конференция, организирана от КСБ и БАВ,         
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       ще дискутираме предизвикателствата при изпълнението на обектите по ОПОС и ПРСР
как тя да бъде транслира-
на върху възложителите, 
но никой не се погрижи да 
информира Комитета и 
съвсем по политическа ли-
ния се реши да се използва 
един от двата възможни 
начина за разпределение 
на корекцията. Което 
според мен беше грешка, 
тъй като нямаше дискусия 
как да се случат нещата. 
Смятам, че е необходимо 
това да бъде избегнато в 
следващия програмен пе-
риод. Когато има такъв 
Комитет, е нужно той да 
бъде информиран за всич-
ки сериозни проблеми, 
свързани с програмата, и 
заедно с институциите 
да се взимат важните 
решения. Като говорим 
за следващия оперативен 
период, искам да подчер-
тая, че се очакват много 
промени в организацията 
на „ОПОС 2014 - 2020“. 
Основната от тях е, че 
бенефициенти се очаква 
да бъдат ВиК оператори-
те, но за да се случи това, 
имаме поставени редица 
предварителни условия от 
ЕК. Наскоро със замест-
ник-председателите на 
БАВ разписахме схема-
тично как ще станат  
нещата и кога реално ще 
стартират проектите, 
ако отговорим на всички 
изисквания на Брюксел. 
За съжаление прогнозите 
ни не са оптимистични. 
Ако се спазят всички ус-
ловия на ЕК, и то без да 
има някакви допълнител-
ни пречки те да се въве-
дат, следващите първи 
копки ще бъдат чак след 
три години. Това е доста 
притеснително за всички, 
в това число и за строи-
телите. 

В момента обмисляме 
различни възможности, 
които да предложим на 
правителството, на УО, 
на ЕК, така че да няма 
такъв празен от проекти 
период. Предполагам, че на 
конференцията ще можем 
да поставим този въпрос 
и пред по-широка публика и 
да търсим заедно най-до-
брото решение и изход от 
подобна ситуация. 

Какво според вас ще 

забави процеса? 

Според проекта на 
„ОПОС 2014 – 2020“ пари 
ще се дават на областен 
принцип, т.е. за всяка об-
ласт ще има определена 
сума, с която ще се покри-
ят част от нуждите за из-
граждане и рехабилитация 
на ВиК съоръжения. Но за 
да се стигне до там, са 
необходими прединвести-
ционни проучвания, чието 
изготвяне отнема време, 
а и не е започнало.  Съще-
временно трябва да има 
работеща асоциация по 
ВиК. Нужно е да бъде по-

дписан и договор с един 
оператор в областта, 
което също е критичен 
фактор, защото не е ясно 
какво става с останали-
те дружества, където ги 
има. Като се премине през 
това, чак тогава ще запо-
чне реалната работа по 
проектите,  т.е. одобря-
ване, тръжни процедури и 
т. н., което означава, че 
първата копка ще е след 
три години. 

Знаем, че има около 26 
готови и одобрени от УО 
проекти, които доказано 
са важни. Нашата идея е 
да предложим те да ми-
нат през допълнителна 
оценка по новите правила 
на „ОПОС 2014 – 2020“, но 
тя да е в кратки срокове. 
И след това да бъдат за-
почнати още през следва-
щата година. 

Риск има и във връзка 
с административния ка-
пацитет, който трябва 
да се изгради от ВиК опе-
раторите. Въобще всяка 
промяна в подхода крие 
опасност да не сме пре-
ценили нещо достатъчно 
добре и да останем непри-
ятно изненадани. Но щом 
посоката е тази, считам, 
че връщане назад няма 
да има, и трябва да поло-
жим необходимите усилия, 
така че процесите да се 
случат максимално добре. 

Какво е вашето ста-

новище по стратегията 

за реформа в отрасъла?

Казаното дотук - като 
условия на ЕК за старт на 
Оперативната програма 
„Околна среда 2014 - 2020“, 
е извадено от документа, 
който ние сами подготви-
хме с помощ та на Светов-
ната банка (СБ). Ние се 
движим по нея. В момента 
има две работни групи, 
които заедно със СБ, МРР 
и други ведомства, свър-
зани с отрасъла, обсъж-
дат как ще се променят 
регулаторът, нивата на 
услугите, така че да бъ-
дат изпълними, тъй като 
досега се поставят не-
реалистични цели пред 
ВиК операторите. Важна 
част от разговорите е и 
методологията на цените, 
с тях ще се покрива съфи-
нансирането на проекти-
те по „ОПОС 2014 – 2020“, 
те ще бъдат и допълните-
лен източник на инвести-
циите за подобряване на 
качеството на услугите. 
Работи се по стратегия-
та и реформата в отрасъ-
ла, но не е с тази скорост, 
с която на нас ни се иска. 
Виждаме и колизии в сроко-
вете. При спазване на за-
конодателството до сре-
дата на 2015 г. трябва да 
бъдат предадени следва-
щите петгодишни бизнес 
планове на ВиК операто-
рите, а те е нужно да бъ-

дат все пак в контекста 
на прединвестиционните 
проучвания, за които още 
не е ясно кой ще ги прави. 
Т.е. единият анализ ще за-
къснее, а планът не може 
да го изпревари. Може би 
ще трябва да се прераз-
гледат сроковете и да се 
направят промени в нор-
мативната база. 

Необходима ли е стан-

дартизация на тръжните 

документи?

Определено смятам 
така. В края на краищата 
проектите са от няколко 
типа и не виждам защо до-
сега всяка община трябва-
ше да измисля сама крите-
рии за избор на изпълнител 
на Пречист вателна стан-
ция за отпадъчни води, ко-
гато условията можеха да 
бъдат едни и същи. Различ-
ни са само параметрите 
на съоръженията.

 
Споменахте промяна 

на нормативната база. 

Продължавам да смя-

там, че е необходимо да 
има закон за отрасъл „Во-
доснабдяване и канали-
зация“. Според мен така 
секторът ще се озове в 
подобаващото му положе-
ние, което заслужава. Към 
момента ВиК е отразена 
в чл. 198 в Закона за води-
те и цялата азбука вече 
е изредена като алинеи, 
обясняващи как трябва да 
функционира отрасълът.

Ако говорим съвсем 
технически, могат да 
бъдат обединени три 
нормативни акта -  текс-
товете от ЗВ, Законът 
за регулиране на ВиК ус-
лугите, наредбата, по 
която се осъществява 
работата на операто-
рите с клиентите. Но не 
трябва просто да сглобим 
един закон. Редно е да се 
помисли какво  да бъде до-
пълнително променено в 
отрасъла и да се направи 
още една стъпка в рефор-
мата с новия нормативен 
акт. Това би отнело малко 
повече време, но смятам, 

че трябва да се положат 
усилия в тази посока. 

През  тази  година 

страната ни беше споле-

тяна от наводнения. 

Трудно е хората да се 
борят с природата. Счи-
там, че много неща се 
правят на книга, но малко 
се осъществяват на прак-
тика. Имаме разписани 
планове за превенция на 
бедствия и аварии, но реал-
но нямаме средства за ин-
вестиции в мерките, които 
ще предотвратят подобни 
природни стихии. Нужно е 
да се влагат пари в систе-
ми за контрол и управление 
на водите. Необходимо е да 
се поддържат и рехабили-
тират язовирите, естест-
вено преди това трябва да 
се определи тяхната соб-
ственост. Същевременно  
трябва да се образова и на-
селението как да действа 
при подобни ситуации. 

Какви са другите про-

блеми в отрасъл „ВиК”? 

Един от тях са кад-
рите. Категорично зая-
вявам, че те са твърдо 
недостатъчни и немоти-
вирани. Свидетел съм, че 
при един от проектите по 
„ОПОС 2007 – 2013“, при 
който бе изградена ПСОВ, 
не могат да си намерят 
ръководни инженерни ка-
дри, които да управляват 
това скъпо съоръжение. 
Основната причина е, че 
заплащането, което може 
да предложи ВиК опера-
торът, е в рамките на 
600 лв., което няма как да 
привлече добре образован 
инженер, за да работи в 
малките населени мес-
та. Особено трябва да се 
обърне внимание на възна-
гражденията в отрасъла 
и те да бъдат адекватни 
или поне съразмерни на 
тези в енергийния сектор. 
Естествено - и да има по-
вече като бройка обуча-
еми кадри, защото тези, 
които в момента следват, 
дори като количество са 
недостатъчни. Не трябва 
да забравяме, че не малка 
част от тях излизат в 
чужбина.

Трябва да се обърне 
по-голямо внимание на 
повишаване на квалифи-
кацията на сегашните 
служители на ВиК опе-
раторите. Към БАВ има 
Център за професионално 
обучение, за съжаление 
той не е достигнал своя 
капацитет, тъй като не 
срещаме голям интерес. 
Сигурен съм, че в бъдеще 
с началото на експлоата-
цията на новите съоръ-
жения за пречистване,  с 
нуждата от повишаване 
на квалификацията на ВиК 
операторите, тъй като 
вече ще са бенефициенти 
по ОПОС, ще имаме много 
курсове и обучения.       
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Общото събрание прие насоките за работа на Камарата през следващата година 

Свилена Гражданска 
Ренета Николова 

Във Велико Търново се 
проведе първото изнесено 
Общо годишно отчетно 
събрание на Камарата на 
строителите в България. 
На него присъстваха инж. 
Светослав Глосов – пред-
седател на УС на КСБ, и 
неговите заместници инж. 
Николай Станков, който е 
и председател на ОП на 
КСБ – София, инж. Иван 
Мирински и Пламен Иванов, 
Валентин Николов – пред-
седател на Контролния съ-
вет на Камарата, доц. д-р 
инж. Георги Линков – пред-
седател на Комисията за 
воденето, поддържането и 
ползването на Централния 
професионален регистър 
на строителя, изп. дирек-
тор инж. Иван Бойков, чле-
нове на УС, председатели 
на областни представи-
телства на КСБ и делега-
ти, излъчени от местните 
структури на организа-
цията. Официален гост на 
форума беше кметът на 
Велико Търново инж. Дани-
ел Панов. 

„Изключително съм ра-
достен, че вашето първо 
изнесено заседание от 
този ранг е в старата 
столица. Нашият град е 
известен с много ембле-
матични сгради, част от 
които са строени от Уста 
Кольо Фичето. Велико Тър-
ново има какво да покаже“, 
заяви инж. Панов. „Работа-
та на един кмет е много 
натоварена, но когато 
отидем на строителните 
обекти, ние се зареждаме 
с положителна енергия и 
си почиваме. Сега е важно 
да се сформира стабилно 
правителство, за да има 
сигурност и да се разви-
ва браншът. Имаме уве-
рението, че през ноември 
ще бъдат възстановени 
плащанията от Брюксел 
по спрените програми“, 
подчерта той. „Църква-
та „Св. св. Константин и 
Елена“ беше забравена от 
30 години. Тя е изградена 
от Уста Кольо Фичето. С 
дарение от Камарата и с 
помощта на ОП на КСБ – 
Велико Търново, възстано-
вихме фасадата и камба-
нарията. Съдействахте и 
при организирането на 35-
ата асамблея на младите 
архитекти, с което спомо-
гнахте да видим бъдещото 
Велико Търново през очите 
на подрастващите тво-
рци“, акцентира инж. Панов 
и припомни, че всяка година 
заедно с ОП на КСБ – Ве-
лико Търново, организират 
Деня на строителя. „На 
Димитровден освен вашия 
празник честваме въста-
нието на Асен и Петър и 
възстановяването на Вто-

рата българска държава. 
През 2015 г. ще отбележим 
830 години от събитието 
и се надявам да се включи-
те активно“, каза кметът. 

По време на заседание-
то беше разгледан и приет 
годишният отчет на Упра-
вителния съвет на КСБ. 
„Строителната индустрия 
се развива при условия на 
нарушена бизнес среда, с 
много финансови загуби 
и риск от фалити“, заяви 
инж. Светослав Глосов при 
представяне на доклада. 
Сред причините, посоче-
ни от него, са липсата на 
сигурност, която да даде 
възможност на фирмите 
и свързаните с тях дос-
тавчици да покажат ръст 
и положителни тенденции 
на развитие, на актив-
ност и условия за инвес-
тиционна дейност. Налице 
е задлъжнялост на бизнеса 
към банките и междуфир-
мена такава. Все още има 
строителна продукция, 
надвишаваща потребител-
ското търсене.

„Задълженията на об-
щините са фактор, водещ 
до трудности при плани-
ране на бизнеса. Макар че 
към момента са разпла-
тени близо 400 млн. лв. 
по Оперативна програма 
„Околна среда”, дисбалан-
сът е пречка за развитие. 
Надеждите са до края на 
този месец ЕК да размра-
зи плащанията, спрени 
през миналата година. 
Кризата с КТБ е една от 
най-тежките в страната 
от десетилетия, много 
строителни фирми са по-
търпевши от банковия 
проблем. Създадената 
продукция от строител-
ния бранш за полугодието 
на 2014 г. в сравнителен 
анализ е със затвърден от-
рицателен знак“, подчерта 
инж. Глосов. 

На Общото събрание 
на организацията бяха 
приети и отчетите за 
дейността на Комисията 
за воденето, поддържане-
то и ползването на Цен-

тралния професионален 
регистър на строителя 
и на Контролния съвет за 
изпълнението на бюджета 
на КСБ за последната из-
текла финансова година.

 „Контролният съвет 
на КСБ е на мнение, че по-
литиката на Камарата и 
на изпълнителните орга-
ни е в съответствие със 
Закона за Камарата на 
строителите. КСБ раз-
вива дейност в трудна 
обстановка, но успяхме 
да запазим единството й 
и позицията й на една от 
най-авторитетните ор-
ганизации у нас. И това се 
вижда от нашето водещо 
участие в подготовка-
та на законите, касаещи 
бранша. Успяхме да седнем 
на една маса с архитекти, 
проектанти, геодезисти 
и да изготвим необходи-
мите проекти за промяна 
в законодателството. С 
това дадохме пример на 
всички отрасли как може и 
трябва да се работи, дори 
и в трудна ситуация“, каза 
Валентин Николов – пред-
седател на Контролния 
съвет.

По думите му органи-
те на Камарата са раз-
глеждали всички важни 
въпроси, касаещи сектора. 
Той подчерта, че едно от 
постиженията в Камарата 
е създаването на матери-
ално-техническата й база. 

Делегатите обсъдиха 
предложението на УС и 
приеха размера на членския 
и на встъпителния внос в 
КСБ да бъде променен на 
250 лв. 

И през 2015 г. норма-
тивната база да е основен 
приоритет за Камарата на 
строителите в България, 
гласуваха делегатите на 
Общото годишно отчет-
но събрание на КСБ. „Ще 
продължим да водим ак-
тивна политика за при-
веждането й в областта 
на строителството в съ-
ответствие с променящи-
те се условия в бранша и 
с европейското законода-

телство“, заяви инж. Све-
тослав Глосов. „Разрабо-
тените през тази година 
проекти на Закон за тери-
ториалното устройство 
и регионалното развитие, 
Закон за строителството 
и Закон за градоустрой-
ството и свързаните с 
тях изменения на Закона за 
Камарата на строителите 
са предоставени на всич-
ки заинтересовани органи 
– министерства и държав-
ни агенции. За съжаление 
времето не стигна на пре-
дходните правителство и 
парламент за приемането 
им. Ще работим те да бъ-
дат включени в дневния 
ред на 43-ото Народно съ-
брание“, подчерта той. По 
думите му във връзка с но-
вата Европейската дирек-
тива за обществените по-
ръчки и влизането й в сила 
през 2015 г. Камарата ще 
участва активно при раз-
работването на нов Закон 
за обществените поръчки 
и Наредба за обществени-
те поръчки в строител-
ството. „По тази задача 
ще продължим да работим 
съвместно с колегите от 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране и Камарата на 
архитектите в България. 
Ще акцентираме върху из-

готвянето на типови про-
цедури“, обясни инж. Глосов. 

„Ще създадем единна 
система на структура на 
СМР и на формиране на 
разходни норми. По този 
начин ще се осигури благо-
приятна среда за оценки на 
документацията, а оттам 
и на избягване на съдебни 
процедури, които спъват 
строителния процес. Раз-
бира се, необходимо е да 
се направи широко профе-
сионално обсъждане и да се 
формира максимално широ-
ко съгласие, за да имаме ус-
пех. Нужно е да акцентира-
ме и върху осигуряването 
на добра нормативна база 
за изпълнение на стро-
ителните програми по 
енергийна ефективност. 
Те подсигуряват работа на 
малките и средните фир-
ми“, каза още председате-
лят на УС на КСБ.

Според него трябва 
да се обърне особено вни-
мание на състоянието на 
областните представи-
телства на Камарата, 
като те се превърнат и 
утвърдят като център на 
цялостната дейност на 
организацията по места, 
да разширят членския си 
състав чрез предлагане на 
нови политики, инициати-
ви и действия в интерес на 
фирмите. 

„Отчитайки недостига 
и липсата на квалифицира-
ни кадри за строителство, 
КСБ чрез сътрудничество 
с държавните и общински-
те организации ще поеме 
активна роля за отде-
лянето на обучението и 
квалификацията на обра-
зованието с цел засилване 
ефективността на профе-
сионалната подготовка на 
работниците в сектора. 
През 2015 г. ще започне 
подготовката и създава-
нето на Институт и ква-
лификационен обучителен 
център към Камарата за 
обучение на строителни 
работници и ръководители 
на обекти. Той следва да 
създава и разработва поли-

тики и модели в сектора, 
да налага критерии и оце-
нява степента на квалифи-
кация“, поясни инж. Глосов. 

Сред целите на Кама-
рата е и по-нататъшното 
развитие на системата на 
ЦПРС и базата данни с цел 
създаване на възможност 
за вземане на стратеги-
чески важни решения от 
ръководството в интерес 
на фирмите. „Ще продъл-
жи и усъвършенстването 
на административните 
разходи и документи при 
работа с Регистъра с цел 
облекчаване на процедури-
те“, допълни инж. Глосов и 
подчерта, че ще се използ-
ва международният ав-
торитет на КСБ в услуга 
на българските фирми за 
работа на външни пазари 
на строителството. „Ус-
пешното интегриране на 
Камарата в европейските 
структури, изграждането 
на добри двустранни отно-
шения със сродни органи-
зации, активното участие 
в междуправителствени 
делегации изградиха пред-
поставки за създаване на 
условия за конкурентна ра-
бота извън границите на 
България“, каза инж. Глосов. 

„И през 2015 г. ще про-
дължи утвърждаването на 
вестник „Строител“ като 
издание на КСБ и партньор 
на областните предста-
вителства на Камарата“, 
добави той.

„За голяма част от за-
дачите, които си поста-
вяме през 2015 г., вече са 
положени основите през 
изминалата година. След-
ва да разширим и развием 
работата в тези насоки, 
за да достигнем до реален 
практически резултат. 
Считам, че Камарата чрез 
своя голям авторитет в 
обществото има всички 
предпоставки, за да по-
стигне успешното им из-
пълнение“, подчерта инж. 
Глосов.

Общото събрание прие 
и бюджета на организация-
та за 2015 г.

Снимки Денис Бучел
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Тази година символът на Областното представителство - 

„Разяреният бик“, бе връчен и за минно строителство   

Свилена Гражданска 

И членовете на Об-
ластното представи-
телство на Камарата 
на строителите в Бъл-
гария в София отпраз-
нуваха Димитровден. Те 
се поздравиха за Деня на 
строителя в ресторант  
„Друзья“. „Изключителна 
чест и голямо удоволст-
вие е отново да ви поздра-
вя по случай празника на 
строителя – Димитров-
ден“, заяви инж. Николай 
Станков, зам.-председа-
тел на КСБ и  председа-
тел на ОП на КСБ - София. 
„Всички много се гордеем 
с нашата професия. Освен 
че е отговорна и благород-
на, тя е от най-значимите 
за икономиката на стра-
ната. Строителството 
е фундаментален сектор 
за развитие на държава-
та. Стремежът на бълга-
рина към съзидателност 
е родил много майстори, 
които са оформили родна-
та школа. Като основна 
отличителна черта на 
добрия строител е това, 
че полагаме душа и сърце 
в нашите градежи. Профе-
сията ни е своеобразен 
двигател на растежа и на 
промяната. Тя е връзката 
между минало, настояще и 
бъдеще, тъй като напра-
веното от нас, остава за 
поколения. Това, което са 
градили предците ни, ние 
днес го виждаме“, добави 
инж. Станков. 

„В деня, в който чест-
ваме професионалния си 
празник, не можем да не си 
спомним за строителния 
гений на Уста Кольо Фи-
чето, който освен всичко 
е бил и принципен човек. 
Носят се легенди затова 
как е залагал главата си, 
но не е отстъпвал от ду-
мата си. Поемел ли е анга-
жимент, го е изпълнявал в 
график и в бюджет. Нека 
се опитаме да бъдем не-
гови последователи в съ-
временния забързан свят“, 
каза председателят на ОП 
на КСБ - София. 

„Преминахме през една 
трудна година за бранша 
- спиране на европейски 
средства и нестабилна 
политическа обстановка. 
Оцеляхме, защото сме ко-
рави хора. И 2015 г. няма да 
е лесна. Нека да си пожела-
ем да приключим програм-
ния период 2007 – 2013 
и да започнем успешно 
следващия“, подчерта инж. 
Станков. „Нека имаме още 
предизвикателни обекти. 
Необходими са и креатив-
ни решения, защото те 
биха довели до повишава-
не на конкурентоспособ-
ността ни“, добави той. 

 „Пожелавам ви по-ус-
пешна 2015 г., здраве и 
нови проекти“, заяви инж. 
Светослав Глосов, предсе-

дател на УС на КСБ, в поз-
драва си към софийските 
строители. 

„Обучавайки строител-
ните ви кадри, се опитва-
ме да подготвим специа-
листи, които идвайки при 
вас, да улеснят работа-
та ви. В последно време 
се засили дискусията за 
връзката между бизнес 
и образование. С ОП на 
КСБ – Пловдив, инициирах-
ме съвместни дейности в 
тази посока. Целта ни е да 
подобрим учебните плано-
ве. Надявам се и с Област-
ното представителство в 
София да продължим това 
взаимодействие. По този 
начин ще създадем по-кон-
курентни фирми, които да 
се борят не само за про-
екти у нас, но и по света 
да печелят търгове“, под-

черта доц. д-р инж. Радан 
Иванов, ректор на Висше-
то строително училище 
„Любен Каравелов“ .

Поздравителен адрес 
от името на УС на На-
ционалния клуб на стро-
ителите ветерани и от 
клуба в София прочете 
инж. Виктор Шарков, зам.-
председател на НКСВ. „По-
желаваме ви много здраве, 
щастие и нови строи-
телни успехи. Използваме 
случая да благодарим на 
Областното председател-
ство на КСБ за помощта 
и съдействието, което ни 
оказват“, пише в писмото, 
подписано от инж. Тодор 
Топалски, председател на 
НКСВ, и инж. Сокол Соко-
лов, председател на клуба 
в София.  

След  поздравлени -

ята започна връчване-
то на традиционните 
строителни награди на 
Областното представи-
телство в столицата. Те 
са определени съобразно 
критериите на мест-
ната структура. „Разя-
реният бик“ – символ на 
софийската строителна 
гилдия, бе за „Станилов“ 
ЕООД с управител инж. 
Георги Станилов. На вто-
ро място при компаниите 
с приход над 22 млн. лв. бе 
„Главболгарстрой“ АД, а 
на трето - „Евро Алианс 
тунели“ АД. 

При дружествата с 
приход до 7,5 млн. лв. пър-
вото място бе за „Екса“ 
АД. „Има китайска пого-

ворка, която казва: който 
може да прави нещо, го 
прави, който не може, учи 
другите да го правят, а 
който не може и първото, 
и второто, пише книги. 
Ние тук можем първо-
то и нека да продължим 
да изграждаме. Нека да 
продължаваме делото на 
Уста Кольо Фичето“, каза 
арх. Константин Пеев, уп-
равител на компанията.  
Второто място в катего-
рията извоюва - „Мармет“ 
ООД, а трето - „Контракт 
сити“ ООД.

В категорията за фир-
ми с приход до 4,5 млн. лв. 
отличието грабна „КИК – 
Дизайн“ ООД. „Пожелавам 
на колегите да намерим 
начин да преодолеем труд-
ностите и догодина по 
това време да се съберем 
всички с по-добро настро-
ение“,  заяви инж. Георги 

Спиридонов, представител 
на дружеството. 

Втората позиция бе за 
„Красстрой“ ООД. „Призът 
е чест за нашата фирма. 
Благодаря на колегите и 
пожелавам на всички все 
така успешно да се борим 
и да оцеляваме в трудните 
дни“, каза Красимир Милу-
шев, управител на друже-
ството. 

Тази година бе даде-
на специална награда 
– „Разяреният бик“, на  
„Минстрой холдинг“ АД 
за приноса им в минното 
дело. През 2014 г. стар-
тира подземен добив на 
оловно-цинкови руди във 
„Върба – Батанци“. С цел 
въвеждането в експлоата-

ция на рудника „Минстрой 
холдинг“ АД и изпълнил 
строително-монтажни 
работи, надземно и под-
земно минно строител-
ство за над 25 млн. лв. 
„Предвид факта, че през 
последните 25 години не 
е откриван нов рудник, че 
не са изграждани подземни 
галерии и проходи, пътища 
и вентилационни съоръже-
ния и т.н. - това е забе-
лежително постижение“, 
отбеляза инж. Николай 
Станков при връчването 
на наградата на „Мин-
строй холдинг“ АД. 

Съвместно с Науч-
но-техническия съюз по 
строителство за чет-
върта поредна година 
бяха раздадени отличи-
ята за най-добър дипло-
мен проект. Призът бе 
за инж. Петя Танева, ВСУ 
„Любен Каравелов“ ,  за 
„Конструктивно изслед-
ване на съществуващи 
монолитни стоманобе-
тонни резервоари,  проек-
тиране и възстановяване 
на усилване на съоръже-
нията“. Тази година има-
ше две втори награди. 
Едната бе за инж. Албе-
на Йорданова, ВСУ „Любен 
Каравелов“, за „Проучване 
на съвременни топлоизо-
лационни комбинирани 
системи и технологични 
решения при изпълнение-
то им“, а другата - за 
инж. Калоян Прокопиев,  
Висше транспортно учи-
лище  „Тодор Каблешков“, 
за проект на железопъ-
тен мост.

След  официалната 
част за настроението на 
членовете на ОП на КСБ – 
София, се погрижиха тан-
цовата формация „Ерика“, 
уникалните гласове на 
тримата тенори и Дими-
тър Туджаров - Шкумбата, 
който с шегите си накара 
строителите да се ус-
михнат и да забравят за 
своето нелеко трудово 
ежедневие. По традиция 
неизменна част от тър-
жеството бе Илиян Михов 
– Баровеца. 

„Станилов“ ЕООД

„Евро Алианс тунели“ АД 

„Мармет“ ООД „КИК Дизайн“ ООД

„Красстрой“ ООД

„Контракт Сити“ ООД

„Екса“ АД

„Минстрой холдинг“ АД

Снимки Денис Бучел
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Искам да  честитя 
празника на всички стро-
ители в страната. Също 
така искам да благодаря 
на ОП на КСБ – Плевен, за 

организирането на строи-
телната изложба. Чрез по-
ставените фотоси всеки 
наш съгражданин може да 
се запознае с многостран-
ната дейност на плевен-
ските фирми. Обхваната е 
наистина цялата гама на 
обектите. Виждат се из-
ключителното качество и 
добре свършената работа 
на дружествата. На всич-
ки е ясно колко големи са 
трудностите в настоящ-

ия момент заради липсата 
на инвестиции и на обек-
ти, но въпреки това те 
не спират да се трудят. 
Желая им да съхранят по-
тенциала, който имат, за 
да могат в едни по-добри 
времена, които ще дойдат, 
да работят. 

Искам да благодаря на 
ОП на КСБ - Плевен, за-
щото когато сме имали 
нужда от тях, винаги са 
откликвали на призива ни. 

Емил Христов

Престижната награ-
да „Строителна корона“ 
2014 връчиха по случай 
Димитровден в Област-
ното представителство 
на Камарата на строите-
лите в България в Плевен. 
Церемонията се състоя 
в ресторант „Централ”, 
а официален гост на  
събитието беше зам.-
кметът на общината 

арх. Трифон Иванов, кой-
то връчи част от гра-
мотите. Тържеството 
беше предшествано от 
откриване на изложба, 
на която бяха пред-
ставени проектите, 
реализирани от фирми, 
членове на ОП на КСБ – 
Плевен, и претенденти 
за наградата най-добър 
строителен обект в 
различните категории. 
За втори път вестник 
„Строител” бе меди-

ен партньор на събитието, а 
главният редактор на издание-
то Ренета Николова – член на 
журито. Председател на коми-
сията бе арх. Трифон Иванов – 
зам.-кмет с ресор „Териториал-
но развитие”, а членове: инж. 
Живко Иванов – председател на 
Регионалната колегия на КИИП, 
арх. Красимир Попов – председа-
тел на КАБ – Плевен, арх. Емил 
Дечев – председател на САБ – 
Плевен. Журито взе решението 
за връчване на „Строителната 
корона” за периода 2011-2014 на 

„Монолит” ООД. Приз „Строи-
телна корона“ беше връчен и 
на плевенската  фирма „Инж-
строй“, по случай 50-годишния 
юбилей от създаването на фир-
мата и приноса й за изгражда-
нето на съвременната инфра-
структура на Плевен и региона. 

С ле д  т ъ рже с т в е н а т а 
част плевенските строите-
ли и техните гости показаха, 
че освен добре да изграждат, 
могат да се изявяват и на 
дансинга с български хора и 
любими песни.

управител 
на  ЕТ „НЕШ - И Ивайло Нешев” 

Специална грамота за благотворител-
на дейност като инициатор на кампанията –  
„Дарение за жителите на Мизия, пострадали от 
наводнението през август 2014 г.”

По стара традиция 
строителите на 26 октом-
ври празнуват професионал-
ния си празник. Тази година 
организирахме изложба с 
табла на изпълнени обекти 
от наши фирми във фоайето 
на зала „Катя Попова“, коя-
то беше последвана от кон-
курса „Строителна корона“, 
обхващащ периода 2011 – 
2014 г. За съжаление изпра-
щаме една година, която не 
беше по-лека от предходна-
та, а не очакваме и 2015 г. 
да е по-добра. Въпреки това 
ще запомним изминалите 
три години с редица стро-
ителни достижения, някои 
от които са показани в 
таблата на строителната 
експозиция. Нека и занапред  

да имаме волята и непоко-
лебимостта да посрещаме 
предизвикателствата на 
сложната икономическа 
обстановка и липсващата 
нормална бизнес среда. Нека 
да положим усилия да бъдем 
заедно срещу ширещата се 
нелоялна конкуренция и си-
вата икономика.

Искам също така да из-
кажа гордостта си, че през 
2014 г. празникът ни е още 
по-заслужен, защото въпре-
ки тежкото състояние, в 
което се намираме, с помо-
щта си от сърце показахме, 
че носим достойното име 
„строител“. По предложение 
на Областния съвет на КСБ 
фирмите в града подкрепи-
ха финансово пострадалите 

от наводненията граждани 
в Мизия. В дарителската 
кампания се включиха 33 
дружества и със събрани-
те средства закупихме и 
транспортирахме тухли, 
необходими за възстановя-
ване на съборените домове. 

Искам да пожелания на 
всички колеги неуморен дух, 
всеотдайност и вяра да 
вървят по личния си и про-
фесионален път. 

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

Арх. Бойко Балтаков, областен управител на Плевен:

 

Кристален   приз  „Строител-
на корона“ 2014  и грамота за 
„Най-добър обект през периода 
2011 - 2014 г.“ за „Разширение на 
мелничен комплекс със склад за 
готова продукция с подобект: 
Площадкови мрежи и съоръжения, 
мелница и склад за готова про-
дукция - с. Обнова УПИ ХIII-417, кв. 
145”.

Грамота в категория „Жилищни сгради 
на три и повече етажи и такива със сме-
сено предназначение“ за обект  „Жилищна 
сграда с магазини, гр. Плевен, бул. „Хр.Бо-
тев” №133А“ (за съжаление на церемония-
та не присъстваше техен представител).

Грамота в категория „Фамилни 
къщи“

Обект: Жилищна сграда, гр. Пле-
вен, имот 56722.701.1436, местност 
Стражата.

Грамота за „Обществени сгради“  
Обект: Реновиране на  Панорама „Плевен-

ска епопея 1877“ в „Скобелев парк“.

Грамота за „Строителен обект 
с принос за съхраняване историче-
ските паметници на културата“ за 
обект „Ремонт и реставрация на 
стария мост на р. Вит, с. Ясен, об-
щина Плевен”.

Кристален приз  „Строителна ко-
рона“ 2014 и грамота за съществен 
принос в изграждане съвременната ин-
фраструктура на Плевен и 50-годишни-
ната от създаване на фирмата.

Грамота в категория „Реконструкции“
Обект: „Ремонт и реконструкция на път PVN 

1026, Загражден – пристанище Загражден, обл. 
Плевен“.

Снимки авторът

Вестник „Строител“ бе медиен партньор на събитието
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Росица Костадинова, ОП на КСБ - Добрич

ОП на КСБ – Добрич,  организира тържествена 
вечеря по случай Деня на строителя за представите-
лите на фирмите - членове на КСБ, от Областното 
представителство. Сред гостите на празненство-
то на 30 октомври бяха Райно Митев - председател 
на строителите ветерани от региона, и Радостина  
Дамянова – директор на ПГСА „П. Пенев”.

Приветствия към строителите отправиха инж. Ва-
лентин Зеленченко - председател на ОП на КСБ – До-
брич, и Райно Митев. Вечерта премина в приятна ат-
мосфера и много танци.

ОП на КСБ – Кюстен-
дил, организира спортен 
празник по случай Дими-
тровден. Той ще се про-
веде в комплекс „Лима“ 
в местността Студен 
кладенец на Осоговска-
та планина на 14 ноември  
от 15.00  до 18.00 часа.

Изявите по повод 
Деня на строителя ще 

включват тенис  на 
маса, шах и табла. Пред-
седателят на ОП на КСБ 
– Кюстендил, инж. Све-
тослав Борисов отправя 
покана към членовете на 
ИБ, УС и КС на Камара-
та, както и към област-
ните председатели, да 
се включат в спортния 
празник.

Инж. Джани Антова, гл. експерт 
„Международна дейност“ към КСБ

КСБ ще работи съвместно с организацията на 
Европейските международни контрактори (EIC) от 
1 януари 2015 г. Както в. „Строител“ съобщи, Бор-
дът на директорите на EIC единодушно е решил да 
приеме Камарата за пълноправен член. 

Професионалната асоциация EIC е основана през 
1970 г. и представлява интересите на контракто-
ри, работещи на международно ниво по отношение 
на европейските институции, Световната банка и 
ключови неправителствени организации, като FIDIC 
и Инициатива за прозрачност в строителството.

Професионалното сдружение обединява феде-
рации от 14 страни в ЕС, пряко или косвено свър-
зани с Европейската федерация на строителната 
индустрия (FIEC), в която КСБ е пълноправен член 
от 2008 г. По този начин организацията обединява 
около 200 активни на международно ниво строител-
ни компании.

EIC е регистрирано юридическо лице през 1984 г. 
със седалище в Берлин. Организацията е призната 
в световен мащаб като застъпник за справедливи 
и балансирани договорни условия в строителство-
то, включително клаузи за ефективно уреждане на 
спорове. Нейните цели са свързани с подобряване 
качеството на правилата за провеждане на об-
ществени поръчки чрез включване на допълнителни 
критерии, така че най-ниската цена да не е един-
ствено определяща.

Мисията на EIC е насочена към създаване на 
нови бизнес възможности и подобряване на полити-
ческите, правните и финансовите рамкови условия 
за международните дейности на своите членове. 
EIC си сътрудничи с политици от ЕС, като настоява 
за отварянето на пазарите в трети страни и за 
създаване на условия на равнопоставеност между 
европейските международни контрактори в чуж-
бина и на техните конкуренти по отношение на 
международните социални и екологични стандарти. 
Затова EIC е уникален форум за създаване на кон-
такти и обмен на международен опит. В момента 
сдружението има активни четири работни групи, 
които заседават най-малко два пъти годишно.

С акумулиран общ оборот от почти 168 млрд. 
евро за 2012 г., присъствие на петте континента 
и група с международен пазарен дял от около 50% 
Европейските международни контрактори са лиде-
рите в международния строителен бизнес.

Даниела Йовчева, ОП на КСБ - Ямбол

„Поздравявам ви сърдечно с професионалния празник 
на строителя - Димит ровден“. С тези думи председа-
телят на ОП на КСБ – Ямбол, инж. Петя Петрова откри 
тържеството, организирано от местното представи-
телство на Камарата.

 „Пожелавам на всички ви да имате вдъхновение и 
вяра да продължавате да влагате енергия, познания и 
майсторски талант в усилията да изграждаме Ямбол 
и региона като красиво, достъпно, модерно и привлека-
телно място за живот“, обърна се тя към присъства-
щите на тържеството. За първи път тази година сред 
гостите бяха и представители от НКСВ - Ямбол.

Мартин Славчев

Националният клуб на строители-
те ветерани (НКСВ) вече има звено 
и в Габрово. Учредителното събрание 
се проведе на 30 октомври в офиса на 
Областното представителство на 
Камарата на строителите в Бълга-
рия. То беше съчетано с честването 
на Деня на строителя. Регионалният 
клуб в града, известен с хумора и са-
тирата, е 27-ият в страната. 

„Радвам се да видя на едно място 
толкова много доайени на бранша. 
Областното представителство на 
Камарата ще ви помага с каквото 
може”, заяви председателят на ОП 

на КСБ – Габрово, Богомил 
Петков, който откри събра-
нието. 

Зам.-председателят на 
НКСВ инж. Иван Стоянов за-
позна учредителите с цели-
те и задачите на клуба. След 
като учредиха регионалното 
звено, присъстващите стро-
ители ветерани избраха и 
тричленно ръководство, със-
тоящо се от Петър Петров 
– председател, Денка Стоева 
– зам.-председател, и Тодорка 
Монева – секретар. 

Богомил Петков подари на но-
воучредения Клуб на строителите 

ветерани в Габрово луксозното пе-
чатно издание „Градежите на Кольо 
Фичето”. Вечерта продължи с чест-
ване на Димитровден. 

Класация 2014 

Тази година за първи път групи-
те „Високо строителство“ и „Енер-
гийна инфраструктура“ са разделе-
ни на Големи - вписани в 1-ва и 2-ра 
категория (над 50 души), и Малки 
- вписани от 3-та до 5-а категория 
(под 30 души). Отличените на пър-
вите места получиха статуетка 
„Колоната на Омуртаг“ и грамота, 
а заелите второ и трето място – 
грамота.

Група „Високо строителство“

раздел Големи

1-во място – „Диана комерс-1“ ЕООД
2-ро място – „АВС-Инженеринг-Н“ 
ЕООД 
3-то място – „Инком ПВ“ ООД 
раздел Малки

1-во място - „Силма 60“ ООД
2-ро място - „Инфрастрой- инжене-
ринг“ ООД

3-то място – „Контраст-билдинг“ 
ООД

Група 

„Транспортна инфраструктура“

1-во място - „Технострой – инжене-
ринг 99“ АД
2-ро място – „Технопътстрой“ 
ЕООД
3-то място –„СК Път Строй Ин-
вест“ ООД

Група 

„Енергийна инфраструктура“

раздел Големи 

1-во място - „Овергаз инженеринг“ 
АД
2-ро място – „Промишлена енерге-
тика“ АД
3-то място – „Вени 97“ ЕООД
раздел Малки 

1-во място -  „Елтър“ ЕООД
2-ро място – „Ерго“ ООД
3-то място – „Неотерм“ ООД

Група „Благоустройствена 

инфраструктура“

1-во място – „Имсти“ ЕООД
2-ро място – „Акватони“ ЕООД
3-то място – „Аквагруп хит“ ООД

Извън прилагането на Правилника 
за годишната класация на КСБ и 
точкуването на фирмите, вписани 
в ЦПРС от област Ямбол, бяха от-
личени още:

„Промишлена енергетика“ АД с 
„Колоната на Омуртаг” за изпълне-
ни строежи извън България; 

„АВС-Инженеринг-Н“ ЕООД с 
„Колоната на Омуртаг” за строежи 
в група „Паметници“;

Арх. Иван Арнаудов – за заслу-
ги в реализирането на проекта  
„Аз мога да строя“;

Строителят ветеран Велко  
Георгиев - за изключителни заслуги 
в областта на строителството.

Марияна Иванова, 
ОП на КСБ - Видин

По традиция и тази 
година ОП на КСБ - Видин, 
съвместно с Камарата на 
инженерите в инвестицион-
ното проектиране и Камара-
та на архитектите в Бълга-
рия, организира празник по 
случай Димитровден – Ден 
на строителя и празник на 
Видин.

„За нас е чест, че сред 
нас са група колеги ветера-
ни в професията на строи-
теля – хора, чийто живот 
е преминал по обектите, 
които ни научиха да бъдем 
добри в работата си и да 
държим сметка за това, 
което ще остане след нас”. 
С тези думи председате-
лят на ОП на КСБ – Видин, 
Валентин Кръстев откри 

тържеството. 
В приветствието си към 

строителите от дунавския 
град той изрази задовол-
ството си от постигнато-
то и от това, че въпреки 
кризата и проблемите, всич-
ки продължават да работят 
и да се борят за по-добро 
бъдеще. Кръстев пожела на 
присъстващите да загър-
бят поне за малко проблеми-
те, да забравят трудните 
дни и да обърнат поглед към 
новата година с надежда за 
успехи и постижения.

И тази година ОП на КСБ 
– Видин, раздаде награди. 
Отличията - плакет и сер-
тификат, бяха разпределени 
в пет категории. 

Призът в категория „Ви-
соко строителство и приле-
жаща инфраструктура” бе 
връчен на фирма „Перфето-

строй” ЕООД от народния 
представител Иван Ива-
нов. „За мен е чест да съм 
сред вас и да връча награда. 
Надявам, се че все повече 
средства ще се насочват 
към строителния бранш и 
ще има все повече общест-
вени поръчки. Пожелавам ви 
успешна и ползотворна ра-
бота и нека с общи усилия да 
възродим нашия прекрасен 
град”, заяви той при връчва-
нето на наградата.

Признание за най-до-
бър строител в категория 
„Транспортна инфраструк-
тура” получи „Виолина” ООД. 
Наградата бе връчена от 
директора на Областно 
пътно управление – Видин 
,инж. Павел Драганов.

Приза в категория „Бла-
гоустройствена инфра-
структура и хидротехниче-

ско строителство” връчи на 
„Водстрой” АД председате-
лят на Клуба на строители-
те ветерани от Видин инж. 
Йордан Бързашки. „Щастлив 
съм от факта, че на мен се 
падна честта да дам от-
личието в тази категория. 
Пожелавам на всички стро-
ители здраве и нека благо-
родното състезание между 
вас е стимул за по-високо 
качество и професионали-
зъм в работата”, каза инж. 
Бързашки.

В четвъртата катего-
рия - „Енергийна инфраструк-
тура и електронни съобщи-
телни мрежи и съоръжения”, 
победител стана „Тодор 
Ванков” ЕООД, а „Майстор 
на годината 2014”  е „Компас-
Север” ЕООД.

След официалната част 
и връчването на годишните 
награди на ОП на КСБ – Ви-
дин, тържеството продължи 
с много танци и веселие.

Богомил Петков подари на новоучредения Клуб 

на строителите ветерани в Габрово луксозното 

печатно издание „Градежите на Кольо Фичето”

Снимка авторът

Снимка авторът
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Мария Желева, 
експерт КСБ

Италианската стро-
ителна камара ANCE и 
КСБ ще си сътрудничат 
в изграждането на меж-
дународна мрежа за млади 
предприемачи в сферата 
на строителството. Две-
те страни обсъдиха по-
тенциални възможности 
за съвместни дейности 
по време на работна сре-
ща в Брюксел, осъщест-
вена по покана на ANCE. 
На срещата присъства-
ха зам.-председателят 
на КСБ Пламен Иванов 
и експертът от отдел 
„Международна дейност и 
управление на проекти“ на 
Камарата Мария Желева, 
учредителите на младеж-
ката мрежа от страна 
на ANCE – Марио Преси-
чи, Анджелика Донати и 
Джулио Гуарачино, както 
и представителят на 
програма „Еразъм за мла-
ди предприемачи” от Евро-
пейската комисия Симоне 
Балдасари. 

Идеята за изграждане 
на международна мрежа за 
млади строителни пред-
приемачи е инициатива на 
ANCE. Сред дългосрочни-
те цели на организацията 
са: търсене на решения 

на проблемите, с които 
се сблъсква стартира-
щият строителен бизнес 
на международно ниво, из-
граждане на платформа 
за обмен на опит и добри 
практики, свързване на 
млади предприемачи от 
различни държави, както 
и намиране възможности 
за проектно финансира-
не. Географският обхват 
на инициативата не се 
ограничава само до Ев-
ропейския съюз, интерес 
представляват и афри-
канските държави. КСБ 
е втората организация 
след белгийската камара, 
с която ANCE осъществи 
преговори за сътрудни-
чество. 

По време на работна-
та визита се откроиха 
редица сходни виждания, 
а именно необходимост-
та от засилване на съ-
трудничеството между 
наследниците на семей-
ния строителен бизнес и 
утвърждаването на ново 
поколение млади и еман-
ципирани предприемачи, 
внедряването на повече 
практически дейности 
в сферата на средното 
образование и въвеждане-
то на мерки за енергийна 
ефективност. ANCE пред-
ставиха интересни 

проекти за саниране 

и изпълнение на стра-
тегии за намаляване на 
разходите за енергия в 
административните сгра-
ди. Те се изпълняват чрез 
публично-частно парт-
ньорство между общини, 
ЕСКО компании и строи-
телни фирми, а публични 
разходи за изпълнение на 
проектите няма. Пред-
ставителите на ANCE 
изявиха намерение за под-
крепа при въвеждането 
на подобни инициативи в 
България чрез частно или 
европейско финансиране. 
Реставрацията на църкви 
и паметници на култура-
та, където Италия има 
изключителни силни тра-
диции, е другата сфера за 
сътрудничество, която бе 
предложена от домакини-
те. 

От своя страна КСБ 
представи дейността на 
българската браншова ор-
ганизация, фокусирайки се 
върху проектното финан-
сиране и мерките за пови-
шаване на квалификацията 
на строителите. Проек-
тът „Аз мога да строя”, 
представен от Пламен 
Иванов, впечатли дома-
кините, които споделиха, 
че не само в Италия, но 

и в Белгия има недостиг 
на практически обучения 
в средното образование 
и по-специално в строи-
телните специалности. 
Затова 

инициативата на КСБ

е изключително по-
лезна и притежава со-
лиден потенциал за ин-
т е р н а ц и о н а л и з а ц и я . 
Евентуалното разширя-
ване на проекта не само 
би трансферирало инова-
тивния продукт на КСБ в 
ЕС, но и би могло да даде 
възможност на български-
те участници да работят 
в международен екип. Пла-
мен Иванов представи и 
проекта за изграждане на 
алтернативна система 
за професионална квали-
фикация на кадри в стро-
ителството, чиято цел е 

да намали недостига на 
специалисти в бранша. С 
това КСБ показа сериозни 
и дългосрочни намерения 
да подобри квалификация-
та на строителните ка-
дри в България. 

В заключение по време 
на срещата двете стра-
ни изразиха интерес да 
обединят усилия в изграж-
дането на международна 
мрежа за млади предпри-
емачи. По молба на ANCE 
КСБ прие да съдейства за 
започване на диалог със 
строителните камари на 
Румъния, Мароко и Алжир, 
с които има сключени меж-
дународни споразумения 
за сътрудничество. След-
ващата работна среща 
на групата на младите 
предприемачи ще се със-
тои на 5 декември т.г. в 
Рим, където КСБ ще пред-
стави проекта „Аз мога 

да строя“ пред по-широка 
аудитория. Дневният ред 
на второто мероприятие 
предвижда обсъждане на 
възможности за проектно 
финансиране, както и

три кръгли маси,

посветени на важни 
международни теми като 
образование, социален 
дъмпинг, енергийна ефек-
тивност и конкурси за 
обществени поръчки. За-
местник-председателят 
на КСБ Пламен Иванов на 
свой ред отправи покана 
към колегите от Италия 
да посетят България в 
края на ноември т.г., за 
да се срещнат с Бизнес 
клуба на строителните 
предприемачи, в който ос-
новно членуват наследни-
ци на семеен строителен 
бизнес.  

ANCE и КСБ проведоха среща в Брюксел

През новия програмен пери-
од 2014 - 2020 г. Европейската 
комисия отново дава шанс на 
млади предприемачи да обме-
нят опит с опитни ръководи-
тели на малък и среден бизнес 
в чужбина.  По програмата 
„Еразъм за млади предприема-
чи” управители на стартиращ 
бизнес или планиращите да 
започнат собствена дейност 
могат да кандидатстват за 
визита в европейска фирма 
домакин в рамките на един до 
шест месеца. Разходите за 
престой се финансират час-
тично от програмата. Тази 
схема се изпълнява от 2009 
г. по инициатива на Европей-
ския парламент, а в настоящ-
ия програмен период тя е една 
от ключовите мерки в плана 
за действие „Предприемаче-
ство 2020“. Последният цели 
освобождаване на европейския 
предприемачески потенциал 
и засилване на културата на 
предприемачество и иновации 
сред европейските малки и 
средни предприятия.

Програмата „Еразъм за 

млади предприемачи” е полезна 
както за гостуващата органи-
зация, така и за фирмата до-
макин. Те придобиват редица 
практически умения за стар-
тиране на бизнес, в сферата 
на маркетинга и продажбите, 

финансовото счетоводство и 
бизнес етикета. Престоят в 
чужбина им дава възможност 
за изграждане на стабилни 
взаимоотношения, развитие 
на трансгранично бизнес съ-
трудничество, създаване на 

мрежа от контакти. Не на по-
следно място програмата пре-
доставя шанса за опознаване 
на нова европейска култура, 
усъвършенстване на езикови-
те умения и междукултурното 
общуване. 

Фирмата домакин от своя 
страна има шанса да работи 
с енергичен и мотивиран нов 
предприемач и да черпи от него-
вите свежи идеи и специализи-
рани знания. Тя може да увеличи 
възможностите си за развитие 
на бизнеса и да навлезе на нови 
пазари чрез създадените връз-
ки с чуждестранната компания. 
Предприемачът домакин може 
да влезе и в ролята на обучител 
или наставник, с което да усъ-
вършенства менторските си 
умения.

Кой може да участва? 

Програмата „Еразъм за 
млади предприемачи” е отво-
рена за нови предприемачи, 
които планират да започнат 
собствен бизнес и разпола-
гат с конкретен бизнес план 
или са започнали дейността 
си през последните три годи-
ни. Те трябва да бъдат готови 
да съфинансират разходите 
си по престоя в чужбина. Фи-
нансовата помощ се изчислява 
ежемесечно и отразява общи-
те битови разходи в страната  
домакин. За престой в Герма-

ния например максималната 
месечна издръжка е 830 евро. 
Относно  предприемачите до-
макини изискванията са в про-
дължение на няколко години да 
са били собственици на малко 
или средно предприятие или да 
са участвали пряко в управле-
нието на дейността. Те тряб-
ва да са готови да споделят 
своите знания и опит с нови-
те предприемачи и да влязат в 
ролята на наставник.

Как се кандидатства?

В програмата „Еразъм за 
млади предприемачи” участват 
отговорни посреднически ор-
ганизации от почти всички ев-
ропейски държави. В България 
тези организации са  Български 
икономически форум, Българска 
асоциация за развитие на ме-
ниджмънта и предприемаче-
ството, Фондация „Помощ за 
благотворителността в Бъл-
гария”, Търговско-промишлена 
палата - Стара Загора, и На-
ционално сдружение за малкия 
и среден бизнес. Програмата е 
разработила и опростено ръ-
ководство за кандидатства-
не стъпка по стъпка за двете 
групи бенефициенти. Подроб-
на информация на български 
език може да бъде намерена на 
сайта „Еразъм за млади пред-
приемачи” на следния уебадрес:  
www.erasmus-entrepreneurs.eu.

Фирма домакин  Млад предприемач  

Опит Нови  идеи 

Сътрудничество 

Съвместна дейност 

Искам да разширя дейността 
си, но имам нужда от нови 
идеи.  

Искам да започна собствен 
бизнес; имам нужда от насоки 
как да се справя с рисковете.  

Разработих бизнеса си и сега 
съм готова да навляза на 
чужди пазари.  

Сега вече знам как да 
стартирам бизнеса си.  
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Богомил Петков, управител на „Мазалат“ ЕООД:

Предизвикателство за мен е да сътворя нещо 
полезно, необходимо и значимо

те и таваните на Вър-
беновата къща ставало 
с арки като в църквите. 
Дограмата, голяма част 
от строителните мате-
риали, както и изпълни-
телите на декоративни-
те елементи са внасяни 
от Австро-Унгария.

Освен тази внуши-
телна постройка Бого-
мил Петков има и други 
любими обекти. „Това са 
две жилищни сгради с 
търговско и обществе-
но предназначение, кои-
то съм кръстил на дядо 
ми Беро и баща ми Иван 
Петков, лека им пръст”, 
споделя строителят. 

„Предизвикателство 
за мен в професиона-
лен план е да направиш 
нещо, което да остане, 
да е полезно, необходи-
мо и значимо. Първата 
асоциация, която пра-
вя по този въпрос, е с 
думата „сътворение”. 
Предизвикателство е 
да мечтаеш и да успееш 
да реализираш мечтата 
си, да я видиш пред теб. 
Предизвикателство е да 
дадеш възможност на 
млади хора да се развият, 
да се научат, да постиг-
нат нещо в професията 
и живота. Много младе-
жи са започнали първите 
си професионални стъп-
ки в моята фирма. Успял 
съм да им предам както 
знания и умения, така и 
много житейски уроци – 
да са силни, амбициозни, 
волеви и оптимистични. 
Като предизвикателство 
бих определил и възмож-
ността да общувам с 
колеги от строителния 
бранш, да обменяме идеи 
и проекти, да работим по 
общи благотворителни 
каузи”, споделя той. 

Богомил Петков за-
пазва скромност и на въ-
проса, как би описал себе 
си в личен план, отгова-
ря: „Не обичам да говоря 
за себе си. По-важно е 
какво ще кажат хората. 
Ако с две думи трябва да 
се определя, аз съм амби-
циозен и много работещ 
човек.”

Като най-голямата браншова организация и с 
широка мрежа от регионални структури Камара-
та на строителите в България е авторитетна и 
силна. Тя може да влияе на политики и позиции, да 
регулира взаимоотношенията между участниците 
в строителния процес, да е коректив на държавни 
решения и намерения в областта на строител-
ството.

Полезно би било КСБ да инициира и организира 
още национални и международни срещи и семинари, 
които да ни дадат възможност да опознаем чуждия 
опит, стандарти и технологии, начин на работа, 
управление на човешки ресурси, взаимодействие 
с различни заинтересовани страни, участие в об-
ществени поръчки, иновативни приложения и т.н. 
За нас този опит е ценен и мотивиращ, дава ни 
нови насоки за развитие, идеи и знания.

Хобито ми е да играя шах. Още като ученик се 
състезавах и станах кандидат-майстор на спорта 
по шахмат. Спечелих редица медали от републикан-
ски първенства. Тези успехи ме научиха да се боря в 
живота. За съжаление през последните години все 
по-малко време остава да играя.

Мечтите ми са свързани с установяване на 
стабилна икономическа обстановка в страната, 
която да способства един пълноценен, спокоен и 
щастлив живот на хората. Искам да срещам ус-
михнати и лъчезарни лица, да виждам устремени 
млади хора, да чувам добри новини по медиите. Да 
сме позитивно настроени един към друг, обедине-
ни и заедно да градим настоящето, за да имаме 
щастливо бъдеще.

Мартин Славчев

Богомил Петков – уп-
равител на фирма „Ма-
залат” ЕООД и предсе-
дател на Областното 
представителство на 
Камарата в Габрово, е 
роден на 4 октомври 
1966 г. в Севлиево. Вис-
шето си образование за-
вършва в Стопанската 
академия „Д. А. Ценов” в 
Свищов със специалност 
„Икономика”.

Може да се каже, че 
за Богомил Петков дюл-
герската професия е 
семейна традиция. Не-
говият дядо също е бил 
майстор строител. „Той 
винаги ми казваше, че 
не трябва да разваляш 
нещо, ако не можеш да 
построиш по-добро. И до 
днес аз винаги спазвам 
този съвет”,  споделя 
председателят на ОП на 
КСБ – Габрово. 

Първите стъпки в ка-
риерата му започват в 
началото на 90-те годи-
ни на XX в. 

„Отначало стартирах 
с ремонт на моя сграда и 
промених нейното пред-
назначение за търговски 
цели. Впоследствие рено-
вирах няколко постройки, 
а освен това построих 
фабрика за трикотаж”, 
разказва той. 

През 1998 г. Богомил 
Петков изгражда първия 
си бетонов център, a 
през 2003 г. купува стро-
ителна фирма „Мазалат” 
ЕООД в Севлиево,  на 
която и до днес е упра-
вител.

„Най-интересни ят 
обект, по който съм ра-
ботил, е възстановява-
нето и доизграждането 
на Върбеновата къща 
в пешеходната зона на 
Плевен. Сградата е па-
метник на културата от 
национално значение, с 
уникална архитектура, 
проектирана в австрий-
ски стил”, казва Петков. 

Тя носи името на за-
можния род Върбенови. 
Построена е в стил нео-
барок, а според някои 
архитекти – сецесион. 
Историческите факти 
сочат, че построяване-
то й отнема три години, 
а крайният резултат е 
точно копие на малък ви-
енски дворец. Зданието 
е завършено през 1899 г. 
За проектирането му 
собственикът поканил в 
Плевен арх. Велцфелд. Къ-
щата била изградена от 
бригада строители от 
Дебър, Македония. Ос-
новите на сградата са 
с дебелина един метър, а 

стените са по 80 см. В 
основите е вградена не-
гасена вар, полята с вода 
и запълнена с камъни. То-
гава не е имало бетон и 
всичко се е правело на 

ръка, но въпреки това 
къщата е изключително 
здрава. По подобен начин 
са били изграждани сред-
новековните крепости. 
Офор мянето на стени-

Върбеновата къща в Плевен

Снимки авторът и личен архив
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Екип КСБ 
Таня Бъчварова, 
гл. експерт, 
ръководител-
проект 
„Мониторинг на 
обществени поръчки“

Настоящият монито-
ринг съдържа данни, на 
базата на които се очер-
тават условията, влияещи 
негативно върху конку-
ренцията при обществе-
ните поръчки в отрасъл 
„Строителство“ през ав-
густ 2014 г. Посочват се 
тенденциите при търго-
вете в сектора и е напра-
вен сравнителен анализ 
с предходния месец. Мо-
ниторингът включва общ 
преглед на критериите за 
възлагане на поръчките.

Обявените обществе-
ни поръчки през август са 
209 на брой за  общо 430 
млн. лв. Те са със 75 бр. по-
вече от предходния месец, 
а стойността им е по-ви-
сока с 397 млн. лв. Поръч-
ките с обявена  прогнозна 
стойност са 149 бр., или 
71,3% от всички за месе-
ца. Броят им е с 66, или 
със 79,5%  повече от юли. 
Поръчките без обявена 
стойност са 60 бр., или 
28,7% от всички за август, 
и са със 17,5% повече от 
предходния месец.

Обявени поръчки по вид  

на строителството

Инженерна инфра-
структура -  68 бр. об-
ществени поръчки, или 
32,5% от обявените през 
август, на стойност  387 
млн. лв.  Тенденцията е 
ръст с 27 на броя спря-
мо предходния месец и 
на стойността - с 373 
млн. лв.

ВиК инфраструктура  
- 15 бр. обществени поръч-
ки, или 7,2%, на стойност 
20 млн. лв. Наблюдава се 
ръст с 67,7% на броя и 
на стойността – със 17 
млн. лв.   

Сградно строител-
ство  - 44  бр. обществени 
поръчки, или 21%, на стой-
ност  16 млн. лв. Отчита 
се ръст на броя с 12, или 
37,5%,  и на  стойността 

– с 23,1 млн. лв.
Енергийна инфра-

структура –  11 бр. об-
ществени поръчки, или 
5,3%, на стойност 3 млн. 
лв. Наблюдава се ръст с 
8 броя и повишаване на 
стойността с   2 млн. лв.

Проектиране и над-
зор  -  71 бр. обществени 
поръчки, или 34%, на стой-
ност   4 млн. лв. Тенденци-
ята е ръст с 22 бр. и пови-
шение на стойността с 2 
млн. лв. 

Обявени обществени  

поръчки по сектори

 Обявените  об-

ществени поръчки  в сек-
тор „Инженерна  инфра-
структура“ през  август 
са 68 бр., или 32,5% от 
всички за месеца, като се 
отчита ръст спрямо юли с 
65,9%. Те са разпределени, 
както следва:

Изграждане , рекон-
струкция и ремонт на 
пътна и жп инфраструк-
тура – 66,2% от обявени-
те обществени поръчки в 
сектор „Инженерна инфра-
структура“.

Почистване и корек-
ция на речни корита, от-
водняване и увеличаване 
на пропускателна способ-
ност на реките, рехаби-

литация и поддържане на 
пристанища  -  10,3% от 
обществените поръчки в 
сектора.

Паметници на кул-
турата, археологически 
разкопки - няма обявени  
обществени поръчки.

Сметища за битови 
и строителни отпадъци – 
1 бр., или 1,5% от общест-
вените поръчки в сектора.

Насипни работи – 
3 бр. обществени поръчки,  
или 4,4 %  от обявените в 
сектора.

Ново строителство 
и реконструкция на пар-
кове, детски площадки,  
стадиони и зони за отдих  
-  17,6% от обществените 
поръчки в сектора. 

Зимно поддържане и 
почистване на пътната 
мрежа  - няма обявени  об-
ществени поръчки.

 Обявените общест-
вени поръчки  в сектор ВиК 
през август са 15 бр., или  
7,5% от всички за месеца. 
Отчита се ръст от 66,7% 
спрямо юли. Те са разпре-
делени, както следва:

Ново строителство 
и ремонт на пречиства-
телни станции за битови 
и отпадъчни води -  6,7% 
от обществените поръч-
ки в сектора.

Ново строителство 
и  ремонт на помпени 
станции  - 13,3% от об-
ществените поръчки в 
сектора.

Строителство и  ре-
конструкция на водопро-
водни мрежи и канализация 

- 80% от обществените 
поръчки в сектора.

Рехабилитация на ко-
лектори  -  няма обявени 
обществени поръчки.

Строителство на 
утаител и резервоари -  
няма обявени обществени 
поръчки.

Проект за воден 
цикъл - няма обявени об-
ществени поръчки.

Сондажни работи  -  
няма  обявени обществени 
поръчки.

 Обявените общест-
вени поръчки  в сектор 
„Сградно строителство“ 
през август са 44 бр., или 
21%  от всички за месеца. 
Отчита се ръст с 37,5% 
спрямо юли. Те са разпре-
делени, както следва:

Ново строителство 
– 4,5% от обществените 
поръчки в сектора. Отчи-
та се спад в сравнение с 
юли.

Реконструкция, ре-
монтни работи и др. видо-
ве строителни  дейности 
– 95,5% от обществените 
поръчки в сектора. Наблю-
дава се ръст в сравнение 
с предходния месец на 
2014 г.

 Обявените общест-
вени поръчки в сектор 
„Енергийна  инфраструк-
тура“ през август са 11  
бр., или 5,3% от всички 
за месеца, като бележат 
спад спрямо юли. Те са раз-
пределени, както следва:

Мерки за енергийна 
ефективност -  18,2%  от 
обществените поръчки в  
сектора. Отчита се ръст 
спрямо юли.

Ремонт, реконструк-
ция и монтажни работи – 
81,8% от обществените 
поръчки в сектора.

 Обявените общест-
вени поръчки  в  сектор  
„Проектиране и строите-
лен надзор“ през август са 
71 бр., или 34% от всички 

Обявени обществени поръчки по вид строителство

Инженерна 
инфраструктура

32,5%

Енергийна 
инфраструктура

5,3% Сградно 
строителство

21%

Проектиране и 
надзор

34%

ВиК 
инфраструктура

7,2%

Дял  на обявените обществени поръчки по критерий 
„Източник на финансиране“
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за месеца, като се наблю-
дава ръст с 44,9% спрямо 
юли. Те са разпределени, 
както следва:

Осигуряване на екс-
пертни и технически ус-
луги, консултации, техни-
ческа помощ – 12,7% от 
обществените поръчки в 
сектора.

Изготвяне на инвес-
тиционен проект и ав-
торски надзор  - 70,4% от 
обществените поръчки в 
сектора.

Строителен надзор 
и изготвяне на паспорти 
за обекти  - 16,9%  от 
обществените поръчки в 
сектора.

Обявени обществени  

поръчки по критерий 

„Възложител“

Обявените общест-
вени поръчки от общини-
те през август са 154 бр. 
Увеличили са се спрямо 
юли с 55,6%.  Комуналният  
и общественият сектор 
са обявили 9 обществени 
поръчки, или с 50% повече. 
Болниците и учебните за-
ведения  - 6 бр., което е с 
40% по-малко от предход-
ния месец. Министерства-
та  и агенциите са обявили 
3 обществени поръчки, с 
което се отчита ръст от 
94,7%.  Другите обявени 
обществени поръчки през 
август са 3 бр.  

Фактори за несигурна 

среда

Често срещани нео-
босновани прекомерни из-
исквания в критериите за 
подбор на изпълнителите 
на обществените поръч-
ки през август 2014 г. са 
критерии, водещи до су-
бективизъм по отноше-
ние на показатели като 
методология, концепция, 
план за работа, промяна в 
последователността на 
технологичните процеси 
и оценка на риска.

Условия, влияещи негатив-

но върху конкуренцията

Констатациите на 
експертната група към 
КСБ,  изпълняваща мо-
ниторинг на условията, 

влияещи негативно върху 
системите за възлагане 
на обществените по-
ръчки в България, са, че 
в рамките на анализа за 
август 2014 г. допусна-
тите нарушения и огра-
ничителните критерии, 
водещи до субективни 
решения и поставяне на 
бариери, са в една об-
ществена поръчка. От-
чита се спад спрямо юли 
с 3 бр.

Инженерна инфра-
структура и ВиК – няма  
допуснати условия, вли-
яещи негативно върху 
конкуренцията. Наблю-
дава се спад с 2 бр. в 
сравнение с предходния 
месец. 

Сградно строител-
ство - няма  допуснати 
несъответствия. Наблю-
дава се спад  в сравнение 
с предходния месец.

Енергийна инфра-
структура - няма  допус-
нати несъответствия. 
Наблюдава се спад в срав-
нение с предходния месец.

Проектиране и стро-
ителен надзор – 1 бр. ре-
гистрирано несъответ-
ствие. Наблюдава се спад  
в сравнение с предходния 

месец.

Регистрирано несъответ-

ствие

Поръчка № 01334-2014-
0008

Наименование на по-
ръчката, дадено от въз-
ложителя „Проектиране 
разширението на северо-
източната част на перона 
на Летище Бургас”.

Възложител:  „Фра-
порт Туин Стар Еърпорт 
Мениджмънт – АД Варна”

Цитат: „Размерът на 
гаранцията за участие е 
600.00 лева“.

Коментар: Гаранцията 
за участие, съгласно ЗОП, е 
не повече от 1% от стой-
ността на поръчката.

Дял на обявените обществени поръчки по критерий „Източник на финансиране“

ОП „Развитие 
на сектор 

„Рибарство“ 
6 бр.   
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ОП
Конкуренто 
способност

няма  

Програма за 
Европейско 

териториално 
сътрудничество 

„Гърция –
България„

няма  

а
о
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Национален  
доверителен 

екофонд 
1 бр.   

ПУДООС
няма 

 

П

JESSICA 

Проект 
„Красива
България“

няма  

1 бр. 

Програма за 
трансгранично 

сътрудничество 
„Румъния –
България“ 

няма 

Фонд 
външни 
граници 

няма 

Проект с 
финансо-

вата 
подкрепа 
на РЧехия 

няма  

ОП „Развитие 
на човешките 

ресурси“
няма 

Финансов 
механизъм на 
Европейското 
икономическо 
пространство 

1 бр.

Процедура на договаряне Нарушения в обявени обществени поръчки  
по сегменти на  строителния сектор 

Открита процедура – 112 бр. 
обществени поръчки.

Ръст с 86,7% в сравнение  
с предходния месец на 2014 г. 

Договаряне без обявление - 92 бр. 
обществени поръчки.

Ръст с 24,3% в сравнение  
с предходния месец на 2014 г. 

Ограничена процедура  - 2 бр.    
обществени поръчки. 

Ръст с 2 бр. в сравнение с 
предходния месец на 2014 г.  

Договаряне с обявление – 3 бр.  
обществени поръчки.

Ръст с 3 бр. в сравнение с 
предходния месец на 2014 г. 

4 

Ускорена ограничена процедура 
- няма  обществени поръчки.   

Запазват се нивата в сравнение
с предходния месец на 2014 г.  

Критерии за възлагане на обществени поръчки

Липсват критерии в 92 бр. 
обществени поръчки, или 44% от 

обявените за август.

Това са предимно поръчки  
„Договаряне без обявление“.  

Липсват критерии  

Използва се от 
възложителя в 80 бр. 

обществени 
поръчки, или 38,3% 

от обявените за 
август. 

Икономически най-
изгодна оферта  

Използва се от 
възложителя в 37 

бр. обществени 
поръчки, или 

17,7% от 
обявените за 

август. 

Най-ниска цена  

 

Изчисления по данни на АОП

сградно строителство/Construction of buildings/ 

инженерна инфраструктура  и В и К /Civil engineering and Water 
and Sewerage  

енергийна  инфраструктура /Engineering infrastructure / 

проектиране и надзор /Design and supervision  / 

сградно 
строителство/Construction of 

buildings/ 

инженерна 
инфраструктура  и В и К 
/Civil engineering and Water 

and Sewerage  

енергийна  
инфраструктура 

/Engineering infrastructure / 

проектиране и надзор 
/Design and supervision  /  

нарушения 0 0 0 1

Август 2014 г.  

Снимки Денис Бучел
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Инж. Юлиян Асенов, зам.- кмет на община Своге:

Георги Сотиров

Емоция си е в това дъждовно и снежно 
време да пътуваш през Искърското де-
филе. Точно в такива дни разбираш защо 
проломът и надвисналите над него ста-
ропланински хребети са формирали през 
годините най-голямата вилна зона на 

страната. Красиво е. Димът се вие над 
комините и си представяш затоплена 
стая, бумтяща печка и влюбена в света 
и природата семейна двойка. Не че ще си 
говорят непременно за историята, но е 
полезно тя да се знае. Поне малко.

Намерените в Искърския пролом моне-
ти от IV – I в. пр.Хр. показват, че по това 

време районът е бил в търговски отно-
шения със средиземноморския свят. През 
римската епоха по тези земи е съществу-
вало селище, което е поддържало римския 
път от Сердика на север. Открити са и 13 
укрепления, построени или поправени през 
същия период, чиято цел е била да спират 
нашествията на варварите.

От края на V в. започват набезите на 
славяните. Един от постоянните пътища 
на заселването им минава през Искърския 
пролом към Софийското поле. Тези земи са 
включени в пределите на Първата българ-
ска държава в началото на IХ в., когато 
войските на хан Крум преминават оттук, 
за да превземат важния стратегически 

Инж.  Асенов,  удо-

волствие е да разгова-

рям със зам.-кмет на об-

щина, който по професия 

е строителен инженер. 

Във вашия район попадат 

37 села, големи вилни зони 

и общински център в сър-

цето на Искърския про-

лом – и красива природа, и 

въздух, и планини на едно 

място. Господ е бил с вас 

при разпределянето на 

природните благинки...

Господ наистина си е 
свършил работата в наша 
полза, но от това следва 
и отговорността ни като 
общинска администра-
ция. Имаме ангажимент 
към 8-те хиляди жители 
в Своге и над 12 хил. в се-
лата. Всеки от тях е със 
своите проблеми, искания, 
настроения. Територията 
от 868 кв. км ни поставя 
сред най-големите общини 
в страната. Три планини 
докосват хребетите си 
около Своге – Мала плани-
на, Голема планина и Понор. 

Малцина  например 
знаят, че до 1900 г. адми-
нистративен център на 

този район е с. Искрец, 
но постепенно в такъв се 
превръща Своге поради по-
добрите си икономически 
и стратегически позиции. 
След прокарването на жп 
линията животът в Искър-
ския пролом постепенно се 
променя. Около железница-
та възникват множество 
гарови селища, в които 
идват предприемачи, тър-

говци, занаятчии и адми-
нистративни чиновници. 
Откриват се работилни-
ци, каменоломни, варници. 
Започват да се копаят ан-
трацитни въглища.

Зимният сезон започ-

на, а за планински общини 

като вашата тези месе-

ци никак не са леки. Как се 

справяте?

Тук, в Балкана, зими-
те са изпитание за ад-
министрацията, защото 
тя трябва да се грижи за 
всичко, но най-вече за про-
ходимостта на общински-
те пътища. Всяка година 
провеждаме процедура за 
избор на изпълнител за 
почистването и поддър-
жането на пътищата до 
селата. Те са 37 на брой 
и много от тях са дълбоко 
навътре в планината, на 
голяма надморска височи-
на, и осигуряването през 
зимата на достъп до тях 
е свързано с доста труд и 
разходи. Това са бюджетни 
средства, които при теж-
ка зима бързо се изчерп-
ват. Преди 2 години има-
хме проблеми с пътищата 
към няколко села, но с до-
пълнителна техника, с ро-
торни снегорини ситуаци-
ята бързо беше овладяна. 
Макар че имаше труднос-
ти, успяхме да осигурим 
необходимите доставки и 
медицинска помощ за хора-
та от района.

Значи ли това, че и 

високо в Стара планина 

общината е успяла да оси-

гури нормални условия за 

живот на хората – редов-

но електроснабдяване, 

водопровод, медицински 

грижи? Какъв е битът на 

населението в отдалече-

ните села?

Нашата стратегия 
в това отношение и по-
специално в областта 
на транспортната и ин-
женерно-техническата 
инфраструктура на об-
щина Своге е създадена 
за изпълнение на Договор  
№ 22/10.02.2014 г. за раз-
работване на общински 
план за развитие на об-
щина Своге за периода 
2014 – 2020 г. и въвеждане 
на правила за мониторинг, 
контрол и последваща 
оценка при изпълнението 
на конкретни политики и 
разработване на съпът-
стващи документи. Освен 
на администрацията за-
легналото в стратегията 
да се случи е грижа и на 
9-те избираеми кметове 
в селата. В останалите 
по-малки населени места 
работят кметски намес-
тници. Община Своге е 
осигурила отговорни хора, 
които са задължени да се 
грижат за всичко онова, за 
което питате. 

Разбира се, трудности 
има. Ще маркирам само 
някои от тях, свързани с 
тазгодишните наводне-
ния. В 8 села бяхме обяви-
ли бедствено положение. 
Имахме значителни щети 
по инфраструктурата. 

Най-много пострадаха се-
лата Батулия и Лесковдол. 
Основният мост на пътя 
след Батулия за други че-
тири села беше прекъс-
нат от придошлата вода 
и се наложи на помощ да 
извикаме армията. Минис-
терството на отбраната 
се разпореди и сега дви-
жението става само през 
тяхното понтонно съоръ-
жение. То е с капацитет 
до 50 т и временно решава 
проблемите. С други думи, 
правим необходимото в 
областта на транспорт-
ната и инженерно-техни-
ческата инфраструктура 
на общината за периода до 
2020 г., за да се съизмер-
ваме с усилията на всички 
общини в страната.

Количеството на ва-

лежите явно е било мно-

го голямо? И за кратко 

време?

Между 60 и 70 л/кв. м. 
И то само за няколко часа. 
Природна стихия – обяс-
нимо е. Има и още нещо. 
Вследствие на валежите 
на много места се обра-
зуваха големи свлачища 
и прекъснаха пътищата. 
А повредено шосе в пла-
нината, където от стра-
ната на пропадането са 
40 – 50 м отвесен скат, е 
доста сериозно строител-
но и финансово предизвика-
телство. През последните 

месеци възстановяването 
на тези пътища постоян-
но е на дневен ред за адми-
нистрацията. Това от своя 
страна доведе до наруша-
ване баланса на общин-
ския бюджет. Разходва-
хме средства, които бяха 
планирани за други инфра-
структурни обекти. След 
оперативната реакция в 
помощ на бедстващите 
подадохме съответните 
обосновани искания към 
Междуведомствената ко-
мисия за възстановяване 
и подпомагане към Минис-
терския съвет парите да 
ни бъдат върнати, но към 
днешна дата това не е 
станало. Заради това се 
затруднява изпълнението 
на гласуваните и приети-
те от Общинския съвет 
приоритети в областта 
на инфраструктурата и 
благоустройството. Ако 
не беше бедствието, па-
рите целево щяха да се 
изразходват по пера. От 
друга страна, не можехме 
да стоим със скръстени 
ръце и да не оправдаем 
доверието на хората от 
планината. Подчертавам, 
че имаме пълното законово 
право тези средства да ни 
бъдат възстановени.

Да слезем от Стара 

планина в Своге. Красив 

град. Най-живописната 

част от течението на  

Планираме до 2020 г. да изградим ПСОВ

Инж. Юлиян Асенов е роден през 1969 г. в Своге. 
Завършил е ВСУ „Любен Каравелов“ в София 
със специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“. Работил е в системата на 
Строителни войски. От 20 години е в община 
Своге, отдел „Благоустройство и строителство“. 
Понастоящем е зам.-кмет на общината. 
Женен, с едно дете.

Снимки авторът
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център Средец. 
След падането на България под осман-

ска власт населението в района се уве-
личава значително. Това е обусловено от 
стремежа на българите да се отдалечат 
от турските административни центро-
ве, търсейки убежище в непристъпните 
планински клисури и заселвайки се трай-

но с годините. През 1871 г. тук пристига 
Апостолът на свободата Васил Левски 
със задачата да основе революционен ко-
митет и посещава манастирската църк-
ва „Св. Петка“ в Своге.

Още за днешния ден на града - в ин-
тервюто с инж. Юлиян Асенов – зам.-кмет 
на община Своге.

р. Искър е при вас, в райо-

на на Искърския пролом. 

Тук реката образува мно-

жество всечени меандри 

и бързеи, а новопостро-

ените през последните 

години малки ВЕЦ-ове 

промениха визията й. Как 

стои въпросът с инфра-

структурата на града?

Вие сам видяхте – под-
държан град. Активно ра-
ботим по реконструкци-
ята на пътната мрежа, 
което ще реши належащи 
проблеми, свързани с пре-
воза на учениците, работ-
ниците и гражданите, и ще 
създаде условия за по-до-
бра достъпност на района 
с цел развитие на туризма 
и привличане на инвести-
тори. Наред с чистотата 
на общинския център, с 
общата грижа на съграж-
даните ни за неговия добър 
вид не мога да подмина и 
проблемите с остаряла-
та водопроводна мрежа. 
Тя непрекъснато аварира, 
а в изминалия програмен 
период не можахме да се 
класираме за финансиране 
за решаване на целия воден 
цикъл на града. Сега сме в 
процес на осъвременява-
не на документацията и 
се надяваме до 2020 г. и 
Своге да има завършен во-
ден проект. Той включва и 
жизненоважното строи-
телство на ПСОВ. Имаме 
канализация, но не можем 
да говорим, че щадим окол-
ната среда и по-специално 
водите на Искър, на Дунав, 
та до Черно море.

Искате да кажете, че 

водите от канализацията 

отиват в реката?

Точно така. И поетап-
но до Черно море. 

Да продължим още 

малко с европейските 

проекти. Програмата за 

селските райони е благо-

датна за вашите много-

бройни села.

Така е. И ние се въз-
ползвахме от мярка 321 
„Основни услуги за иконо-
миката и населението на 
селските райони“. За реха-
билитация на водоснабди-
телната мрежа в с. Свидня 
и за ремонта на пътищата 
към селата Бов, Лъкатник, 
Желен, Брезе и Церецел са 
ни отпуснати 5 822 178 лв. 
Обявена е процедура за из-
бор на изпълнител по СМР.

По другата мярка на 
ПРСР – 322, сме спечелили 
проект за реконструкция 
на уличното осветление 
в Своге и в селата Владо 
Тричков, Церово, Искрец, 
Реброво, Батулия – общо в 
33 населени места, да не 
изброявам всички. Тук ев-
ропейските пари са точно 
1 955 546 лв.

Побратимени сме със 
сръбския град Палилула и 
по Програмата за тран-

сгранично сътрудничест-
во „България – Сърбия“ за 
274 709 лв. ще изградим 
три мултифункционални 
спортни площадки на те-
риторията на СОУ „Ив. Ва-
зов” в общинския център. В 
нашата Програма за инте-
лигентен, устойчив и при-
общаващ растеж акценти-

раме на съответствието 
на целите на стратегиче-
ските и плановите доку-
менти на общината с тези 
на национално и европейско 
ниво. Искаме да са ясни 
връзките и зависимостите 
между тях и по този начин 
да се установи мястото 
ни от национална и евро-
пейска гледна точка и да 
се проследят възможност-
ите за развитие. Амбици-
озни сме. Нека ви върна за 
момент в с. Искрец, което 
посетихте. Местният ма-
настир „Успение Богоро-
дично”, основан през XIII в., 
представлява комплекс от 
жилищни сгради и черква, 

чиито стени са покрити с 
три пласта стенописи, от-
личаващи се с високи худо-
жествени качества. Южно 
от черквата и до нея се 
намира седмоъгълна купол-
на кръщелна-изповедалня 
(построена през 1856 г.) с 
изографисани стени, коя-
то – забележете – е един-
ствената по рода си в бъл-
гарските манастири.

Две средни, 8 основни 

и 1 начално училище, 11 

детски градини – това 

са сгради общинска соб-

ственост. Енергийната 

ефективност е модерно 

понятие, но приложимо 

ли е и с какъв финансов 

резултат?

Санирали сме по всички 
строителни правила учили-
щата и някои от детските 
градини. За образовател-
ната инфраструктура на 
селата ежегодно отделя-
ме значителни средства 
за ремонт, най-вече в 
детските градини, където 
предписанията на РИОКОЗ 
са особено строги и сме 
длъжни да отговаряме на 
нормите им. С други думи, 
стараем се учебният про-
цес да се осъществява 
безпроблемно. 

 
37 села в планината, 

някои от тях с възмож-

ности за развитие и на 

туризъм. Освен това 

красива природа, много 

пещери, манастири, при-

родни феномени... Как 

виждате туризма като 

поле за откриване на 

нови работни места, на 

строителство на къщи 

за гости?

Своге спечели евро-
пейски проект съвместно 
със Столичната община и 
колегите от Ихтиман за 
развитие на нов туристи-
чески продукт. За нас той 
е свързан с манастира „Се-
демте престола”, който е 
разположен в долината 
на р. Габровница. Откъде 
идва името му? В негова-
та черква има 7 параклиса 
и това дава любопитното 
му название. Манастирът 
е реставриран, разполага 
с 50 легла и ресторант. 
Той е един от 100-те на-
ционални туристически 
обекта. Интересна е и Ва-
зовата екопътека, която 
е единственият път, по 
който може да се отиде до 
водопада Скакля. Този кът 
многократно е посещаван 
от Иван Вазов, където 
той написва известните 
си произведения „Из Мала 
Стара планина” и „Дядо 

Йоцо гледа”. 
Много може да се го-

вори за пещерите в Понор, 
за неповторимия феномен 
Лъкатнишки скали. Инте-
ресен факт е, че манасти-
рът „Успение Богородично”, 
за който стана дума, се 
намира в двора на Специа-
лизираната болница „Цар 
Фердинанд I” в с. Искрец.

Не мога да не кажа 
няколко думи и за между-
народния проект „Каскада 
Среден Искър”, който се 
реализира на базата на 
публично-частното парт-
ньорство. 

Има 9 малки ВЕЦ-а – ня-
кои построени, други в про-
цес на изграждане. Освен 
че произвеждат евтина 
електроенергия и откриха 
нови работни места, тези 
централи станаха привле-
кателни и за развитието 
на риболова. 

Общината обаче не раз-
полага с достатъчно раз-
вита хотелска база, за да 
посрещне туристите аван-
тюристи, които са избра-
ли нашия регион за скално 
катерене, планинско каране 
на велосипеди, за преходи и 
т.н. Но хората, особено във 
вилните зони, бързо се ори-
ентираха и вече предлагат 
своите къщи за гости. 

Разкажете повече за 

капиталовата програма 

на общината, за събирае-

мостта на данъците?

Нашата стратегия в 
това направление е разра-
ботена по проекта „Опти-
мизиране на структурата 
и подобряване на ефектив-
ността на администра-
цията на община Своге“. 
Длъжни сме да работим за 
привличането и задържане-
то на хората тук със съз-
даване на реални възмож-
ности за професионална 
реализация, достъп до ка-
чествени образователни, 
здравни и социални услуги, 
възможности за отдих и 
културен живот в привле-
кателни селища и съхране-
на околна среда. Никак не е 
просто. Но общината има 
малко собствени приходи. 
Дори двете големи предпри-
ятия на нашата територия 
са с регистрация другаде 
и тук плащат само такса 
„Смет”. Основен проблем за 
нас е липсата на свободни 
терени за строителство, 
за развитие на бизнес. Раз-
читаме само на данъците 
на съгражданите си. А това 
не е достатъчно.

Един от малките ВЕЦ-ове 
по поречието на р. Искър

Съдебната палата 

Понтонният мост на армията
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Напредва и изграждането на пешеходната зона при бившата Окръжна болница

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В Бургас започва ця-
лостна реконструкция на 
автогара „Юг“. Началото 
на ремонта бе дадено офи-
циално в понеделник. Про-
ектът за преустройство-
то е по европроект. Той 
предвижда преоформяне на 
пространството така, че 
да обслужва идеята за бър-
за автобусна линия. Това 
ще оптимизира транс-
портната схема в Бургас. 
Реконструкцията на ав-
тогара „Юг“ включва из-
граждане на нова сграда на 
терминала, осигуряване на 
подходи и спирки за присти-
гащи и заминаващи автобу-
си, както и достъпна среда 
за хора в неравностойно по-
ложение, и благоустрояване 
на околното пространство.

Реконструкцията е 
част от проекта за ин-
тегриран градски транс-
порт, чиято стойност е 
130 894 784,10 лв. и се фи-
нансира по Оперативната 
програма „Регионално раз-
витие 2007 –2013”, съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд 

за регионално развитие и 
от държавния бюджет.

Общината напредва и с 
изграждането на голямата 
пешеходна зона в района на 
МБАЛ (бившата Окръжна 
болница) в жк „Зорница“. 
Участъкът се облагородя-
ва не с асфалт, а с покри-
тие от плочкова настилка 

и нови бордюри. По цялата 
му дължина преминава так-
тилна пътека, която ориен-
тира незрящите. Бордюри-
те се изпълняват по-високи 
отпреди. 

По нареждане на кме-
та Димитър Николов тази 
година в Бургас се прави 
още нещо в подкрепа на 
незрящите – при ключо-
вите кръстовища в гра-
да се чертаят тактилни 
пешеходни пътеки. Това 
не е скъпа инвестиция, но 

показва отношението на 
местната власт към про-
блемите на хората с ув-
реждания. Бургас не спира 
да работи по тази тема, 
тъй като защитава репу-

тацията на единствен в 
България град, попадал два 
пъти в топ 30 на най-дос-
тъпните европейски насе-
лени места, съобщават от 
кметството.

Два квартала в Дупница ще бъдат коренно прео-
бразени. Вътрешни улици, алеи, както и нови детски 
площадки, се изграждат усилено. Изпълнител на про-
екта за подобряване на градската среда в централ-
ната зона е благоевградската фирма „Галчев инже-
неринг”. Дейностите са на стойност 6 045 622 лв. и 
се финансират от ОП „Регионално развитие“, като 
от Европейския фонд за регионално развитие са пре-
доставени 4 249 999 лв. Включено е преасфалтира-
не на над 10 улици, организация на кръгово движение 
и изграждане на кръстовище. Успоредно с това се 
работи по газифицирането и окабеляването. Трото-
арите ще бъдат изградени не с плочки, а с павета, 
които са доста интересно решение на проектанта. 

Заложени са и нови спортни площадки, пешеходни 
и велоалеи, подмяна на улично осветление. По проек-
та обаче не са предвидени средства за подмяна на 
ВиК мрежата, а Дупница няма дори проект за воден 
цикъл и това може да забави дейностите. Тъй като 
ВиК дружеството и общината нямат финансова въз-
можност да сменят тръбите, общината кандидат-
ства пред ПУДООС и фонд ФЛАГ за целеви средства 
за подмяна на подземната инфраструктура в един от 
кварталите – жк „Дупница”. Нужни са 294 575 лв. за 
подмяна на около 1 км ВиК тръби. Ремонтните рабо-
ти трябва да приключат до 28 юли 2015 г. 

Областният управител инж. 
Кръстьо Спасов изпрати писмо до 
Министерството на културата за 
становище относно предприетите 
от община Видин строително-ре-
монтни дейности за изграждане на 
автогара в пространствата около 
и в сградата на жп гарата, която е 
паметник на културата от местно 
значение. За сградата е издаден акт 
за публична държавна собственост с 
предоставени права за управление на 
Национална компания „Железопътна 
инфраструктура” – София. Предпри-
етите ремонтни работи включват 
и изграждане на навес – висяща кон-
струкция, която ще закрие част от 
красивата архитектурна фасада на 
гаровото здание, съобщават от об-
ластната администрация. 

„Извършваните строително-
ремонтни дейности от страна на 
община Видин по изграждането на 
общинската автогара не кореспон-
дират с разпоредбата на чл. 143, ал. 
1, т. 5 от Закона за устройство на 
територията и чл. 83 и 84 от За-
кона за културното наследство”, се 
посочва в писмото на областния уп-

равител до министъра на култура-
та Мартин Иванов, копие от което 
е изпратено и до директора на На-
ционалния институт за недвижимо 
културно наследство (НИНКН) Да-
ниела Джуркова. Визираните разпо-
редби изискват съгласуване от ми-
нистъра на културата след писмено 
становище на НИНКН. 

Предвид обстоятелството, че 
паметниците на културата са об-

щонародно достояние и се намират 
под закрилата на държавата, и въз 
основа на законовото изискване 
строителството в техните грани-
ци и охранителни зони да се извърш-
ва след разрешение и при контрол 
от НИНКН инж. Кръстьо Спасов се 
обърна към Министерството на 
културата за компетентно стано-
вище, уточняват от областната 
управа.

Петима са кандидатите в откритата процедура за 
възлагане на обществена поръчка за рехабилитация и ре-
конструкция на 19,78 км от път III-107 – Кочериново – Рила 
– Рилски манастир, в област Кюстендил. Отворените 
оферти по реда на постъпването им в деловодството на 
Агенция „Пътна инфраструктура” са на: „ИСА 2000” ЕООД; 
консорциум „Рила 2015”, в който участват „Пътстрой-92” 
АД и „Джамбо 33” ЕООД; консорциум „Страбаг” ДЗЗД; „Аг-
ромах” ЕООД; обединение „Мега груп Рила 2014”, съставе-
но от „Мегаинвест-Холд” ЕООД и „Герт груп” ООД. Про-
гнозната стойност на строително-монтажните работи 
е 11 829 340 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

След 10 години най-по-
сле започва ремонтът на 
осеяния с дупки и ями път 
до Мечия парк над Белица. 
До края на тази година 
обаче ще бъдат асфалти-
рани само 2,5 км от дъл-
гото 11 км шосе. „Наясно 
сме, че разбитата пътна 
отсечка продължава да 
отказва много туристи 
от желанието им да видят 
мечките в парка. Но без 
пари нямаше как да решим 
този проблем“, заяви кме-
тът на Белица Ибрахим 
Палев.

„Миналата година най-
сетне приключи 4-годиш-

ната сага с реализацията 
на проекта ни по Програма 
за развитие на селските 
райони, който е на стой-
ност около 16 млн. лв. Ня-
колко пъти процедурата 
беше спирана заради от-
крити пропуски. Имаше и 
обжалвания от загубилите 

участници в конкурса. Вед-
нъж и общинската админи-
страция допусна грешка 
при един от търговете”, 
призна кметът.

За беда преди няколко 
месеца общината била 
на косъм от фалит заради 
блокирани сметки в КТБ. 

Наложило се да се тегли 
заем, за да не се отлага 
реализацията на проекта, 
който е освен за ремонт 
на пътя до Мечия парк и за 
рехабилитация на улици и 
изграждане на водопровод 
в няколко населени места.

В момента се правят 
замервания на трасето. 
Шосето ще е широко поне 
8 м. „Асфалтирането ще 
започне от горе на долу. 
Най-напред ще се направи 
отсечка от 2,5 км от пар-
ка към града. Надявам се, 
че пролетта ще ремонти-
раме целия път”, каза още 
кметът на Белица.
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Община Върбица обяви общест-
вена поръчка за изграждане на спор-
тен комплекс в едноименния град. 
Съоръженията ще се разположат на 
площадка с площ 15 865 м. Комплек-
сът включва нова зала със застроена 
площ 2114 м, размери 24/42 м и висо-
чина 7,70 м, открити басейни – голям 
с площ на водното огледало 325 м и 
детски - 153 м. Ще се направят две 
тренировъчни игрища за футбол по 
800 м и обслужващи сгради. За спорт-
ната зала е предвидена възможност 
да се монтират трибуни за около 180 
- 200 посетители. Прогнозната стой-
ност на поръчката е близо 3,9 млн. лв. 
без ДДС. Финансирането е по Програ-
мата за развитие на селските райони. 
Участниците трябва да имат успеш-
но изпълнен поне един сходен обект 
за последните пет години. Срокът за 
изпълнение е 150 дни. Предложенията 
се набират до 8 декември.

Изпълнителят ще се избере по 
критерий икономически най-изгодна 
оферта. Технологическата последова-
телност на строителните процеси и 
управление на риска имат тежест от 
40 т. Ценовото предложение ще до-
несе 50, а срокът за изпълнение 10 т. 

Свилена Гражданска

„Даваме старта на цялост-
ната реконструкция на центъ-
ра на града“. Това заяви кметът 
на Ямбол Георги Славов при за-
почването на строителните 
дейности по модернизиране на 
централните пешеходни зони, 
съобщиха от общината.

„Реконструкцията не е са-
моцел, а част от усилията ни 
за цялостно обновяване - така 
както направихме с Градския 
парк, благоустрояването на 
големите жилищни квартали, 
проекта за водния цикъл, модер-
низиране на туристическите 
ни емблеми - Безистена и НАР 
„Кабиле", ремонтите на училища 
и детски градини. Това е част 
от цялостната политика Ямбол 

да става по-хубав и по-уютен. 
Всичко изброено дава ново ка-
чество на живот на хората, а 
и самочувствие като ямболии", 
изтъкна кметът.

Началото на строителните 
дейности бе сложено с тради-
ционната символична „първа 
копка" пред сградата на общи-
ната. Обновяването се реали-
зира по проект „Осигуряване на 
устойчиво и интегрирано раз-
витие чрез обновяване и модер-
низиране на градската среда 
в община Ямбол" по ОП „Реги-
онално развитие 2007 – 2013”. 
Общата стойност е близо 5 
млн. лв. без ДДС, при съфинан-
сиране от страна на общината 
248 733 лв. Изпълнител е кон-
сорциум „Ямбол център” ДЗЗД, 
с участници „Суперстрой-ин-

женеринг” ЕООД и 
„Инком ПВ” ООД. Те 
ще рехабилитират 
уличната пешеход-
на настилка – над 
24 хил. кв. м, и над 
5000 кв. м зелени 
площи. Предвижда 
се и се модерниза-
ция на осветление-
то. Ще се изградят 
нови и ще се въз-
становят зони за 
отдих с обособя-
ване на зелени площи, паркова 
мебел, водни съоръжения.

В проекта е заложено пло-
щадът между общината и чи-
талище „Съгласие” да запази 
функцията си на основно място 
за провеждане на мащабни об-
щоградски събития. Ще бъде 

направен и фонтан. При кръсто-
вището на улиците „Преслав” и 
„Г. Раковски” преминаването ще 
бъде улеснено, като сегашна-
та пешеходна пътека ще бъде 
заменена с релефна настилка. 
Предвижда се също реновиране 
фасадите на подлеза. 

Миглена Иванова 

Тази година е рекордна за 
строителството на детски 
градини в София. Това комен-
тира кметът на столицата 
Йорданка Фандъкова на откри-
ването на нова сграда на дет-
ска градина в район „Оборище”. 
Зданието е построено в двора 

на съществуваща, като в него 
има и басейн. Инвестицията 
възлиза на 1,5 млн. лв. С част 
от средствата е санирана 
старата постройка. От нача-
лото на 2014 г. до сега са по-
строени и вече функционират 
14 нови детски заведения. До 
края на годината ще отворят 
още 5.

Кметът на София каза още, 
че от 2006 г. до сега са изгра-
дени 66 нови детски градини, 
като са разкрити допълнител-
ни 12 500 места. Малчугани-
те на 5- и 6-годишна възраст 
(предучилищните групи) са из-
цяло обхванати. 

„Ще продължи работата и 
по разкриване на нови яслени 

групи, където има най-серио-
зен недостиг на места в об-
щинските детски заведения”, 
допълни Йорданка Фандъкова.

„Тази година в район „Обо-
рище” са построени 2 нови 
детски градини”, коментира 
районният кмет Йорданка 
Фикирлийска. Помещението, в 
което е настанено друго дет-
ско заведение, е закупено с по-
мощта на Столичната община 
за близо 2 млн. лева.

От район „Оборище“ обмислят и 
възможностите за финансиране на ре-
монта на още една сграда за детска 
градина. Постройката, която е подходя-
ща, е дарена на районната администра-
ция от банка, тъй като е с отпаднала 
необходимост за финансовата инсти-
туция, но има нужда от сериозен ре-
монт и промяна на предназначението, 
обясни Фикирлийска.
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Трябва да се оцени степента на риска 
за следващите 100 години

но-геоложки проучвания 
за лот 3.2, посочи, че 
Кресна е най-силно се-
измичният район в Бъл-
гария и на Балканския 
полу о с тров.  Спор е д 
него в зоната на дефи-
лето са развити различ-
ни по степен и големина 
гео динамични процеси. 
„Едни от най-характер-
ните явления са скал-
ните сипеи и кално-ка-
менните потоци. Те се 
подхранват от силно 
изветрели и напукани 
маси и при обилни ва-
лежи или земетресения 
се активизират”, пояс-
ни той. По думите му в 
проучваната местност 
има няколко характер-
ни пункта със засилено 
проявление на образу-
ване на сипеи. На две 
места има постоянно 
течащи води с промен-
лив дебит. „При премина-
ване на съоръженията в 
тези участъци може да 
се очаква, че при нали-
чие на проводящ разлом 
ще има по-големи коли-
чества подземни води, 

които да се подхранват 
от атмосферните. Под-
почвените води в района 
не са достатъчно добре 
проучени и не може да 
се даде цялостна оцен-
ка за очакваното им въз-
действие. Важно е да се 
отбележи, че местност-
та се характеризира с 
термални извори и е въз-
можно при подсичането 
на водоносен разлом да 
се пресекат и термал-
ни зони”, подчерта доц. 

Ангелов.
По време на изслед-

ването е установено 
още,  че  по-голямата 
част от скалите, из-
граждащи склоновете на 
дефилето, попадат в ка-
тегории „влошено” и „за-
доволително” състояние 
на класификация за ка-
чеството по показателя 
RMR (Rock Mass Rating). 
Единични участъци са 
в добро положение, ос-
новно в южната част. В 

Темата на научната конференция е изключително 
важна не само за строителите, но и за цялата дър-
жава. Магистрала „Струма“ е един от най-важните 
инфраструктурни проекти, но плановете са той да 
използва почти всички средства от „ОПТИ 2014 - 
2020”. Заради това няма достатъчно финансиране за 
АМ „Хемус”, а също така отпадат и възможностите 
да се изгради обходът на Видин. В момента евенту-
алното строителство на тунел при Кресненското 
дефиле ще струва на България 1,1 млрд. лв., но се 
пропуска допълнението, че по време на работата той 
ще поскъпне. Какво ще стане с инфраструктурата 
в Северна България в такъв случай? Опитът ни със 
строителство на магистрали показва, че големи 
проблеми създава и недостатъчно доброто геоложко 
проучване. То води до спорове между изпълнителите 
и бенефициентите. 

След тази среща оставам много доволен, защото 
виждам, че има желание да се работи още повече, за 
да се намери решение. Бих препоръчал на държавни-
те институции да не пестят пари за проучвания и 
проектиране. Държавата през последните 15 години 
не отделя достатъчно средства, за да разработва 
задълбочени проекти и изследвания, а после плаща 
излишни пари. В други страни има отделно перо в 
проекта, а ние тук с минимални средства искаме да 
изградим един от най-големите си обекти. Не трябва 
да се пропуска да се проучи и степента на риска за  
следващите 100 г. Необходимо е да се оцени много 
внимателно и да се види колко струват възможни-
те  алтернативи. Имаме шанс да се възползваме и 
от световния опит, така че не трябва да бързаме с 
вземането на решение.

Инж. Симеон Пешов, почетен председател 
на Камарата на строителите в България: Десислава Бакърджиева

Емил Христов

„Трябва да се намери 
най-доброто проектно 
решение за лот 3.2 на 
автомагистрала „Стру-
ма”, което да е съобразе-
но с геоложките условия 
в Кресненското дефиле. 
Участъкът от Крупник до 
Кресна е най-сложният 
и е предизвикателство 
както за проектантите, 
така и за строителите.” 
Това каза председателят 
на УС на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) инж. Светослав 
Глосов при откриването 
на международната науч-
на конференция „Магис-
трала „Струма”, участък 
Кресненско дефиле – ин-
женерно-геоложки усло-
вия”. Събитието беше 
организирано от КСБ в 
партньорство с вестник 
„Строител”. В дискусия-
та се включиха изп. ди-
ректор на Националната 
компания „Стратегиче-
ски инфраструктурни 
проекти” (НКСИП) инж. 
Асен Антов, проф. Пол 
Маринос от Националния 
технически университет 
в Атина, специалисти по 
инженерна геология от 
Минно-геоложкия универ-
ситет „Св. Иван Рилски” 
и Българската академия 
на науките, експерти от 
КСБ, еколози и предста-
вители на неправител-
ствени организации и 
бизнеса.

В рамките на фору-
ма беше направен об-
зор  на  геоложките и 
сеизмоложки условия на 
Кресненското дефиле и 
рисковете, които биха 
възникнали при изграж-
дането и експлоатация-
та на тунел с дължина 15 
км. Инж. Асен Антов при-
помни, че в началото на 
тази година започнаха 
първоначалните геолож-
ки проучвания на лот 3.2 
в зоните на тунелите 
в Кресненското дефиле 
и при с. Железница. „Из-
следванията са на фина-
лен етап. Предстои да 
анализираме резултати-
те. Разбира се, за да се 
оценят рисковете в дъл-
госрочен план, ще са не-
обходими и допълнител-
ни проучвания. Въпреки 
дългия период на разра-
ботване на проекта за 
АМ „Струма” досега не 
са правени достатъчно 
задълбочени геоложки из-
следвания. Към момента 
обаче не може да бъде 
дадена времева и финан-
сова рамка за реализира-
нето на такива”, заяви 
инж. Антов.

Доц. д-р инж. Кирил 
Ангелов, управител на 
„Бондис ”  ООД,  който 
участва в прединвес-
тиционните инженер-

Деформации в тунела Лион - Турин

Инж. Мирослав Мазнев, екс зам.-министър на регионалното развитие: 

Научната конферен-
ци я  беше  полезна  за 
всички заинтересовани 
страни.  Важно беше да 
се съберем и да обсъдим 
тази изключително важ-
на тема, защото прибър-

заното вземане на 
решение няма да е 
в полза на никого. 
Искам да напомня, 
че още в началото 
на тази година от 
няколко браншови 
организации  се 
поставиха реди-
ца въпроси, които 
касаеха идейния 
проект на лот 3 
на АМ „Струма“. 
След поредица от 
срещи, организи-
рани и със съдей-
ствието на КСБ, 
се посочи и основ-
ният проблем, а 

именно планираният за 
изграждане 15 км тунел 
при Кресненското дефи-
ле. Когато е взето реше-
ние да има такова съоръ-
жение, не са извършвани 
задълбочени геоложки 

проучвания. В момента 
можем абсолютно кате-
горично да кажем, че са 
необходими нови проучва-
ния, защото геоложките 
пластове са се промени-
ли за последните няколко 
години. Има многобройни 
разломи, които са изме-
нили структурата на 
скалния масив, и изра-
ботването на тунел ще 
бъде при коренно различ-
ни условия от първона-
чалните. Необходимо е, 
преди да се вземе реше-
ние, да се направи по-об-
стойно проучване и да се 
потърсят по-широк кръг 
специалисти, които да 
изразят своето мнение. 
Важното е, че целта на 
конференцията е постиг-
ната, а именно да се по-
ставят на преден план 
възможните трудности 

и препятствия и да се 
избере най-подходящата 
алтернатива. Решение 
се взема, когато има до-
бра информираност. На 
този етап не разполага-
ме с нужната.

И ма  и  п ропус к и  в 
Оценката на въздействи-
ето върху околната среда 
(ОВОС), защото не е взе-
та под внимание фазата 
на строителство и из-
пълнение на обекта. Ред-
но е да се направи нова, 
понеже при изграждането 
на обект ще има необхо-
димост от сортиране на 
скални маси, които са над 
20 млн. тона. Те трябва да 
бъдат поставени на опре-
делено място, което спо-
ред мен не е било обмис-
лено при първоначалния 
вариант на доклада. Така 
че, ако трябва да обоб-

щя всичко, смятам, че не 
само строителната част 
трябва да се преосмисли, 
но и влиянието върху окол-
ната среда в района. На 
този етап решенията, 
които са били взети, не 
са пълни и трябва чрез 
поредица от подобни фо-
руми да се намери правил-
ната алтернатива.

Нека не забравяме, 
че магистралата е за-
ложена за финансиране 
по Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
- 2020 г.”. Това е важна 
подробност. Ако не успе-
ем да изпълним заложено-
то, има риск от загуба на 
средства. Цялата програ-
ма може да се провали, ако 
не бъдат разгледани вни-
мателно всички възмож-
ности. 

Снимки в. „Строител“
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най-северната – на около 
1 км южно от началото 
на дефилето, е устано-
вена най-опасната зона 
с RMR<20 –  „много вло-
шено” състояние. „Това е 
участъкът, подхранващ 
периодично възниква-
щите кално-каменни по-
тоци. При по-детайлно 
картиране може да се 
очаква и установяване-
то на други критични 
зони. Доказателство за 
това са и установените 
следи от кално-каменни 
потоци по други зони от 
склона”, каза доц. Ан-
гелов. Той допълни, че в 
други места, класифици-
рани като „добри”, също 
са  възможни локални 
проблеми с качество-
то на скалата поради 
наличието на разломни 
структури, разположени 
напречно или косо спрямо 
река Струма (по тях са 
оформени много от до-
ловете в района). Трябва 
да се вземе под внимание 
и да се изследва по-де-
тайлно и територията 
при паметника на Яворов 
(км. 390+000 ÷ 390+900). 
По време на полевото 
проучване там е уста-
новен активен разлом, 
чийто тип на движение 
е разседен със слабо из-
разена дясна компонента 
(около 10°). Посоката му 
е приблизително 60 - 70°. 
От десния бряг на река 
Струма по разлома се ус-
тановяват разчленяване 
на релефа, както и нали-
чие на свлачищни форми, 
следващи структурата.

Специален гост на 
конференцията беше 
проф. Пол Маринос. Екс-
пертът от Гърция изне-
се лекция на тема „Стро-
ителство на съоръжения 
в тежки услoвия”. В нея 
той представи туне-
ли от различни части 
на света, преминаващи 
през райони с тежка гео-
логия, които са получили 
деформации, нарушения 
или са напълно разруше-
ни. Голяма част от обек-
тите са пострадали по 
време на експлоатация-
та, без дори да са били 
подложени на сеизмична 
активност. „Един про-

Проф. Маринос, запознах те 

се на място с геоложките ус-

ловия на Кресненското дефиле. 

Какви са впечатленията ви?

По време на посещение-
то ми на района успях да видя 
Крупнишкия разлом и много 
други по-малки. Информирах се 
и за двата варианта - за дълъг 
15-километров тунел и преми-
наване през участъка с къси съ-
оръжения, виадукти и пътища. 
Определено трябва да се на-
прави по-подробна съпоставка 
между тях, като се отчетат всички допъл-
нителни фактори. Със сигурност има необ-
ходимост от допълнителни проучвания, тъй 
като до момента такива са правени само 
на идеен проект. След като се дефинират 
геоложките условия, е необходимо да се оп-
ределят и инженерно-геоложките. Трябва да 
се съобразят характеристиките на скал-
ната маса, които могат да бъдат по-скоро 
различни в близост до повърхността, от-
колкото вътре в самия масив. Необходимо 
е да се определи поведението на масата и 
едва тогава да се направи подходящ про-
ект. Следващият етап трябва да включи 
по-прецизни инженерно-геоложки изслед-
вания и анализ на риска, за да се извърши 
сравнение с параметрите. Включително да 
се обхванат икономическата страна и въ-
просите, свързани с реализацията на такъв 
мащабен проект. Това е пътят за изграж-
дането на сигурен и устойчив във времето 
инфраструктурен обект.

По време на конференцията предста-

вихте  примери за деформирани обли-

цовки на тунели и дори разрушени обек-

ти, които не могат да се възстановят. 

Може ли това да се случи в Кресна, като 

се имат предвид тежките геоложки ус-

ловия?

Целта ми беше да илюстрирам риска 
при строителството на тунели при спе-

цифични условия – наличия на приплъзване 
на масите, трошлива скала, свличания, раз-
ломи, локални пукнатини, нестабилност на 
наклона. При наличието на подобни опаснос-
ти най-правилното решение е те да бъдат 
избягвани. Разбира се, може и да се преми-
не с тунелно съоръжение, но трябва да се 
вземат мерки, които да гарантират, че 

няма да има деформации. За тази цел обаче 
рискът трябва да бъде дефиниран, за да се 
подходи по правилния начин към него и той 
да бъде сведен до минимум.

Българските експерти не подкрепят 

избрания вариант за тунелно преминава-

не при Кресна, докато еколозите и някои 

браншови организации са негови привър-

женици. В същото време България има 

одобрена апликационна форма от ЕК. Сре-

щали ли сте подобни спорни ситуации в 

Гърция?

За да успеете да постигнете спора-
зумение, трябва да се набавят колкото се 
може повече инженерно-геоложки данни. 
Да се натрупат достатъчно аргументи. 
Ако условията са неустановени или ако съ-
ществуват сиви зони с неясна информация, 
е трудно да се постигне съгласие от всич-
ки страни. Имали сме такива несъгласия в 
Гърция и те са решавани именно чрез повече 
проучвания. Пример за това е премества-
нето на отсечка от АМ „Виа Игнатия”, за 
която имаше спорове. Анализите доказаха, 
че най-удачно е трасето да бъде изградено 
не на избрания скат, а на срещуположния. 
По този начин беше избегнат сериозният 
геоложки риск. Това беше трудно решение. 
В началото имаше различни мнения, но тъй 
като опасността беше доказан, се взе ре-
шение за преместване. Независимо дали 

един проект за тунел ще е 
част от автомагистрала или 
железен път, той трябва да 
бъде разгледан много добре, 
като е задължително да се 
оценят и геоложките рискове. 
Когато се строи тунел, тряб-
ва да сме сигурни, че няма да 
има проблеми при експлоата-
цията.

Експертите поставят 

под въпрос и това дали шо-

фьорите ще се чувстват 

добре при преминаването в 

такъв тунел, което е пред-

поставка за инциденти. Как-

во мислите по темата?

От личен опит мога да 
кажа, че това наистина е проблем. Пуб-
ликувани са редица доклади и проучвания 
за психологическото въздействие върху 
човека при преминаване през дълъг тунел. 
Например има хора с клаустрофобия, която 
може да се прояви точно когато се нами-
рат в тъмни и затворени пространства. 
Поради което дълги тунели се правят ос-
новно по жп магистрали. Затова и светов-
ните примери за подобни съоръжения не са 
много. В Централна Европа най-дългият 
тунел е „Годар”, който е малко над 16 км.  
„Монблан”,  построен в началото на 60-те 
години, е известен със своите 11,6 км. Ту-
нелът „Фрежюс” свързва Италия и Франция 
и е 14 км. В Гърция имаме две дълги  ма-
гистрални съоръжения. Едното е 4,6 км и 
е работещо, а другото – 6 км, се изгражда 
по пътя Солун – Атина. Предстои да бъде 
въведено в експлоатация, с което ще стане 
най-дългият тунел на Балканите. При желе-
зопътните линии имаме и по-дълги – 9 км.

Проф.  Пол Маринос, Национален технически университет в Атина:

Геоложките рискове трябва да бъдат добре 

оценени

Карта с RMR анализа
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Инженерно-геоложките 
условия в района на Кресна 
са  изключително  слож-
ни. Това е силно наруше-
на тектонска зона 
със страшно много 
разломни участъ-
ци, които я пре-
сичат. По нея е 
оформено са-
мото дефи-
ле. Много от 
тези разломи 
са активни, 
има и непре-
къснати про-
цеси. Движе-
нията в дефилето са постоянни, като 
стойностите им са едни от най-високи-
те в страната. Изместванията са от порядъка на 
10 мм на година спрямо постоянна точка, а някои 
дори надхвърлят 15 - 16 мм. Това показват данните 
на Геологическия институт на БАН, който извърш-
ва наблюдения на тектонските движения в тази 
територия. 

Движенията по разломите са различни. Има пе-
риоди с резки скокове, други с връщане и такива на 
реакции от далечни земетресения – в Гърция, Турция. 
Това означава, че проблеми ще има и те ще са не 
само от сеизмичен характер, но и от чисто тектон-
ски – пълзене на склоновете. Затруднения могат да 
възникнат и със срутища, кално-каменни порои и на-
рушените зони. Дългият тунел може да попадне в 
зона, която при един трус да създаде много проблеми. 
Затова въпросът трябва да се дискутира внимател-
но и да се преценят положителните и отрицателни-
те страни от изграждането на съоръжение с дъл-
жина 15 км. Нужно е да се направи и важен анализ на 
полетата на напрежение, защото това е елемент, 
който досега не е добре изследван. При всички случи 
трябва да има тунелни участъци, но те трябва да са 
къси. Тоест, по-добрият вариант е преминаването 
да е с къси тунели, мостове и пътища.

Доц. д-р Николай Добрев, Геологически 
институт на БАН:

Доц. Стефчо Стойнев, МГУ „Св. Иван Рилски”:

В района на 
Кресненското де-
филе се намират 
повече от осем 
типа генетични 
скали с изклю-
чително сложна 
тектоника. В ма-
сива има много 
тектонски дви-
жения, които са 
образували в него 
блокове на различ-
ни хипсометрични 
нива. Това несъм-
нено е нарушило 
структурата и 
целостта на ма-
сива. В същото време има и вулканизъм, който е внедрил 
различни по генетичен тип скали. В резултат на това се 
е получила изключително пъстра картина от разнообра-
зен тип генетични скали в различно структурно състоя-
ние. Поради което изборът за вариант на преминаване 
на АМ „Струма” е тежка задача. Изключително важно е 
проучванията да започнат с детайлна геологотектонска 
характеристика, за да сме наясно какви са генетичните 
типове и какво е тяхното състояние. На второ място е 
необходимо да се направи оценка на сеизмотектонските 
условия. В момента знаем, че има Крупнишки разлом, че 
има движения и по него се реализират най-силните зе-
метресения в района. В южна посока има няколко групи 
тектонски нарушения, от които ключова е първата. 

Тя е успоредна на Крупнишкия разлом и при нея наруше-
нията са много ясно изразени и по дължина, и по дълбочина. 
Особено внимание трябва да се отдели и на разломите, 
които са перпендикулярно на основния и не са добре изра-
зени на повърхността. Тоест, на този етап не сме наясно 
до каква степен разломните структури на юг са актив-
ни. Като цяло инженерно-геоложките условия са тежки и 
преминаването с дълъг тунел не е най-добрият вариант. 
Технически обосновано решение може да се вземе, след 
като набавим необходимата сеизмоложка, геоложка и гео-
физична информация.

Инж. Стефан Чайков, пътен експерт:

След тази среща оставам с убеждението, че 
са необходими още време и средства, за да мислим 
дори и само за вариант с тунел. За нас остава 
критичният въпрос дали времето до 31 декември 
2022 г. ще ни бъде достатъчно. Има опасност, вли-
зайки с такъв огромен проект в оперативната про-
грама, да се окажем в края на 2022 г. със загубени 
средства, защото не сме в състояние да завършим 
тунела навреме. 

Ако намерим средствата и възможностите да 
построим тунела – аз съм съгласен да го направим. 
Но ако не сме сигурни, че ще успеем, то тогава нека 
се върнем към варианта, който се обсъждаше по-
следната една година –  парите от оперативната 
програма да се насочат към проекти, за които дър-
жавата ни има готовност. На този етап ние имаме 
още много работа по постигане на пълна яснота по 
инженерно-геоложките условия за преминаването 
през Кресненското дефиле. 

Ha 4 април 1904 г. две силни земетресения в интервал 
от 23 минути с магнитути 7,1 и 7,8 по Рихтер разтърс-
ват Балканския полуостров. Те се свързват с активизация 
на Крупнишкия разлом по цялата му дължина. Най-големи 
повърхностни деформации и разрушения са описани в Си-
митлийския грабен, Кресненското дефиле и Малешевска-
та планина (около Берово и Пехчево в Македония). След 
повече от 100 години активната сеизмична дейност в 
този район продължава. Докато тя се наблюдава и изслед-
ва в продължение на десетилетия, то тази на свързаните 
с нея активни разломи остава дълго време встрани от 
обсега на проучванията. За първи път въпросът възниква 
през 50-те години на миналия век по време на предвари-
телни инженерно-геоложки проучвания във връзка с пла-
новете за строителството на язовир по долината на р. 
Струма. Тогава споменът за силното земетресение се 
връща. Първите описания в този период са направени през 
1957 г., като в тях се отделя основно място на ограниче-
ните данни от стари публикации, както и на разкази на 
няколко местни жители очевидци. Малко по-късно - през 
60-те години, районът отново е изследван при съставя-

ект винаги започва с 
геологията. Не бива да 
се бърза с реализация-
та, ако не са извърше-
ни всички необходими 
сондажи. Ако в самото 
начало не са направени 
достатъчно проучвания 
на геологията и пове-
дението на скалните 
маси, на по-късен етап 
изпълнителите ще се 
сблъскат с много про-
блеми. Всяко начало е 
трудно заради ограниче-
ните средства, но те не 
трябва да са за сметка 
на геоложките проучва-
ния, които обикновено 
са в рамките на 0,5 – 3% 
от общата стойност на 
проекта. Ограничените 
проучвания винаги водят 
до оскъпяване на строи-
телството”, коментира 
проф. Маринос. 

По думите му няма 
стандарти за провеж-
дането на изследването 
на дадена местност – за 
броя, гъстотата и дъл-
бочината на сондажи-
те. „Геоложкият модел 
трябва да се основава на 
солидна информация за 
регионалната геология. 
Ако не знаете какво да 
търсите, най-вероятно 
няма да откриете пра-
вилната информация”, 
допълни експертът. Той 
сподели, че определянето 
на геоложкия модел при 
проектирането на авто-
магистрала „Виа Игна-
тия” в северната част 
на Гърция е било голямо 
предизвикателство. При-
чината е, че магистра-
лата е с дължина 680 км, 
има 73 двойни тунела, 177 
моста и големи съоръ-
жения. Тези обекти пре-
минават през  райони с 
трошлива скала, пълзящи 
наклони, гъвкави струк-
тури и зони, при които 
отводняването е било 
невъзможно. По време на 
проучванията в участък 
от западната част на 
магистралата, където е 
било планирано да се из-

гради дълъг тунел, изпъл-
нителите се сблъскват с 
геотехнически проблем. 
Съоръжението трябва да 
премине през стари свла-
чища и нестабилни маси. 
За да бъде минимизиран 
рискът, се взима решение 
трасето да се премести 
на север и да минава през 
по-стабилни склонове, къ-
дето да бъдат изградени 
няколко тунела, редуващи 
се с мостове. Не всички 
решения за строител-
ство на тунели в южна-
та ни съседка са били 
правилни. 

Проф. Маринос показа 
последствията от рух-
нало и деформирано съ-
оръжение в Западна Гър-
ция, където рисковете 
не са били добре оцене-
ни. Тунелът е бил изгра-
ден на склон, при който 
е имало свличане без 
сеизмична активност. 
Подобни неуспешни при-
мери за деформирани и 
скъсани облицовки има 
и в Тайван,  Франция, 
Швейцария  и  Турция . 
Някои от проблемите 
са вследствие на зе-
метресения като това 
при тунела „Болу” в Тур-
ция. „Затова решенията 
трябва да се взимат, 
след като са направени 
всички необходими инже-
нерно-геоложки условия 
и се оценят възможните 
рискове“, обобщи проф. 
Пол Маринос.

нето на геоложките карти. В периода 1965 – 1970 г. група 
чуждестранни учени посещават Кресненското дефиле и 
правят оценка на сеизмичния риск. Резултатите са пуб-
ликувани в доклад на ЮНЕСКО. По същото време възниква 
и въпросът с мониторинга на тектонските движения и 
така започват първите заснемания по нивелачната мре-
жа по протежението на р. Струма. Използват се данните 
от многократните нивелации, провеждани до 1970 г. Тога-
ва за пръв път се изказва предположението за съвременно 
активизиране на Струмския разлом.

Тунелното съоръжение 

при км. 380+800 и 

пресичането с разлом

 от стр.  21



23СТРОИТЕЛИМОТИпетък, 7 ноември 2014

Миглена Иванова

Т.нар. трета вълна на моловете 
доста се разтегна във времето. 
Новите търговски центрове се оч-
акват още от 2012 - 2013 г., но от-
криването им беше неколкократно 
отложено заради кризата. Четири 
от тях станаха факт въпреки про-
дължаващата тежка икономическа 
обстановка – Bulgaria Mall, Paradise 
Center, Mega Mall – първият моде-
рен търговски център в столичния 
жк „Люлин”, и Sofia Ring Mall, който 
отвори врати на 6 ноември.  

От третата вълна шопинг 
центрове остава да отвори врати 
само един – Plaza West, вторият 
мол в жк „Люлин”, който се очаква 
да заработи догодина. 

Водещите консултанти в ри-
тейл сегмента отсега очакват 
затишие в сектора, поне що се 
отнася до новото строителство 
на търговски центрове. Потенци-
алните наематели ще могат да из-
бират измежду наличните площи и 
концепции или да се насочат към 
търговските улици. 

Пазарът обаче е толкова наси-
тен, че конкуренцията става все 
по-остра. Обемът на площите вече 
надвишава 700 хил. кв. м, в процес 
на строителство са още близо 100 
хил. кв. м, а на 1000 души населе-
ние се падат по малко над 100 кв. м 
модерни търговски пространства, 
сочат данни на консултантската 
компания Forton International. 

Това е доста далеч от сред-
ните за Европа величини (над 300 
кв. м на 1000 души население), но 
шопинг дестинациите се сблъск-
ват с тежката политическа и 
икономическа ситуация у нас, ви-
соката безработица и намалява-
щата покупателна способност на 
населението. Затова и третата 
вълна от молове е концентрирана 
в София – града с най-много инвес-
тиции, най-голяма заетост и най-
високи средни доходи в страната. 

Столицата обаче изостава в 
състезанието по наситеност на 
пазара. Първенци са Стара Загора 
и Бургас, където на 1000 души на-
селение се падат съответно около 
400 и малко над 300 кв. м площи.

Битката за клиенти 

на пазара в търговския сег-
мент се пренася на ново ниво – 
миксът от наематели става все 
по-разнообразен, за да превърне 
пазаруването в преживяване и 
това да е един от факторите за 
привличането на повече клиенти.

Състезанието между концеп-
ции доведе до необходимостта 
от позиционирането на моловете 
като нови и различни от тези, кои-
то вече оперират, коментира пред 
в. „Строител” Росен Генев, мени-
джър „Търговски площи” в консул-
тантската компания Forton. Като 
успешни примери той посочва моло-
вете във Велико Търново и Плевен.

Сериозни трусове по отноше-
ние на наемните нива обаче все 
още не се наблюдават главно зара-
ди продължаващата експанзия на 
присъстващите в страната све-
товни модни брандове, които се 
насочват предимно към моловете, 
както и стъпването на нови мар-
ки на пазара, които също избират 
търговските центрове за първата 
си локация. 

Наемите във водещите проек-

ти в София се движат около 21,5 
евро за кв. м. В страната са от 
порядъка на 12 - 16 евро за кв. м, 
като по-ниски цени могат да се 
договорят в моловете, които се 
затрудняват със справянето с кон-
куренцията. 

Наемателите все пак продъл-
жават да диктуват условията. По 
наблюдения на консултанти търго-
вците имат изисквания и към микса 
от наематели, за да обмислят при-

съствието си в даден търговски 
център. Задържа се и тенденци-
ята за определянето на наемите 
според реализирания оборот. Най-
предпочитани от търговците си 
остават шопинг центровете без 
сериозни затруднения, от една 
страната - заради стабилния чо-
векопоток, а от друга – и заради 
престижа. 

Инвестициите

Именно заради конкуренцията 
този сегмент от пазара е привле-
кателен и за нови, опортюнистич-
ни инвеститори в бизнес имоти с 
търговско предназначение. Една 
такава сделка вече е факт – City 
Center, първият търговски център 
от съвременен тип в България, 
беше придобит от фонда Revetas 
Capital това лято. Инвеститорът 
даде заявка, че ще го преобрази и 
ще го върне обратно в играта. 

Български предприемач придо-
би и пусна в експлоатация мола в 
Плевен миналата година, с което 

на практика откри сезона на ин-
вестициите в търговския сегмент 
у нас.

Консултантските компании 
очакват през следващите месе-
ци още придобивания в сектора 
главно на шопинг центрове. Нов 
собственик си търси „Парк Мол” в 
Стара Загора, а нищо чудно и ня-
колко инвестиционни компании да 
решат да се разделят с активите 
си в България заради лошото им 

представяне.
Очакват се и сделки с площи по 

търговските улици, макар и този 
продукт все още да е крайно недос-
татъчен в страната ни. 

Пазарът в България е част от 
по-широкия в Централна и Източна 
Европа, където се наблюдава подем 
при инвестициите в търговски 
площи главно в центровете. Спо-
ред консултантската компания 
Cushman&Wakefield активността 
в сектора на бизнес имотите в 
Централна Европа се е засилила с 
над 25% през първите три триме-
сечия на годината спрямо същия 
период на миналата година и с над 
42% спрямо средното равнище за 
последните пет години. 

Предстои да видим кога тази 
вълна ще достигне до българския 
пазар и в какви обеми. 

Картата

„Към днешна дата може да се 
каже, че „картата на моловете“ в 
България до голяма степен е офор-

мена”, коментира пред в. „Строи-
тел” Боряна Пенева, мениджър „Тър-
говски площи“ в консултантската 
компания Colliers International. 

Пенева допълва, че как ще се 
развие и преструктурира пазарът 
на молове след включването на но-
вите играчи, зависи от реакцията 
на крайния клиент, с какво същест-
вуващите центрове ще противо-
действат на увеличаващата се 
конкуренция, доколко изпреварва-
щото предлагане на търговски пло-
щи ще се абсорбира от търсенето 
и най-вече от това как ситуацията 
ще се повлияе от предизвикател-
ствата, с които България трябва 
да се справи на макроикономическо 
и политическо ниво.

„Чак тогава, след като има 
известна яснота по отношение 
на тези елементи, ще могат да 
се правят по-генерални изводи за 
това наситен ли е пазарът и има 
ли място за нови проекти в по-дъл-
госрочен план”, посочва още тя.

По думите на Пенева обаче няма 
да се стига до крайности в очак-
ванията за развитието на шопинг 
центровете в бъдеще. „Ако един 
проект не е печеливш в даден мо-
мент, при определени обстоятел-
ства има процеси и подходи, които 
биха могли да го съживят - било то 
с нов собственик, облик, концепция. 
Това е тенденция, която е в ход и в 
чиято посока очакваме да се разви-
ва пазарът”, коментира тя.

Социални центрове

Моделът на търговския център 
като място за срещи е отдавна 

Снимки авторът

Sofia Ring Mall отвори врати на 6 ноември. Инвеститори в 
търговския център, разположен на Околовръстното шосе на 
София, са компаниите Fourlis и Danaos Group, а изпълнител е 
„Главболгарстрой“ АД.

Инвестицията само в мола е над 130 млн. евро. Отдаваемата 
търговска площ достига 70 хил. кв. м, а заедно с IKEA – 105 хил. кв. м. 
Откритите пространства за почивка и отдих (зелени площи и 
тераси) са 28 хил. кв. м. С увеселителния парк, който ще бъде най-
големият в страната и на Балканите, и закритата картинг пис-
та местата, предназначени за забавление, набъбват с още около  
12 хил. кв. м. Търговският център отваря със заетост близо 70%, а 
до края на годината се очаква тя да достигне 82%.

Sofia Ring Mall беше открит на 6 ноември

наложен в Европа и по света, но в 
България започна да се прокрадва 
при втората по-голяма вълна от 
нови молове. Стана ясно видим с 
третата. 

Най-отчетливо тази тенденция 
като че ли се наблюдава в Paradise 
Mall и в последния новооткрит шо-
пинг център – Sofia Ring Road, къ-
дето са разположени най-големият 
увеселителен парк на закрито в 
страната и на Балканите, както 
и най-голямата картинг писта. Ки-
ното разполага с 10 специално обо-
рудвани VIP зали, отделно се залага 
и на обширни открити зелени прос-
транства за отдих, разнообразни 
места за хранене и нови марки, кои-
то да привличат повече клиенти. 

Во дещи ят  наемател  на  
мола е гръцката верига универ-
сални магазини Notos, чрез която 
в страната ни влизат брандове 
като Jennifer Lopez, Matou France, 
Alouette, Helmi, Migato. Търговският 
център е привлякъл още модните 
марки Julia Bergovich, Shana, Oasis, 
Coccinelle, Barbour, Tous, Silvia Heach, 
LIST, Alcott, Bossini и други. Магазин 
отваря и Mango – брандът, който 
временно напусна страната зара-
ди проблеми с франчайзинга и който 
избра да се върне.

Според консултанти молове-
те все повече ще се налагат на 
пазара като „социални центрове”. 
Експертите прогнозират, че де-
лът на площите в тях, предвидени 
за развлечения, обществени прояви 
и културни събития, непрекъснато 
ще расте, за да удовлетвори изис-
кванията на съвременния клиент, 
търсещ всичко под един покрив.
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Д-р арх. Мария 
Диамандиева, БАН

Научната платформа 
на настоящия доклад стъп-
ва върху широката основа 
на изходната презумпция, 
че архитектурата е сис-
тема на комуникация в 
цялата пълнота на поня-
тието като механизъм на 
общуване, а не като строг 
обмен на информация. Цел-
та е да се изучат уроците 
на ефективните обозрими 
процеси на комуникация в 
търсене на евентуално 
аналогично равновесие в 
архитектурните системи, 
като се вземе под внима-
ние богатството от архе-
типови правила с обхватни 
обяснителни възможности. 
Защото в по-общ смисъл 
градът – основната сцена 
на изява на архитектурата 
през вековете, е възникнал 
като своеобразна форма на 
комуникация, на общуване. 

Родството архитек-
тура – комуникация е 
многопластово и много-
посочно, едновременно с 
чисто сетивни и духовно-
абстрактни измерения. Ар-
хитектурният проект (от 
идеята на създателите си 
до осъществения обект) 
е комплексен художествен 
продукт, който не следва 
да се отчита единствено 
в качеството му на специ-
фичен тип внушение, ука-
зание за преживяване на 
определено пространство 
по определен начин.

В добавка – съвремен-
ният свят наложи диги-
тализацията като циви-
лизационен параметър на 
доминираната от образи 
реалност. Ако някой в бъде-
щето пожелае да определи 
с една дума периода между 
ХХ и ХХI век, вероятно това 
ще бъде думата „комуника-
ция”. Пространственото 
мислене придоби небивала 
енергия, повлияно от разра-
зилите се възможности на 
електронните връзки. Най-
съвременната архитектура 
създаде образци, интегри-
рани в новата действител-
ност по нейните правила. 
Архитектурата не просто 

възприе, конвертира и из-
ползва външни медийни ме-
ханизми, които абсорбира 
в конкретния цивилизацио-
нен контекст, а на прак-
тика все повече се насочи 
да трансформира себе си, 
провокирана от по условие 
комуникативната си при-
рода и необходимостта от 
адекватност към хода на 
прогреса в комплексна тех-
нологична интермедия. 

Модел на архитектурна 

комуникация

Тази теоретична интер-
полация стъпва върху кон-
кретния избор на класиче-
ския комуникационен модел 
на Клод Шенън и Уорън Уивър 
от 1949 г., наречен „Модел 
на Шенън и Уивър” (фиг. 1).

В своя архитектурен 
вариант като част от 
настоящата теоретична 
концепция той придобива 
следното аналогично раз-
положение и съотношение 
на елементите (фиг. 2).

Съобщението в системата 

на архитектурна комуни-

кация

Като компонент на 
архитектурната кому-
никация съобщението 
представлява смисълът, 
основанието на нейното 
съществуване. Това е пос-
ланието на архитектурно-

то произведение, неговото 
съдържание, това, което 
сградата е и поради което 
е. Абрахам Мол го нарича 
„естетическа информа-
ция”, която е неразривно 
свързана с канала, по кой-
то се предава (Моль 1966: 
204). То е генерирано от 
творческото намерение 
на своите автори и е ос-
мислено от информацията 
и емоциите, които те са 
синтезирали и излъчили в 
социалната среда заедно с 
всички останали напластя-
вания, които „легитимните 
компоненти на знаковите 
системи” (Bonta 1979: 46) 
в хода на историята са 
добавили към възможност-
ите за интерпретация на 
ползвателите. Смисловите 
внушения на архитектур-

ните форми са неограни-
чени (фиг. 3 и 4).

Стилови фигури и съвреме-

нен стил 

Съобщението в архи-
тектурната комуникация 
се възползва от пълния 
спектър от комуникацион-
ни средства при трансла-
цията на своите посла-
ния. По специфичен начин 
са приложени различните 
стилови фигури с цел по-
стигане максимална пъл-
нота на въздействието му.

 Алюзия

Поради изначално асо-

циативната си природа 
съобщението в архите-
ктурната комуникация е 
априори обвързано с този 
вид риторичен обрат – ко-
гато идеята не е изразена 
пряко, а по заобиколен път, 
чрез препращане към вече 
известна на читателя 
информация. Много чес-
то това е идеята за друг 
известен архитектурен 
обект.

Например в прочутата 
сграда на CCTV в Пекин, 
проектирана от Рем Кул-
хас (ОМА), на нивото на 
панорамната тераса през 
два кръгли отвора в пода 
се разкриват очертания-
та на градината, която на-
помня „взривена” версия на 
картата на въображаемия 

Рим от шестте гравюри 
от ХVIII в. на Пиранези, Il 
Campo Marzio dell Antica 
Roma (фиг. 5 и 6).

В същия проект на 
OMA някои видяха вдъх-
новение от разрушените 
кули близнаци на WТC в Ню 
Йорк. Преродена е идеята 
за двата съборени стълба 
– наклонени, но свързани в 
непрекъсната структура и 
надеждно укрепени в ново-
то си възродено положение 
(фиг. 7).

Пародия

Пародията е хуморис-
тична интерпретация на 
вече създадени произведе-
ния. Особено постмодер-
ната архитектура възприе 
тази стилова фигура като 
фундаментална в своята 
естетическа философия. 
Примерите са безброй.

Традиционният пиетет 
към конвенциите на пре-
дходни форми беше смело 
подложен на комедийна 
панаирна перифраза. Паро-
дията може да бъде видяна 
и много след отминалия 
разгар на постмодерни-
те „забавления” в архите-
ктурното поле. В проек-

The Shannon-Weaver Mathematical Model, 1949

Information
Source

Message MessageSignal Received
Signal

Transmitter
(Encoder)

Receiver
(Decoder)

DestinationChannel

Noise
Source
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Entropy
Redundancy
Noise
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Фиг. 1. Математическият модел на Шенън и Уивър, 1949 г.

Фиг. 2. Моделът на Шенън и Уивър, 

адаптиран в архитектурната комуникация

Фиг. 3. Гауди, Сasa Batlo, Барселона, 1904 г. 

(сн. К. Диамандиев)

Фиг. 5. CCTV (изглед откъм градината)

Фиг. 7. OMA, CCTV, Пекин, 

2012 г. (сн. Wan Ban)

Фиг. 6. Пиранези, 1762 г. (сн. humansribbles.blogspot)

Фиг. 4. Н. Фостър, 30 Mary Axe, Р. Роджърс,  

Ledenhall, Лондон, 2013 г. (сн. авторът)

та на Kieran Timberlake за 
Американското посолство 
в Лондон – прозрачни фаса-
ди, които сякаш приканват 
погледите на минувачи-
те навътре в сградата, а 
всъщност това е един от 
най-охраняваните и не-
достъпни обекти в света 
(фиг. 8).

Също в наглед без-
изразните бели кутии, с 
които Sanaa решиха новия 
Музей на съвременното из-
куство в Ню Йорк, също се 
долавят нюанси на завоали-
рана пародия – солидни бло-
кове със строги очертания, 
„преразказ” на архетиповия 
конструктивен елемент 
каменната квадра, само че 
разместени и обезплътени 
в стъкло (фиг. 9). Символи-

те участват като рефе-
ренции с противоположно 
значение.

Тропа 

„Тропата е знак, който 
сме употребили в преносен 
смисъл. (...) Тропи са срав-
ненията, метафорите, ме-
тонимиите, синекдохите, 
хиперболите, литопите, 
епитетите, сравненията, 
олицетворенията, алегори-
ите и други.” (Кафтанджи-
ев 2008: 340). 

За своята ефективна 
аргументация архите-
ктурното съобщение се 
възползва от всяка една от 
тези фигури.

Няколко свободно избра-
ни примера: 

Алегория – отвлечено 
понятие, което се изразя-
ва чрез образ, предмет в 
наратива. Съобщението 
в Didden Village на MVRDV 
е истински пример за ар-
хитектурна алегория. На 
покрива на сградата е по-
строен миниград под фор-
мата на разширение на 
еднофамилен дом. Всяка 
стая е осмислена като не-
зависима къща, достъпна 
през „улица”. Небесносини-
те обеми изглеждат като 
буквална репрезентация 
на изискана урбанистична 
алегория, „по-близка до не-
бето, отколкото до други-
те хора” по думите на ав-
торите (фиг. 10).

Също алегоричната 
група Cube Нouses в Ротер-
дам от 1978 г. на Piet Blom – 
наклонените кубове, които 
представляват „село в гра-
да”, по-скоро „гора в града”, 
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като всеки куб, издигнат 
на пилон, е алегория на от-
делно дърво (фиг. 11).

 Метонимия – свърз-
ване на представата за 
предмети съобразно ня-
каква общност между тях, 
буквално заместване. Плув-
ният център на PTW в Пе-
кин за Олимпийските игри 
през 2008 г. представлява 
буквална илюстрация на 
съдържащата се в сграда-
та функция. Тя не изглежда 
като плувен басейн, тя съ-
ществува като такъв, оф-

ормена като геометричен 
куб от балончета (фиг. 12).

Синехдоха – когато 
част представлява цяло-
то и цялото е показателно 
за отделните си части. 
Съвременен пример – про-

тиворечивите изкуствени 
архипелази, които бяха по-
строени и ненаселени до 
днес в Дубай – Палмата, 
олицетворение на мюсюл-
манския рай и Светът, 
представляващ идеята за 
цялата Земя. Острови от 
пясък, създадени от хора-
та, се превръщат в частни 
жилищни имения (фиг. 13).

Метафора – пренася-
не на характеристики на 
предмет или явление върху 
друг предмет или явление 
въз основа на сходство. 

Съществуват различни 
по вид и характер мета-
фори. Олицетворението е 
най-разпространената. За 
архитектурната метафо-
ра е писано изключително 
много, основната същност 

на архитектурното съоб-
щение е метафорична и 
примерите са навсякъде 
около нас. Като пример 
може да послужи емблема-
тичният павилион на Мис 
ван дер Рое в Барселона от 
1929 г. – специална фигура 
в архитектурната исто-
рия. Въпреки модернисткия 
си минимализъм сградата 
материализира силна ме-
тафора на духовното от-
ношение между Земята и 
небето. Чистотата на 

материалите и формите 
могат да бъдат разгадани 
като метафорично прекло-
нение пред простотата и 
величието на Вселената 
(фиг. 14). 

Хипербола – тропа, 
чрез която преувелича-
ваме комуникираното 
съобщение (Кафтанджи-
ев  2008). Творчеството 
на Сантяго Калатрава 
(фиг. 15) е типичен при-
мер за прилагане на тази 
конкретна стилова фигура 

при провеждане на архи-
тектурното съобщение. 
Образован като архитект 
инженер, Калатрава експе-
риментира успешно с кон-
структивните сили, като 
преекспонира латентната 
красота на природните 
форми в биотехническа 
интерпретация. В Града на 
изкуствата и науките във 
Валенсия, строен повече 
от 15 години по негов про-
ект, той буквално потапя 
един гигантски екзоскелет 

в плитък басейн, който 
отрази във водата и дуб-
лира драматично форми-
те. Архитектът очертава 
една ажурна тектонична 
игра, но както пише Чарлз 
Дженкс, основната поезия 
е преувеличена – конзолите 
са винаги малко по-големи, 
бетонните елементи са 
подчертано естетизира-
ни – изискани и елегантни, 
конструктивното члене-
ние е малко по-гъсто от 
чисто статически необхо-
димото (Jencks 2005).

Игра на думи – една и 
съща дума се използва в 
различен смисъл. Напри-
мер проектът за Нацио-
налната търговска банка 
в Джеда на SOM (Gordon 
Bunshaft) е разработен 
изцяло на базата на рав-

ностранни триъгълници 
във всевъзможни мащаби и 
функционално приложение 
– от плана на стъпката 
на постройка до покрива 
(фиг. 16). Своеобразен ар-
хитектурен каламбур (по 
Architizer).

Стиловите фигури, из-
ползвани в оригинални съ-
временни решения, създа-
ват архитектурни знаци, 
които могат да бъдат в 
допълнение да бъдат за-
вършено конституирани 
от валидните културни ус-
ловности в символи. Твър-
денията, че културата се 
развива като измерение на 
проявленията на специфич-
на технологична хипермо-
дерност, не задължително 
подвластна на революцио-
низирана трансмодерна 
теория, изглеждат небезос-
нователни (Buchanon 2011). 
Бъдещето ще покаже...
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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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Първият випуск влезе в аулата през октомври
Невена Картулева

Обучението на първия випуск по новата магистърска 
програма на УАСГ - „Архитектурна теория и критика“ на 
английски език, започна през октомври. Тя е създадена в 
изпълнение на европейски проект. Програмен директор 
на курса е доц. д-р арх. Георгий Станишев, а координатор 
– доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова. Обучението 
е в задочна форма в три семестъра. Първите два включ-
ват лекции и упражнения, а последният – подготовката 
на дипломна работа. Част от преподавателите са ут-
върдени по света архитекти. Малко след началото на 
лекциите се срещаме с доц. Металкова, за да разкаже 
повече за първата по рода си магистратура у нас, когато 
тя вече е факт. Координаторът на програмата уточни, 
че първият от гостуващите преподаватели е проф. Ханс 
Ибелингс, който води „История на архитектурата на съ-
временна Европа“. По време на лекциите си той условно 
разделил континента на изток, запад, север и юг, давайки 
интересни задачи на студентите. Например да опреде-
лят какво е Централна Европа и къде се намира. Или да 

изберат една година от XX в. и да покажат на картата 
различни примери за обекти, създадени през нея, като 
намерят връзки между тях. „Имаме 12 студенти, записани 
в магистърската програма. Споделят, че са много до-
волни, учат с голям ентусиазъм и се надявам, че така ще 
продължим. Сред тях има възпитаници на УАСГ, завършили 
скоро, и хора от архитектурни бюра с установена прак-
тика, които искат да обогатят знанията си. Профилът 
на магистрите ни е доста разнообразен, но повечето 
са работещи“, обясни доц. Металкова. По думите й сту-
дентите са във възторг от програмата. „Почти всеки 
ден някой идва да ми каже, че е много хубава. Обучение 
под такава форма, доколкото знам, в България не се е 
случвало. Чужди преподаватели са идвали за 1 - 2 лекции 
в различни ВУЗ-ове у нас, но никой не е водил цяла дисци-
плина, и то на английски. Магистрите ни харесват това, 
защото им дава възможност да подобрят езиковите си 
познания“, разказа тя, като подчерта, че магистърска-
та програма всъщност е първото задочно обучение по 
архитектура у нас. Сред гостуващите преподаватели 
е и финландският архитект проф. Юхани Палазма, който 

Проф. Юхани Палазма:

Не можеш да създадеш каквото и да е, 
преди да идентифицираш себе си

Проф. Палазма, какво 

може да направи архитек-

та за изискванията и пред-

ставите на клиентите 

си? Налага ли се да се съо-

брази с тях докрай?

Както казах по време 
на моите лекции, архитек-
тите днес са повлияни от 
две противоположни сили 
– инструментализацията 
и естетизацията. Това е 
парадоксално. Инструмен-
тализацията означава ар-
хитектът да се обърне към 
функционалността и иконо-
миката, а естетизацията 
-  да се насочи към визията. 
И двете влияния са изклю-
чително силни. Те водят до 
дилемата да имаме или да 
бъдем. Консуматорското 
общество иска да има, не 
да бъде. Но архитектът се 
развива само от желанието 
да бъде, не да има. 

Според мен ние винаги 
се съобразяваме с клиента, 
защото той е този, който 
плаща сметката. Но архи-
тектът все пак е натова-
рен със задачата да обла-
городи идеите. Той трябва 
да има силната воля да 

идеализира живота. Днес 
архитектите могат да на-
правят повече отвсякога. 
Но се опасявам, че голяма 
част от тях просто се съ-
образяват с визията на ин-
веститора. Не вярвам, че 
клиентите някога изобщо 
са знаели какво да очакват. 
Задача на архитекта е да 
си представи от какво има 
нужда обществото. 

Как обучението по 

архитектура трябва да 

бъде променено, за да бъде 

използвано възможно най-

добре в услуга на общес-

твото?

Обучението трябва да 
гради усещането за от-
говорност и да провокира 
изявата на индивидуал-
ността. Мисля, че това 
е единственият начин да 
узрее добрият архитект. 
Аз работя в продължение 
на повече от 60 години, но 
винаги има хора, които смя-
тат, че знаят повече. Не-
обходимо е време. Не бива 
да се преследва лесният 
начин. Днес истинският 
архитект често има нужда 

да запази своите виждания 
за себе си. Защото светът 
не е  готов да ги разбере. 

Когато работех по най-
големия проект в история-
та на Хелзинки, ми задаваха 
въпроси за това, как ще се 
мият прозорците. Тогава 
разбрах, че за мен е по-до-
бре да продължа да говоря 
за стъклата, но да върша 
онова, което искам. 

На какво държите да 

научите вашите студен-

ти?

Често, когато срещам 
нови студенти за първи 
път, им казвам, че няма да 
се опитвам да ги науча на 

архитектура. Ще се опи-
там да ги науча кои са те. 
Мисля, че това е началото 
във всяко артистично и ху-
манитарно направление в 
образованието. Необходимо 
е да се развие самоличност, 
която да бъде отговорна, 
критична и устойчива ед-
новременно. 

Не смятам, че можеш да 
откриеш, да създадеш как-
вото и да е, преди да иден-
тифицираш себе си. Това 
не е лесна задача, защото 
още от началното училище 
по-скоро се заличава усе-
щането за самоличност и 
образователната система 
не съдейства за изгражда-
нето му. 

С други думи – хуман-
ността стои в основата 
на личността на всеки ар-
тист, на всеки архитект. В 
съвременния свят фактите 
почти са загубили значение, 
защото са навсякъде. Прос-
то натискате бутона на 
някоя машина и те са там. 
Имате факти. Но да имате 
знание и мъдрост – това е 
нещо друго. Мъдростта не 
съществува без персонален 
контекст, без личността. 
Информацията помага за 
придобиването на знание, 
когато е пречупена през 

призмата на индивидуал-
ността. А за да се добие 
мъдрост, трябва да се 
срещнат знанието и лични-
ят опит. 

Преподавали сте в 

държави на шестте кон-

тинента. Как срещата с 

толкова различни култури 

промени визията ви за ар-

хитектурата?

Това не ме промени мно-
го. Защото моите предста-
ви идват от детството, 
от фермата на дядо ми. Той 
дори не можеше да чете до-
бре, но беше най-важният 
професор, който някога съм 
имал. Човешките ценности 
не се променят. Разбира се, 
има непреходни етични въ-
проси, но те са формулирани 
от инстинкт. Визията за 
света, културата е нещо, 
с което израстваш. Това не 
може да бъде прочетено в 
книгите.

Същото се отнася за 
естетиката и красотата. 
Умението да различаваш 
грозното от красивото е 
нещо, с което израстваш. 
Не можеш да бъдеш научен 
на него. Затова ранното 
образование е толкова ва-
жно. 

Къде виждате кра-

сотата в градовете – в 

техните форми или в де-

тайлите?

Първо в атмосферата. 
Красотата е в човешките 

отношения, в респекта 
между хората. Има пряка 
връзка между нас и онова, 
което ни заобикаля.

Вярвате ли, че индус-

триалният прогрес може 

да направи всички фанта-

зии реалност? И необходи-

мо ли е това?

Не, не е. С нашите уме-
ния можем да се доведем до 
самоубийство. Не е доста-
тъчно да развиваме тех-
нологиите заради самите 
тях, а заради идеите, които 
носят. Необходимо е да раз-
виваме идеалите. Техноло-
гичният императив налага 
всичко, което е възможно, 
да бъде направено. Аз каз-
вам „не“. Ние можем да из-
бираме дали да го направим.

Архитектурата е из-

куство или техническа 

наука?

Тя е любопитно създа-
ние. Много противоречиво 
при това. Архитектурата е 
изкуство и в същото време 
не е изкуство. Силата й се 
състои в нейното влияние 
върху усещането ни за ре-
алността. Обикновено за-
дачата на архитекта е да 
ни приземи. Това според мен 
великият архитект винаги 
прави – свързва ни с реал-
ността, земята и нашите 
корени. За мен великите 
хора са семпли, те носят 
у себе си истинско разби-
ране какво е животът.

води дисциплината „Философия на архитектурата“. Със 
съдействието на доц. Металкова той даде интервю за 
в. „Строител“. 

След неговите лекции започват тези на проф. Антъни 
Робъртс от университета в Брайтън. Той ще води курс 
по архитектурна фотография, посветен на София. Това 
също е ново, защото в Архитектурния факултет на УАСГ 
не е имало такава дисциплина. „Проф. Робъртс отправи 
молба да намерим стари фотоапарати и студентите да 
се учат да промиват ленти, а не да работят с дигитал-
на техника. Той ще остане в София 10 дни“, уточни доц. 
Металкова.

Студентите ще имат кратка почивка и от 20 до 30 
ноември започват лекциите им по още три дисциплини. 
Краят на семестъра е от 10 до 20 декември с две послед-
ни дисциплини. Всеки лектор решава какъв ще е финалът. 
Проф. Ханс Ибелингс иска от студентите есе и проект, 
проф. Юхани Палазма – проект, а проф. Антъни Робъртс 
– също есе. „Обучаващите се в този курс са хора с ма-
гистърска степен по архитектура и целта не е да ги 
подготвяме по теория, няма нужда изпитите да проти-
чат традиционно – стремим се да видим възможностите 
им за приложение на наученото“, обясни доц. Металкова, 
като допълни, че контактът на преподавателите със 
студентите не приключва с тръгването им от България. 
Проф. Ибелингс и проф. Палазма са се съгласили да водят 
дипломни работи на обучаваните в курса. 

Проф. Юхани Палазма е роден на 14 септември 1936 г. във 

Финландия. Бил е декан и е преподавал „Архитектура” в 

Техническия университет в Хелзинки. Сред многото акаде-

мични и обществени постове, които е заемал, са тези на  

директор на Музея на финландската архитектура в периода 

1978 - 1983 г. и ръководител на Института по промишлени 

изкуства. През 1983 г. създава свое архитектурно студио 

-  Arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa KY. Бил е гостуващ лектор 

в университета на Вашингтон, в университета на Илинойс. 

Преподавал е в някои от най-добрите висши учебни заведения 

в Европа, Северна и Южна Америка, Африка и Азия. Неговите 

изложби, посветени на финландската архитектура и визуал-

ните изкуства, са показвани в повече от тридесет страни.

Палазма е член на Финландската асоциация на архитектите 

и почетен научен сътрудник на Американския институт на 

архитектите. Той е и един от членовете на журито, опреде-

лящо носителите на архитектурните награди „Прицкер” за 

2014 г.

Кампи център в Хелзинки – един от най-големите проекти, по които е работил проф. Палазма

Снимка Денис Бучел
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Генерален партньор

 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 презентация на компанията партньор – до 20 мин
 изложбен щанд пред заседателната зала
 влагане на рекламни материали в информационните пакети
 3 безплатни пропуска за събитието
 30% отстъпка от таксата за участие за всеки 

    следващ участник
 реклама във в. „Строител“ – 1 страница
 реклама в сп. „Булаква“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Основен партньор

 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 влагане на рекламни материали в информационните пакети 
 2 безплатни пропуска за събитието
 20% отстъпка от таксата за участие за всеки следващ участник
 реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
 реклама в сп. „Булаква“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Партньор

 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
 лого на компанията на корицата на сп. „Булаква“
 1 безплатен пропуск

Цена на пакет: 1500 лв. (без ДДС)

Предлагаме ви следните партньорски пакети

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ – 100 лв. (без ДДС). 

ЗАПЛАЩАНЕ с банков превод 

по следната банкова сметка:

„Вестник Строител“ ЕАД, 
Райфайзенбанк България 
BIC: RZBBBGSF  
IBAN: BG27RZBB91551004809103
Представителите на законодателната, 
държавната и местната власт не заплащат 
такса участие.

Защо да бъдете наш партньор:

 ще представим вашата компания пред точната аудитория
 ще промотираме вашия опит, продукти и услуги
 ще предоставим възможности за разширяване на вашите бизнес контакти

По състоянието и степента на развитие на водната инфраструктура може да се съди за състоянието и степента на раз-
витие на обществото. Изграждането на ВиК инфраструктурата у нас обаче среща определени проблеми. Тяхното решаване 
изисква съвместните усилия на всички държавни и обществени институции, имащи отношение към тази сфера.

Във връзка с това КСБ и БАВ за четвърта поредна година организират конференция, на която да бъдат публично дефинирани 
и дискутирани най-належащите въпроси при изпълнението на проекти по ОПОС и ПРСР: 

 открояване на т.нар. най-добри налични технологии; 
 качеството на предлаганите за финансиране проекти и критериите за тяхната оценка; 
 ролята на отговорните фактори – съответните парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дру-

жествата и неправителствените браншови организации за ускоряване на процесите, свързани с развитието на ВиК сектора, и др. 

Конференцията дава възможност за публично представяне на гледните точки и намеренията на отговорните институции, 
ВиК дружества, проектанти, строители и неправителствени браншови организации, както и за запознаване с най-добрите тех-
нологии и практики от известни чуждестранни експерти.

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

1. Състояние на ВиК сектора – финансиране, проектиране, строителство и експлоатация;
2. Най-добри налични технологии – български и чуждестранен опит;
3. Успешни реализации – примери у нас и в чужбина.
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Доклади и презентации на успешни реа лизации ще бъдат изнесени от поканени лектори 
от ведомства и фирми.

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

За контакти:

Калоян Станчев, тел.: 0884 202 257
e-mail: events_vestnikstroitel@abv.bg; news.stroitel@gmail.com

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

Официален медиен партньор

КАТО СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ

Министърът на околната среда и водите 
Министърът на регионалното развитие
Вицепремиерът по еврофондовете
Изп. директор на ДФ „Земеделие“
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Елица Илчева

Първокласен хотел в 
центъра на столицата 
– така се рекламира не 
само на български, но и 
на английски в началото 
на XIX в. новият „София 
Палас“. Той израства в 
идеалния център на сто-
лицата – на място, на 
което нямало дори улица. 
Но това не било проблем, 
защото, който построил 
хотела, той си направил и 
улицата. И после я подарил 
на общината. Някога било 
така.

Между 1893 и 1907 г. 
братя Хадживълчеви – Ми-
хаил (роден през 1854 г.), 
Иван (роден през 1857 г.) и 
Лазар (роден през 1862 г.), 
които са преки наследници 
на Паисиевия брат хаджи 
Вълчо*, в съдружие с братя 
Иванови (Хаджиласкови) и 
Лазар Попатанасов – всич-
ки от Банско, купуват те-
рени между улиците „Ве-
слец“ и „Искър“, в района 
на Жежки бунар. Там било 
мястото за провеждане на 
легендарния Житен пазар. 

В това пространство 
по-рано се намирал и из-
вестният Златишки хан, 
също собственост на 
Хадживълчеви, до който 
след време се появил и 
този на хаджи Мано Сто-
янов – най-прочутата со-
фийска страноприемница. 

В съседство бил имот, 
дарен от Димитър Ценов 
на Свищовската стопан-
ска гимназия. Братя Хад-
живълчеви и Лазар Попа-
танасов изграждат хотел 
„София Палас“, а братя 
Иванови – „Сплендид”. И 
двата хотела са първа 
категория. Според Свет-
лин Кираджиев архитект 
е Киро Маричков, който е 
създател и на уникалния за 
онези години хотел „Импе-
риал“. 

Сградата на „София 
Палас“ умишлено била ли-
шена от помпозност. С 
изнесените елементи – 
тераси и цели стаи, и със 
своите 6 етажа, сред кои-
то и един тавански, както 
и с прекрасните орнамен-
ти на покрива, напомняла 
на най-добрите образци в 
Европа. И нямало как да е 
иначе, след като инвести-
торите били предприем-
чиви фабриканти и търго-
вци. Те напуснали родното 
Банско в края на XIX в., 
малко преди освобожде-
нието на Източна Руме-
лия, и трайно се установи-
ли в София, разказва една 
от наследниците – Свет-
лана Дяконова, която днес 
менажира сградата и из-
следва миналото на рода 
си. Всъщност историята 

на сградата по ново вре-
ме се свързва с бомбар-
дировките над София, при 
които тя пострадала. 
Прекрасните елемент от 
софийския сецесион били 
напълно разрушени през 
Втората световна война. 
В следвоенните години хо-
телът е национализиран и 
прекръстен на „Преслав“. 
По-късно е затворен и 
там са настанени чинов-
ниците от „Балканту-
рист“. След промените 
през 1990 г. сградата е 
върната на собствени-
ците, които вече са 12-о 
поколение след Паисий и 
никак не са малко. Въпреки 
това те я дават под наем 
на различни компании и 

успяват да я поддържат, 
като и в момента по нея 
се извършва ремонт.

Но да се върнем в на-
чалото на XIX в. Освен хо-
тела братята изграждат 
улицата пред него и тър-
говски здания от двете й 
страни. По-късно я подаря-
ват на Софийската общи-
на. Това е днешната улица 
„Триадица“. Виненият склад 
на Хадживълчеви е откъм 
улица „Искър“ в собстве-
ния им Златишки хан, къде-
то се е крил Васил Левски. 
Днес на негово място има 
гараж на Министерския 
съвет и на Народното съ-
брание. Интересно е, че 
кафенето при хотела било 
средище на българската 

м а к е д о н с к а 
емиграци я  в 
годините на 
б о р б и т е  з а 
национално ос-
во б ожде н ие . 
След погрома 
на Илинденско-
то въстание 
братя Хаджи-
вълчеви заедно 
с Павел (висш 
с л у ж и т е л  в 
МВР)  и  Ата-
нас  (българ-
ския консул в 
Солун) Шопови 
от Панагюри-
ще издирват 
информация за 
арестуваните 
сънародници, като с кон-
такти и пари облекчават 
съдбата им. В някои слу-
чаи ги откупуват тайно с 
големи суми от турските 
власти. По време и след 
Балканската война отново 
при тях се събират родо-
любиви българи, участни-
ци в Македоно-одринското 
опълчение. Братята тър-
сят данни за загиналите и 
оцелелите и изпращат ин-
формацията на близките 
им в Македония.

Хадживълчеви се за-
нимавали с  търговия , 
хотелиерство, гостил-
ничарство и купували го-
леми недвижими имоти 
в столицата. Тъкмо те 
обаче първи в България 
започват да произвеждат 
изключително здрава-
та и функционална вита 
виенска мебел (фабрика 
„Стол“), като за целта 
канят да им гостуват из-
явени виенски и италиан-
ски майстори. Фирмата 
им „Братя Д. Л. Хаджи-
вълчови“ първа въвежда 
лепените дървени лис-
та в плоскостите, т.е. 

шперплата. Тримата бра-
тя били известни и като 
производители на високо-
качествени сортови вина. 
Те печелят първите прес-
тижни отличия за Бълга-
рия в Европа. Такъв е ме-
далът от 1907 г., получен 
на изложение в Лондон.

През 1918 г. заедно с 
други банскалии се за-
емат с благоустроява-
нето на родния си град 
– изграждат училища, 
пътища, електрическа 
мрежа, аптека, болница, 
хотел и др. Тогава три-
мата обещават на общи-
ната да дадат 60 хил. лв. 
за построяване на хотел, 
с приходите от който да 
се поддържат училищата 
в града, а с евентуалния 
остатък от сумата да 
се залеси крайградската 
зона. Поради опасения, че 
парите може да не бъдат 
използвани по предназна-
чение, решават да не ги 
предават на общината, 
а сами да построят хо-
тела.

Военновременната об-
становка не им позволява 

това и на 2 юни 1920 г. се 
обръщат към МНП (Ми-
нистерство на народно-
то просвещение, впослед-
ствие – Министерство 
на народната просвета) 
да определи къде да де-
позират сумата, докато 
настъпят благоприятни 
условия за осъществяване 
на начинанието. МНП им 

препоръчва да внесат па-
рите в БНБ и да създадат 
фонд под нейно управле-
ние. Братята Хадживъл-
чеви веднага превеждат 
парите, а МНП издава 
заповед за учредяване на 
фонд „Братя Михаил, Иван 
и Лазар х. Вълчеви“.

* Хаджи Вълчо e беле-
жит със своята предприем-
чивост и благодетелност. 
Дарител е за строежите 
на ханове и мостове. Той е 
по-малък брат на св. Паис-
ий Хилендарски, а техният 
най-голям брат Лазар е игу-
мен на Хилендарския мана-
стир. Десет години преди 
смъртта си Хаджи Вълчо 
посетил двата български 
манастира в атонската 
Света гора, като направил 
щедри дарения и вложил 
сили и средства в тяхното 
възстановяване и изграж-
дане. Като ктитор и бла-
годетел името му се спо-
менава в манастирските 
поменици, негови портрети 
има редом с други ктитори 
в Хилендарския и в Зограф-
ския манастир.

Братя Хадживълчеви подарили улица на столицата, учредили 
фонд за изграждане на училище в родното си Банско

При бомбардировките през Втората световна 

война сградата губи част от красотата си, 

после преживява национализацията, а днес 

отново е частна собственост и в нея се 

помещават офиси

Житният пазар в София. В дъното е Златишкият хан. На това 

място е построен хотел „София Палас“

Рекламна картичка на хотела. Виждат се прекрасните 

орнаменти на покрива, които са разрушени при бомбардировките 

над София по време на Втората световна война

Тримата братя: Михаил, Лазар и Иван Хадживълчеви

Снимки авторът
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Елица Илчева

Ако вашият дом е из-
държан в спокойни тонове, 
а душата ви жадува разкош, 
не се колебайте и добавете 
малко злато в интериора. 
Този цвят означава, че има-
те добро и силно мнение за 
своя собствен вкус, а ваши-
ят дом е вашият замък. Уди-
вително е как малко златна 
боя може да превърне едно 
скучно жилище в пищна сце-
на, която впечатлява. Разби-
ра се, битува и мнението, че 
този цвят се използва само 
от тези, които имат лош 
вкус. Това обаче далеч не е 
така.

При скъпия метал или 
негови имитации винаги 
трябва да се спазва едно 
правило – не прекалявайте. 
По-добре по-малко, отколко-
то повече. Защото, колкото 
и благороден и приятен да 
е този цвят, неговата пре-
комерна наситеност може 
да отблъсне, а помеще-
нието да стане помпозно, 
преситено и неуютно. Ако 
един предмет ви се струва 
малко, акцентирайте, като 
включите злато в отделни 
детайли в останалата част 
от интериора. Това може да 
бъде стойката на скрина, 
краката на стола, рамката 
на екрана или дръжката на 
вратата. Ако притежава-
те предмети, които не са 
достатъчно масивни, смело 
може да им добавите малко 
блясък и ще ги превърнете в 
късчета разкош. В какъвто и 
елемент на дома да решите 
да вплетете златото, то 
трябва да е на видно място 
и да отразява светлината.

Само с един предмет 

Много са предметите, 
които могат да облеят жи-
лището ви с изящна свет-
лина. Изборът зависи от 
собствената ви нагласа. 
Огледало, свещник, рамка на 
картина или лампион са най-
удобните възможности да 

добавите дели-
катен блясък. 

З л а т е н 
свещник, зака-
чен на стената, 
създава усещане 
за отминали ве-
кове и отразява 
огъня. Подходящ 
е, ако близките 
ви не споделят 
вашето желание 
за злато вкъщи. 
Точно в  този 
случай идеален 
е изборът и на възглавници 
с брокат. Златната щора 
също е вариант, който не се 

натрапва на околните. Раз-
кошът може да бъде стилен 
и с настолната лампа. Избе-
рете я, особено ако нямате 

страст към свещите. 
Блестящият метал може 

да придаде сияние на дома ви 
дори ако влезе в него само 
чрез позлатени прибори за 
хранене. Съчетани с тънки 
бели подложки, обточени със 
злато, те придават тър-
жественост на всеки обяд 
или вечеря и карат гостите 
ви да чувстват като в най-
лъскавите домове на Лон-
дон и Париж. И накрая – ако 
обичате да се чувствате 
богати, изберете комплект 
спално бельо с нишки от зла-
то. Така спалнята ви ще се 
превърне в стая от Версай. 

Съчетайте цветовете

Ако желаете по-агресив-

но присъствие на благород-
ния метал, не се колебайте, 
но имайте предвид, че добре 

е да спазите някои правила. 
Например в баня, в която 
планирате да има злато, е 
добре да добавите и черен 
цвят, например в душ каби-
ната. Така помещението 
изглежда луксозно, а неу-

тралните тонове баланси-
рат яркото присъствие на 
блясъка. Спалнята в черно 
също може да ви се стори 
малко мрачна, но използва-
те ли златни елементи, със 
сигурност ще се превърне 
в елегантно изпълнение на 
вашите фантазии.

В дневна или кухня най-
много уют и лекота внася 
съчетанието с бяло. В ком-
бинация със синьо пък злато-
то издава силен характер, а 
добавено към лилаво, прово-
кира романтиката, за която 
си мечтаете. 

Огледалце, огледалце...

Огледалото е един от 
най-подходящите предмети 
за комбинация със злато. И 
тук обаче има трик, който 
трябва да се спазва. Огле-
далото със златна рамка не 
бива да принадлежи само на 
спалнята. Въпреки че е един 
от най-ценните елементи 
в интериора, то може да се 
впише във всяко помещение, 
защото неговата изиска-
ност и художествена стой-
ност зависи преди всичко от 
рамката. 

Дизайнерите доста са 
поработили върху слава-
та на този елемент на въ-
трешното пространство. 
И колкото по-изящни рамки 
се прилагат, толкова повече 
отразителната способност 
на стъклото минава на заден 
план за сметка на украсата 
на помещението. 

Всички знаем, че руснаците обичат 
лукса и той присъства в изобилие в този 
пентхаус. Създаден от студио Designer 
Service, този интериор е еманацията на 
пищността. Той е в стил ар деко, ком-
биниран със злато като основен цвят и 
черно като подсилващ тон. 

Четири вида изключително рядко сре-
щано дърво, високи тавани, декорирани 
със златно покритие и детайли, и огро-
мен 6-метров прозорец за максимум днев-
на светлина. Но приказката не свършва 
дотук. Във всекидневната ни посреща 
огромна златна сфера, стояща на грани-
тен подиум, а на пода – полиран гранит и 
мозайка. Цялата тази площ от 800 кв. м 
е използвана само от един човек.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Изпълнение на строително-монтажни ра-
боти за обект: „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадъчни 
води и дъждовна канализация в с. Смочево, община Рила“;

Наименование:  „Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV 
на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК 
разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на 
БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при 
режим „BLACKOUT"

Наименование: „Благоустрояване на улици на територията 
на община Хаджидимово, област Благоевград, по две обособени по-
зиции” - обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици на тери-
торията на село Абланица - улица „Октомври” от о.т. 44, 42 до о.т. 
43; улица „Балтачица” от ПИ пл. №166 до о.т. 31; улица „Александър 
Стамболийски” от о.т. 16, 14 до о.т. 15; улица „Димо Хаджидимов” от 
о.т. 18, 19 до края на ПИ пл. № 996; улица „Отец Паисий” от о.т. 16, 21 
до о.т. 23; улица „Славянка” от о.т. 20 до края на ПИ пл. № 997; улица 
„Чавдар войвода” от о.т.  21, 20, 19, 70, 78, 79, 80 до о.т.81; улица 
„Юрий Гагарин” от о.т. 69 до о.т. 70; улица „Тодор Паница” от о.т. 77 
до о.т. 78; улица „37-ма” от  о.т. 4 до о.т. 5; улица „Бузлуджа” - от о.т. 
44, 46, 47, 49 до о.т. 50; улица „Даме Груев” о.т. 47, 48 до о.т. 40; улица 
„От о.т. 37 до о.т. 47”; улица „35-та” от о.т. 100, 99, 98, 97, 96 до о.т. 
43; улица „36-та” от о.т. 43 до края на ПИ пл. № 594; улица „Кокиче” 
от о.т. 104, 105 до края на имот пл. №732,  община Хаджидимово, 
област Благоевград”; обособена позиция №2: „Благоустрояване на 
улици на територията на село Копривлен – улица „Мрамора” – про-
дължение от о.т. 26 до о.т. 27; улица Васил Левски” – продължение 
от о.т. 77 до о.т. 66; улица „Паисий Хилендарски” – продължение от 
о.т. 45 до о.т. 46; улица „Освобождение” – продължение от о.т. 66 - 
26 до о.т. 25; улица „Здравец” – продължение от о.т. 114 - 115 до о.т. 
116; улица „Граничар” от о.т. 107 до о.т. 108; улица „Свети Димитър” 
– от о.т. 109 - 108 до о.т. 122; улица „Кирил и Методи” – от о.т. 39 до 
о.т. 3; улица „от о.т. 106 - 104 до о.т. 75”; улица „Петър Берон” – от 
о.т.75 - 69 до о.т. 22; улица „Цар Симеон” – продължение от о.т. 74 
до о.т. 75; улица „Юри Гагарин” – от о.т. 103 до о.т. 104; улица „Цар 
Калоян” – от о.т. 58 - 59 до о.т. 32; улица „Парка” – от о.т. 117 – 118 
- 119 до о.т. 111а, община Хаджидимово, област Благоевград”.

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Възложител: Община Рила
Описание: Настоящата поръчка с 

предмет: „Изграждане на ПСОВ, канализа-
ция за отпадъчни води и дъждовна кана-
лизация за с. Смочево, община Рила“ с по-
добект „Канализация за отпадъчни води и 
дъждовна канализация“ и подобект „ПСОВ“ 
цели да осигури ефективно отводняване 
на застроените територии в населеното 
място, отговарящо на действащата нор-
мативна уредба. Изграждането на кана-
лизация и ПСОВ ще допринесе за опазване 
на околната среда от замърсяване и опаз-
ване на здравето на населението. Предви-

дените по настоящата поръчка дейности 
са свързани именно с решаване на важен 
инфраструктурен проблем за с. Смочево, 
а именно - отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води от територията на 
селото. Проектът за изграждане на ка-
нализационна мрежа, съоръжения и ПСОВ 
на с. Смочево е част от инвестиционна-
та политика на общината, насочена към 
подобряване на качеството на живот в 
малките населени места и неговата ре-
ализация е съществен елемент, свързан с 
развитието и просперитета на местното 
население.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 4 635 362.18 лева
Общо количество или обем: Подобект 
„Канализация за отпадъчни води и дъждов-
на канализация“ е насочен към изграждане 
на разделна канализация за битови и дъж-
довни води в следния обхват: 1. Битова 
канализация - която ще довежда водите 
до съвременна пречиствателна станция 
за битови отпадъчни води, гарантираща 
висок ефект на пречистване, разположена 
в УПИ I - 087002, част от П.И. 087002 по 
КВС на с. Смочево. Битовата канализация 
включва два главни клона: Гл. клон Б - I, си-
туиран по главната улица на селището, Гл. 
клон Б - II – ситуиран по улицата, успоредна 
на течението на дере Друмски андък, и 33 
бр. второстепенни канализационни клона 
по улиците от регулационния план на сели-
щето. Общата дължина на проектираната 
битова канализация е 10 535 м. 2. Напорна 
битова канализация - за имотите, за които 
теренните условия налагат, ще се извър-
ши помпено присъединяване на СКО към се-
лищната мрежа. Налага се изграждане на 3 
бр. помпени станции, с помощта на които 
и чрез напорна канализация водата ще се 
подава в гравитачната битова канализация, 
респ.  към  ПСОВ. 3. Дъждовна канализация 
- Дъждовната канализация е проектирана 
успоредно на битовата, като е използвана 
всяка възможност за заустване на дъждовни 
води към водните течения на минаващите 
през селото дерета, с което е постигнато 
чувствително намаляване на използвани-
те диаметри на канализационните тръби, 
отвеждащи дъждовни води. 4. Съоръжения 
по канализационната мрежа 4.1. Ревизионни 
шахти - В настоящия проект са предвидени 
ревизионни шахти в началото на всеки ка-
нализационен клон, при събиране на два или 
повече клона, при смяна на диаметрите на 
тръбите, при вертикални и хоризонтални 
чупки по трасетата и при дълги участъци 
в права линия, съгласно чл. 58/1/ - НПКС 90 
г., 4.2. Сградни канализационни отклонения 
- Битовите води от имотите, посредством 
СКО (сградни канализационни отклонения) 
ще постъпят в битовите канализационни 
клонове. В проекта е предвидено изграж-
дане на канализационни отклонения от 
всеки имот до регулационната линия, т.е. 
изключително в терен общинска собстве-
ност. Присъединяване към канализацията в 

частта, разположена в частни имоти, е за 
сметка на собствениците. 4.3. Дъждопри-
емни шахти (улични оттоци) - За приемане-
то на дъждовни води от пътното платно е 
предвидено изграждането на дъждоприемни 
шахти с утаителна част. 4.4. Заустване в 
река и дерета - При възприетата разделна 
канализация част от дъждовни клонове се 
заустват във водните течения, преминава-
щи през селото - р. Кръчина и дере Друмски 
андък. На местата на включванията след-
ва да се изпълнят заустващи съоръжения 
по приложен чертеж от работния проект, 
осигуряващи укрепване на тръбите и плавно 
втичане на дъждовната вода във водопри-
емника. 4.5. Преминаване на битова кана-
лизация през дере - За преминаване на Гл. 
Кл. Б-II през дере Друмски андък се налага 
укрепване на канализацията. За целта се 
предвижда изпълнение на канализацията в 
бетонов кожух, изпълнен от бетон Б25 или 
еквивалентен, с дължина 8.60 м и допълни-
телно укрепване с бутобетон на 2.50 м над 
и под канала. Подобект „Пречиствателна 
станция за отпадъчни води“; Изграждането 
на ПСОВ включва следните Дейности: Дей-
ност 1: Строителство и монтаж на тех-
нологично оборудване за ПСОВ с. Смочево, 
община Рила; Дейност  2: Изграждане на 
довеждаща инфраструктура – водопровод 
и ел. захранване; Дейност  3: Доставка на 
необходимото машинно технологично обо-
рудване за ПСОВ, ПСОВ с. Смочево, община 
Рила; Дейност 4: Изпробване на технологич-
ното оборудване, пускане в експлоатация на 
ПСОВ, обучение на персонал.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
15.07.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 11.12.2014 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 11.12.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Офертите ще бъ-
дат отворени, разгледани, оценени и класи-
рани от комисия, която ще започне своята 
работа в 10:00 часа в сградата на община 
Рила, град Рила, п.к. 2630, пл. „Възраждане" 
№1, етаж втори, Заседателна зала.
Дата: 12.12.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: Елена Панчева
Факс: 07054 8833
Адрес: пл. „Възраждане” № 1
Адрес на възложителя: www.grad-rila.bg
Телефон: 0887 848439
E-mail: rilamunicipality@gmail.com

Възложител: Община Хаджидимово
Описание: Поръчката е за изпълне-

ние на строително-монтажни работи, 
свързани с благоустрояване на улична-
та мрежа на територията на община 
Хаджидимово, по две обособени позиции. 
Първата от тях е благоустрояване на 
уличната мрежа в село Абланица, община 
Хаджидимово, и втората благоустроява-
не на уличната мрежа на уличната мрежа 
в село Копривлен, община Хаджидимово. 
3. Обхват на дейностите по поръчката. 
С поръчката по обособена позиция №1 се 
възлага „Благоустрояване на улици улица 
„Октомври” от о.т. 44, 42 до о.т. 43; ули-
ца „Балтачица” от ПИ пл. №166 до о.т. 
31; улица „Александър Стамболийски” от 
о.т. 16, 14 до о.т. 15; улица „Димо Хаджи-
димов” от о.т. 18, 19 до края на ПИ пл. № 
996; улица „Отец Паисий” от о.т. 16, 21 
до о.т. 23; улица „Славянка” от о.т. 20 
до края на ПИ пл. № 997; улица „Чавдар 
войвода” от о.т. 21, 20, 19, 70, 78, 79, 
80 до о.т. 81; улица „Юрий Гагарин” от 
о.т. 69 до о.т. 70; улица „Тодор Паница” 
от о.т. 77 до о.т. 78; улица „37-ма” от 
о.т. 4 до о.т. 5; улица „Бузлуджа” - от 
о.т. 44, 46, 47, 49 до о.т. 50; улица „Даме 
Груев” о.т. 47, 48 до о.т. 40; улица „От 
о.т. 37 до о.т. 47”; улица „35-та” от о.т. 
100, 99, 98, 97, 96 до о.т. 43; улица „36-
та” от о.т. 43 до края на ПИ пл. № 594; 
улица „Кокиче” от о.т. 104, 105 до края 
на имот пл. №732, всички находящи се 
в село Абланица, община Хаджидимово, 
и по обособена позиция №2 се възлага 

„Благоустрояване на улици улица „Мра-
мора” – продължение от о.т. 26 до о.т. 
27; улица „Васил Левски” – продължение 
от о.т. 77 до о.т. 66; улица”Паисий Хи-
лендарски” – продължение от о.т. 45 до 
о.т. 46; улица „Освобождение” – продъл-
жение от о.т. 66 - 26 до о.т. 25; улица 
„Здравец” – продължение от о.т. 114 - 115 
до о.т. 116; улица „Граничар” от о.т. 107 
до о.т. 108; улица „Свети Димитър” – от 
о.т. 109 - 108 до о.т. 122; улица „Кирил и 
Методи” – от о.т. 39 до о.т. 3; улица „от 
о.т. 106 - 104 до о.т. 75“; улица „Петър 
Берон” – от о.т. 75 - 69 до о.т. 22; улица 
„Цар Симеон” – продължение от о.т. 74 
до о.т. 75; улица „Юри Гагарин” – от о.т. 
103 до о.т. 104”; улица „Цар Калоян” – от 
о.т. 58 - 59 до о.т. 32; улица „Парка” – от 
о.т. 117 – 118 -119 до о.т. 111А”, всички 
находящи се в село Копривлен, община 
Хаджидимово. По настоящем улиците са 
без трайни настилки. По функционална 
класификация те са V и VI клас от второ-
степенната улична мрежа. Улиците и от 
двете обособени позиции са обслужващи 
съответно за село Абланица и Копривлен. 
Проектната скорост е 50 km/h. Движе-
нието, което се предвижда по ремонти-
раните улици, е слабо. Габаритите на 
улиците са индивидуални за всяка една 
улица поотделно и са показани в типови 
профили, приложени в графичната част в 
част Пътна. За обекта на поръчка е из-
готвена проектна документация – част 
Пътна, Геодезия, План за безопасност и 
здраве и Пожарна безопасност.

Oсн. предмет: 45233000 - Строителни 
работи по изпълнение на основа на пътна 
настилка и настилка на пътища 
Прогнозна стойност: 1 100 446.2 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 225
Срок за получаване на документация за 

участие: 28.11.2014 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 28.11.2014 г.  Час: 17:00

Отваряне на офертите: Заседателна зала 
на Общински съвет Хаджидимово
Дата: 02.12.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: Зейнепа Халилова Мейзинева
Факс: 0882 808466
Адрес: ул. „Димо Хаджидимов" №46
Адрес на възложителя: www.hadzhidimovo.
com  
Телефон: 0882 808474
E-mail: obshtina_Hadjidimovo@mail.bg

Възложител: „АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Описание: Ел. захранване на съоръ-

жения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигу-
ряващи безопасното състояние на ТОК в 
БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, 
контрол параметрите на БОК и РУ, заряд 
на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ 
при режим „BLACKOUT" За изпълнение „ПРО-
ГРАМА за изпълнение на препоръките от 
проведените „стрес тестове” на ядрените 
съоръжения в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД“ - ДОД.
АД.ПМ. 996/* и решенията на ТС за „Мини-
мизиране на товара на АБ в системите за 
безопасност в аварийни ситуации съгласно 

Възлагателен фиш №12.30.ЗАД.5140” – Про-
токол №2012.30.ОБ.00.ПТС.1861 е необходи-
мо да се проектират, технически обосно-
ват, доставят и монтират електрически, 
КИПиА съоръжения и връзки, които да 
позволяват: -ефективно използване раз-
полагаемостта на оборудването на 5(6)
АВР10, 20, 30, 40, 50 при режим „BLACKOUT” 
- Осигуряване на взаимозаменяемост на 
захранването от МДГ-0.4kV GZ105, GZ106, 
със запазване като резервен вариант от 
МДГ GZ100 6kV и 5(6)BU30 през нова сек-
ция 5CT-3, 6CT-3 при режим „BLACKOUT” на 
съоръжения.

Oсн. предмет: 31214500 - Ел. табла 
Прогнозна стойност: 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Срок на изпъл-
нение в дни: 264
Срок за получаване на документация за 

участие: 28.11.2014 г.  Час: 16:00  
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 28.11.2014 г.  Час: 16:00

Отваряне на офертите: „АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Дата: 01.12.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: Траян Йорданов
Факс: 0973 72441
Адрес: 3321, гр. Козлодуй
Адрес на възложителя: www.kznpp.org 
Телефон: 0973 74185
E-mail: TIYordanov@npp.bg
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Проектът ще бъде осъществен до 2018 г. 

Страницата подготви 
Емил Христов

Учени са разработили техно-
логия, която позволява на солар-
на ферма в Сахара да захранва 
домове на другия край на света. 
Проектът TuNur на стойност 13 
млн. долара ще бъде осъществен 
до 2018 г. Хората, които стоят 

зад него, предлагат да се из-
гради масивна слънчева ферма 
с площ 100 кв. км в Тунис. Спо-
ред тях ще е възможно тя да се 
свърже директно с Великобрита-
ния, изпомпвайки енергията по 
450-километров подводен кабел.

Соларният парк ще бъде със-
тавен от хиляди огледала, вся-
ко контролирано от компютър, 

така че оптимално да отразява 
слънчевите лъчи. Огледалата 
ще ги пращат към централната 
кула, пълна със сол и вода, която 
ще се нагрява до създаването 
на пара, захранваща гигантски 
турбини. Енергията, генерирана 
от тях, ще отива до подстанция 
в Рим, преди да поеме към Вели-
кобритания.

Експертите на Nur Energie 
смятат, че този проект на да-
лечно разстояние би могъл да за-
хранва 2,5 млн. домове в Англия 

с чиста електрическа енергия. 
Компанията вече е определила в 
коя част от пустинята да реа-
лизира плановете си.

Разположено в мулти-
културния Югоизточен 
Лондон, Deptford Cafe е 
скрито бижу, където се 
продават домашно при-
готвени кулинарни из-
кушения от местни су-
ровини. Инициативата 
е на Raw Nerve и Studio 
Myerscough. Кафенето е 
направено от стар влаков 
вагон, дарен от местна 
жп компания преди около 
три години. Заведение-
то е част от творческо 
пространство, наречено 
„Проект Deptford“, което 
включва студиа за дизай-
нери, обща градина и от-
крито „тихо кино“ с фан-
тастични пъстроцветни 
чадъри, изработени от 

розови парашути.
Тежащ 35 т, вагонът 

се озовал в Дептфорд на-
връх Свети Валентин през 
2008 г. и е реставриран 
до получаването на това, 
което е днес Deptford Cafe. 
Там се сервират вкусни 
домашно приготвени слад-
киши, кафе и здравословни 
салати. С този си формат 
заведението е скъпоценен 
камък за района. Украсено 
с цветни елементи, то 
създава приятна атмос-
фера, като има зони за 
хранене на закрито и от-
крито. В него е приложена 
и интересна идея от типа 
„направи си сам“ – за зака-
чалки служат гребла.

Билките, подправки-

те и чайовете, които 
се предлагат, идват от 
градина в задния двор, 
декорирана от местен 
художник. В нея също има 
маси за гостите на заве-
дението. 

През лятото в „тихо-

то кино“ се провеждат 
най-различни открити се-
сии, показващи фантас-
тични класики от 80-те. 
Зрителите получават слу-
шалки, за да гледат фил-
ма, и така не пречат на 
съседите с шума. 

Клубното ръководство 
на беларуския футболен 
отбор „БАТЕ Борисов” за-
върши строежа на новия 
стадион на клуба. Изграж-
дането на ултрамодерно-
то съоръжение „Борисов 
Арена“ започна през ноем-
ври 2010 г., като общата 
стойност на проекта е 
40 млн. евро. Стадионът 
бижу е с капацитет 13 126 

зрители и ще получи чети-
ри звезди от УЕФА, кое-
то означава, че може да 
посреща мачове от Шам-
пионска лига до ниво полу-
финал. Отделно има и ВИП 
ложа, която побира 650 
души, а местата за жур-
налисти са 114. Куполът 
на стадиона е проектиран 
така, че да осигурява до-
бра акустика.

От британската Метеорологична служба обяви-
ха, че ще започнат да използват нов суперкомпютър, 
който дава възможност да се определи какво ще е 
времето на всяка улица. Машината Cray XC40TM на 
стойност 156 млн. долара ще спомогне Великобри-
тания да се превърне в световен лидер в метеоро-
логичните науки. 

Компютърът ще може да извършва 16 000 трлн. 
операции в секунда. Според учените новата техноло-
гия ще позволи възможността за почасови прогнози с 
много по-голяма степен на подробност за конкретни 
географски райони, както и да се създават времеви 
модели за местни зони. Метеорологичната служба 
твърди, че ще бъде възможно да се обработват тол-
кова обстойни данни, че да се предвижда времето в 
разстояние на няколко пресечки от даден град и дори 
между отделни улици. Машината ще дава възможност 
за по-добри прогнози, касаещи по-голям период, така 
че да се реагира навременно при наводнения, суши и 
затопляния.

Cray XC40TM ще бъде частично разположен в цен-
тралата на Метеорологичната служба в Екзитър и в 
специално проектирана за това сграда в намиращия 
се наблизо научен парк. Компютърът ще започне да 
работи с половин мощност през септември 2015 г. и 
ще достигне пълен капацитет през 2017 г.

В пустинните региони, където често се инстали-
рат соларни паркове, наред с изобилието от слънчева 
енергия има и твърде много песъчинки и прах, които 
се натрупват върху панелите. За да функционират 
ефективно, съоръженията трябва да се поддържат 
чисти, но това е изключително трудоемък и скъп про-
цес. Лондонската компания Aerial Power се опитва да 
предложи решение с разработката на дрони, оборуд-
вани с четки, които прелитат над соларните панели 
и почистват повърхността им. Идеята за автомати-
зиране на процеса не е нова. През 2009 г. калифорний-
ската компания Heliotex създава почистваща система, 
която пръска вода от дюзи, монтирани на слънчевите 
панели, през интервали от време, зададени от потре-
бителя. По-рано тази година в първото соларно поле в 
Израел влиза в действие флотът от роботи, които се 
движат нагоре-надолу по панелите, използвайки вър-
тящи се четки за отстраняване на праха. 

Според специалисти, ако слънчевите панели се 
поддържат чисти, то това подобрява ефективност-
та им до 30 процента. За тази цел компанията се е 
заела да създаде робот, който да ги поддържа. Реше-
нието й се нарича SolarBrush - аксесоар за роботизи-
рани летящи машини, който почиства повърхността 
на панелите, като изчетква мръсотията и праха на 
земята. Ридха Азаиз, германски инженер и основател 
на Aerial Power, казва, че едно от предимствата на 
технологията е, че тя позволява почистване на цели 
соларни паркове чрез предварително програмирани 
полети на дроните. Те няма нужда да бъдат местени 
от един на друг ред от панели, което само по себе си 
е трудоемка задача. В момента Aerial Power тества 
технологията в чилийската пустиня Атакама, където 
има достъп до 25-мегаватова соларна инсталация.

Необичаен проект за изграждането на хотели във 
формата на юрти бе представен в Казахстан. Идеята 
е на студента Едиг Ибрямов, който учи „Архитекту-
ра“ в Англия. Оригиналните постройки ще предлагат 
висок комфорт на гостите си. Те ще бъдат изградени 
от иновативни модули, които ще ги захранват с ал-
тернативна енергия. Хотелите ще задоволяват сами 
енергийните си нужди с помощта на вятъра и слънцето.

Целта е този тип хотели да се превърнат в запазе-
на марка на Казахстан, с която страната да привлича 
чужди туристи.  Пилотният проект вероятно ще бъде 
реализиран по туристическия маршрут между градове-

те Омск - Майкапчагай и 
Алмати - Уст - Камено-
горск, където ще бъде 
оформен своеобразен 
„град на юртите“. Паза-
рът на недвижими имоти 
в Казахстан се радва не 
само на множество ино-
вации, но и на стабил-
ност. Цените в стра-
ната продължават да 
растат въпреки кризата.

Представете си, че 
плавате на дълго презо-
кеанско пътешествие, 

а срещу вас се изправя 
айсберг. Първоначално ви 
обхваща страх, но след 

това виждате, че това 
е суперяхта на име STAR, 
която на пръв поглед из-
общо не прилича на плава-
телен съд, а на леден къс, 
плаващ по водата.

Тя е проектирана така, 
че да не изглежда като ни-
коя друга машина със свои-
те 130 м дължина и близо 
60 м височина. „Вдъхнове-
нието за яхтата идва ди-
ректно от звездите. От-
разявайки се във водата, 
тя наподобява истинска 
звезда“, споделя дизайне-
рът Игор Лобанов. 

STAR е разработена за 
частен клиент, но също 
така може да бъде и най-
ексклузивният плаващ 
хотел в света, тъй като 
тя има капацитет да по-
бере 200 души. Разполага 
с площадка за хеликоп-
тер, подводна платформа 
за наблюдение и четири 
асансьора, осигуряващи 
достъп до осемте й палу-
би. Най-горната ще раз-
крива гледка в радиус над 
20 км. Цената на плава-
щото бижу ще е 400 млн. 
евро.
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Турският президент 
Реджеп Ердоган предста-
ви официално новия си дво-
рец на стойност 350 млн. 
долара в покрайнините на 
Анкара. Това стана по вре-
ме на церемония за годиш-
нината от основаването 
на съвременна Турция през 
1923 г.

Палатът заема площ 

от 200 хил. кв. м, раз-
полага с 1000 стаи и се 
намира насред природен 
резерват. Досега дър-
жавните глави живееха в 
двореца Чанкая в Анкара, 
откакто основателят 
на модерната република 
Мустафа Кемал Ататюрк 
става президент. Според 
турски медии Ердоган ще 
работи в помещение, кое-
то е досущ като Овалния 
кабинет на американския 
президент в Белия дом. 

Германски медии твърдят, 
че турският държавен гла-
ва има на разположение 
противоатомен бункер, 
зони, предлагащи защита 
при нападение с химическо 
оръжие, подземни тунели. 
Първоначално бе плани-
рано шикозният сарай да 
е седалище на премиера 
и администрацията му, 
като се има предвид, че 
от 2003 г. до август тази 
година министър-предсе-
дател бе Ердоган.

Ватиканът представи 
високотехнологична осве-
тителна и климатична ин-
сталация, предназначена 
да показва по-добре и да 
предпазва забележител-
ните фрески в Сикстин-
ската капела.  Новата 
климатична инсталация 
ще намали щетите от 
праха, дишането, потта и 
топлината на посетите-
лите, които достигат 6 
млн. души годишно. Тя дви-
жи въздуха по-бавно, за да 
не се увреждат фреските. 
Потокът, влажността и 
температурата на въз-
духа ще се определят с 
помощта на данни от 70 
сензора в стените, как-
то и от камерите, които 
следят броя на посетите-
лите.

Осветителна систе-
ма със 7000 светодиода 
пести енергия и привлича 
погледа върху неща, които 

без нея биха ни убягвали. 
Очаква се тя да намали 
сметките за електри-
чество на Ватикана с по-
вече от 80%. Предишната 
осветителна система 
е инсталирана преди 20 
години, когато посети-
телите в Сикстинската 
капела са били само 1,5 
милиона годишно. Новата 
е изграждана в продълже-
ние на 3 години. Цената 

й е 3 млн. евро. Дирек-
торът на ватиканските 
музеи Антонио Паолучи 
каза, че с нея ще се поче-
те 450-годишнината от 
смъртта на Микеландже-
ло. Той е рисувал фрески-
те в Сикстинската капела 
през първата половина на 
XVI в. Последната им голя-
ма реставрация приключи 
през 1994 г. Тя продължи 14 
години.

Студиата на „Гранада 
Студиос“ в Манчестър, къ-
дето е сниман сериалът 
„Завръщане в Брайдсхед“, ще 
бъдат превърнати в първия 
по рода си хотел за събития 
в Англия. Проектът за тран-
сформацията на сградата е 
поверен на британското ар-
хитектурно студио „Левит 
Бърнстайн“. Бъдещият хо-
тел „Манчестър Гранде“ ще 
има 200 стаи.

Трансформацията ще 
обхване не само теле-
визионните студиа, но и 
всички други, свързани с 
тях производствени прос-

транства, които ще бъдат 
превърнати в сцени за за-
бавления на живо, а достъп 
до тях ще имат гостите 
на бъдещия хотел. „Ман-
честър Гранде“ е част от 
по-мащабен план за създа-
ването на новия квартал 
„Сейнт Джонс“ в града. 
Съществуващата сграда 
е проектирана от архите-
кта Ралф Тъбс и е първото 
търговско здание в града 
след края на Втората све-
товна война. Там е засне-
та и първата тв изява на 
легендарните музиканти 
от „Бийтълс“, а също и 

друг хитов британски се-
риал – „Перла в короната“. 

„Гранада Студиос“ са 
най-известните в Англия 
след тези на BBB. Създа-
ването на „Сейнт Джонс“ и 
съхраняването на сградата 
в неговата централна част 
ще спомогне за запазване на 
културното наследство на 
Манчестър, смята председа-
телят на „Левит Бърнстайн“ 
Гари Тидмарш. 

Реконструкцията пред-
вижда да бъде възстановен 
оригиналният интериор на 
тв студиата, а също и фа-
садата на сградата. 

International, а Том Доук 
– един от най-добрите 
дизайнери на голф игри-
ща в света, е нает, за 
да създаде площадката 
за този спорт на ком-
плекса. Курортът ще се 

състои от хотел със 140 
стаи и 60 частни вили 
на обща площ 136 ха. 
Той е част от по-маща-
бен план на дубайската 
фирма, която ще изгради 
още два комплекса в Ки-
тай – в Ухан и Нандзин. 
Първият ще е по про-
ект на Норман Фостър, 
а вторият е поверен 
на Заха Хадид. Нейната 
визия за хотела с 250 
стаи представлява две 
кули с трета, по-ниска 
част. Сградата ще се 
намира в бизнес район и 
ще включва още конфе-
рентен център, фитнес 
зала, закрит плувен ба-
сейн и бална зала. Очак-
ва се комплексът да бъде 
завършен през 2016 г. 

Проектът на Фос-
тър ще бъде реализиран 
в централната част на 
Ухан. Комплексът „Джу-
мейра Ухан“ ще включва 
освен 200-стаен луксо-
зен хотел и офиси, ма-
газини и апартаменти. 
Завършването му  се  
очаква през 2020 г.

Британското правител-
ство обмисля изграждане-
то на тунел под древното 
селище Стоунхендж. Плано-
вете за прокопаването на 
тунела се разглеждат не 
за първи път и за последно 
са били отхвърлени преди 7 
години заради изчисления, 
според които цената на 
строителството му е не-
приемливо висока. Първона-
чалните сметки показват, 
че подобен тунел би стру-
вал 540 млн. паунда.

Съоръжението би тряб-
вало да намали задръства-
нията по шосе A303, което 
е една от главните пътни 
артерии в Югозападна Ан-
глия. Проектът се обсъж-
да от специално създаде-
на работна група между 

представители на транс-
портното министерство 
и културни институции, 
която обмисля и цялостно 
обновяване на А303. Спо-
ред първоначалния замисъл 

тунелът трябва да е дълъг 
около 2,9 км.

Според привържениците 
на тунела разширяването 
на главния път ще улесни 
трафика. 

Скейтборд, паркур, 
боулдър катерене и 
кану поло са само част 
от дейностите, които 
може да се практикуват 
в новия спортен и култу-
рен център StreetDome в 
датския град Хадерслев. 
Проектът е на екипите на 
датските компании CEBRA 
и Glifberg+Lykke, а реализа-
цията му определено от-
крива нови стандарти в 
практикуването на уличен 
спорт и градски развле-
чения. StreetDome може да 
служи като обикновена от-
крита детска площадка, но 
е място и за социално об-
щуване и предлага възмож-

ност за различни физически 
дейности на хора от всякак-
ва възраст. Изграждането 
на парка е предхождано от 
специално проучване на по-
требностите на местната 
общност, в резултат на 
което новият център раз-
полага с три основни час-
ти – улица, площад и парк. 
Всеки от елементите обаче 
се вписва в останалите, за 

да гарантира различни 
варианти за използване 
на средата. Покритата 
част на парка, която е 
под формата на куполо-
видна зала, е 1500 кв. м, 
но не се отоплява и се 
осветява единствено от 

слънчевите лъчи. Куполът 
позволява да бъде използван 
за различни дейности, като 
скейтборд, боулдър катере-
не (невисоко катерене без 
въже, обикновено по големи 
камъни или ниско по скали-
те) и стрийт баскетбол. 
Залата е проектирана с го-
лям портал, който дава въз-
можност за безпрепятстве-
но придвижване към парка. 

Държавният глава ще се настани в сграда за 350 млн. долара

„Хаваите на Китай“ 
– така дубайската ком-
пания за луксозни хотели 
„Джумейра груп“ рекла-
мира един от бъдещите 
си проекти, който ще 
бъде реализиран на ос-
тров Хайкоу, провинция 
Хайнан в Китай.

Идеята е на Denniston 
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Британският психолог Саймън Хезълдейн – 
специалист по маркетинг и продажби, консулти-
рал редица световни гиганти, предлага доказали 
своята ефективност практически съвети и тех-
ники, които са от съществено значение за раз-
бирането и прилагането на правилния подход към 
клиентите. За да реализирате успешни продажби 
в наши дни, е нужно далеч повече от това просто 
да убедите някого да закупи конкретната стока 
или услуга. Изисква се разбираема и точна консул-
тация, която да подпомогне клиента да разбере 
какво му е нужно и да му предложи решение, из-
работено специално за него. Хезълдейн обяснява, 
че за да увенчаете с успех това начинание, са 
нужни усещане и разбиране, и то в дълбочина: как 
мислят хората, какво харесват, какви са техните 
предпочитания, какъв е светът им… 

Съчетавайки последните резултати от научни 
изследвания в неврологията и откритията за чо-
вешкото поведение с дългогодишната си практика 
в сферата на продажбите и маркетинга, авторът 
предлага ефективни и лесни за прилагане способи, с 
чиято помощ да виждате на длан мозъка на клиента 
и да взаимодействате с него далеч по-ефикасно от 
конкуренцията. За целта Хезълдейн разработва нова-
торски процес на продажба, който се основава на раз-
биране на биологичните и физиологичните механизми, 
които карат хората да вземат решения за покупка.

Освен тях той застъпва широко и невербална-
та комуникация, предлагайки множество съвети 
за разчитане на поведението и намеренията на 
събеседника (т.е. купувача), както и умението за 
водене на преговори, което за британския психо-
лог е задължителна характеристика на добрия 
продавач. Той разглежда подробно етапите в про-
цеса на водене на преговори и различните типове 
преговарящи и предлага допълнителни инстру-
менти, с чиято помощ да се постигне успешна 
сделка.

Всяка нощ, докато гра-
дът спи, разнородни екипи, 
въоръжени с бързи коли, 
скъпи видео камери и ра-
диа с полицейски честоти 
дебнат из Лос Анджелис в 
търсене на истории. Тези 
журналисти на свободна 
практика търсят ката-
строфи, пожари, убийства и 
други трагедии с надежда-
та да продадат записите 
на новинарските екипи на 
местните телевизии. Тър-
чащи от едно местопрес-
тъпление към следващото, 
те са движени от просто 
уравнение, което превръща 
престъпленията и жертви-
те в долари и центове.

За сценариста и режи-

сьор Дан Гилрой нощната 
субкултура на незачита-
щите нищо ловци на новини 
се превръща в перфектния 
свят, в който да развие 
главния герой Лу Блум. Оли-
цетворение на отчуждено-
то по-младо поколение, той 
е изправен пред бъдеще, в 
което стажът и минимал-
ната заплата са заменени 
от обещания за работа на 
пълен работен ден и кари-
ера. 

„Лешояда” представя 
Лу като част от система 
на търсене и предлагане, в 
която местните новинар-
ски телевизии раздухват 
криминалните репортажи, 
за да надуят рейтинга си. 

„Идеята е, че продажбата 
на страх повдига реклам-
ните тарифи. Местните 
телевизионни новини из-
ползват хората, като им на-
саждат широко разпростра-
нено чувство на заплаха”, 
обяснява Гилрой. Но въпреки 
това филмът устоява на из-
кушението да сочи с пръст. 
„Винаги сме се опитвали да 
останем кинематографски 
неутрални“, споделя режи-
сьорът. „Не раздаваме мо-
рални присъди. Надяваме 
се, че филмът ще каже раз-
лични неща на различните 
хора. Целта е зрителите да 
видят част от себе си в Лу 
и в света, в който той жи-
вее“, обобщава той.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Второто издание на 
инициативата „Нощ на 
театрите” в България ще 
представи над 150 пред-
ставления, музикални из-
пълнения и изложби, от-
ворени врати, театрални 
срещи и прожекции в Со-
фия, Пловдив, Варна, Стара 
Загора, Русе, Хасково, Шу-
мен, Благоевград, Сливен, 
Смолян и Ямбол.

На 15 ноември театри-

те и залите в населените 
места участници ще се 
присъединят към 6-годиш-
ната традиция на редица 
европейски градове да по-
казват театралното из-
куство в големи мащаби и 
събрано в рамките на ня-
колко часа. 

Над 1500 творци от 
различни театрални сти-
лове ще станат част от 
инициативата. Те ще пред-
ставят своите продукции 
в над 80 локации (театрал-
ни зали, галерии, кина, клу-
бове).

Символичното откри-

ване беше на 30 октомври, 
когато всеки имаше въз-
можност да надникне зад 
кулисите на Народния те-
атър „Иван Вазов” и в Со-
фийската опера и балет. 
Отворени бяха и вратите 
на Драматичен театър 
„Никола Вапцаров” в Бла-
гоевград и на Родопския 
театър – Смолян. Истин-
ски маратон с множество 
събития и срещи ще има 
и в Драматичен театър 
„Стоян Бъчваров” във Ва-
рна, а жителите и гости-
те на Пловдив могат да 
присъстват на открита 
репетиция. Много от съби-
тията са с вход свободен, 
а в повечето салони цени-
те на билетите ще бъдат 
преференциални.

Зад идеята „Нощ на 
театрите” стои Елеонора 
Рози от Франция. Пилот-
ното издание на проекта 
е през 2008 г. в Хърватия, 
а инициатори са Детски-

ят театър в Дубрава и 
театър „Шибеник”. Още 
с първото си издание 
форматът събира хиляди 
почитатели и постепен-
но към инициативата се 
включват Босна и Херце-
говина, Черна гора, Сло-
вакия, Австрия, Словения, 
Германия, Испания, Белгия, 
Чехия и България.

Главната цел на орга-
низаторите е да покажат 
театралната креатив-
ност във всичките й форми 
– както в стандартните 
пространства за театър, 
така и на алтернативни 
места, които се преобразя-
ват в името на изкуство-
то. „Нощ на театрите” е 
платформа, която обеди-
нява всички с отношение 
към изкуството, стреми 
се да разширява мрежата 
на заетите в сферата 
чрез обмен на идеи и опит, 
да провокира и да привлича 
разнородна публика. 

Инициативата се провежда 
едновременно в 11 български 
града и 11 европейски държави

На специално събитие 
в Холивуд президентът на 
компанията Marvel Кевин 
Фейги разкри заглавията 
на филмите, които ще 
влязат в третата фаза 
от „Вселената на Marvel”. 
Феновете ще се срещнат 
с добре познати персона-
жи, но ще се запознаят и с 

редица нови герои, които 
ще направят своя дебют 
на големия екран. 

Първите две мегапро-
дукции, които ще се поя-
вят по кината догодина, 
са  „Отмъстителите : 
Ерата на Ултрон” и „Ант-
Мен”. От Marvel разкриха 
заглавията и планираните 

премиерни дати на още 9 
филма, които ще се поя-
вят до 2019 г. Сред тях са 
продължения на „Капитан 
Америка”, „Отмъстители-
те” и „Пазители на Галак-
тиката”, както и филми за 
Черната пантера и Док-
тор Стрейндж.

По време на офици-
алното представяне ре-
дом до Фейги излязоха 
Робърт Дауни Джуниър 
(Железният човек) и Крис 
Еванс (Капитан Америка). 
За първи път пред публи-
ка беше представен и 
Чадуик Боусън, който ще 
влезе в ролята на Чер-
ната пантера – първо в 
третата част на „Ка-
питан Америка”, а след 
това и в самостоятелен 
филм. Въпреки упорити-

те слухове напоследък, че 
Бенедикт Къмбърбач ще 
влезе в кожата на Док-
тор Стрейндж, Фейги за-
яви, че ако имаше избран 
актьор, щеше да го обяви 
на събитието. 

Макар че в комиксовия 
свят на Marvel има много 
жени герои, като Черната 
вдовица, досега никоя от 
тях не е имала самосто-
ятелен филм. Такъв обаче 
предстои през 2018 г., ко-
гато е предвидена премие-
рата на Captain Marvel. Все 
още обаче не е ясно коя хо-
ливудска звезда ще влезе в 
нейната роля. 

До момента Marve l 
имат зад гърба си 10 фил-
ма. Всеки един от тях е 
бил номер едно в американ-
ския бокс офис за първия 
уикенд, а общите им прихо-
ди от цял свят надхвърлят 
7 млрд. долара.
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Светослав Загорски

Има много причудливи 
градове по света, но малко 
от тях се намират в Евро-
па. Едно от изключенията е 
руският Калининград, раз-
положен на брега на Бал-
тийско море. Това древно 
селище, основано през XIII в., 
днес е столица на Калинин-
градска област, която е 
част от Русия, но в също-
то време е напълно откъс-
ната от нея. Районът е от 
малкото ексклави по света 
– части от дадена държава, 
които са напълно разделени 
сухоземно от нея. Калинин-
град граничи с Балтийско 
море, а е заобиколен от 
Полша и Литва. До Варшава 
са само 35 км, а от София 
до тук с кола се изминават 
близо 2000 км.

Най-интересното обаче 
е, че Калининград допреди 
1945 г. е бил Кьонигсберг 
– столица на Източна Пру-
сия. Името му в превод от 
немски означава буквално 
Кралски връх.

Уникалното местопо-
ложение и почти перма-
нентната независимост 
на Калининград през годи-
ните допринасят за любо-
питната му история и го 
превръщат в една от най-
загадъчните туристически 
дестинации в Европа. 

Основан е от чешкия 
крал Отокар II и е наречен 
Кьонигсберг в негова чест. 
Той е един от главните гра-
дове на Тевтонския орден, 
а след това е център на 
Източна Прусия. Има слав-
на история, която започва 
като владение на тевтон-
ските рицари през XIII в. 
Кьонигсберг става член на 
търговския съюз „Ханза”, а 
впоследствие – столица на 
Кралство Прусия, подчинено 
на полската корона до нача-
лото на XVII в. Градът е све-
товноизвестен и с това, че 
е родното място на 

гениалния философ  

Емануел Кант.

От 1871 г. е част от Гер-
манската империя, но след 
края на Втората световна 
война е включен в граници-
те на СССР и коренното 
немско население е напус-
нало региона. През 1946 г., 
след завладяването му от 
руснаците, градът е наре-
чен на името на комунисти-
ческия функционер Михаил 
Калинин. Макар и откъснат, 
за Русия той е важен, защо-
то се явява единственото 
незамръзващо пристанище 
на Балтийско море, до което 
огром ната източна държава 
има достъп.

От природна гледна 
точка Калининград се на-
мира в изключително живо-
писна и богата местност. 
Тук изобилства от езера и 
реки. Преимуществата му 
се допълват и от кехлиба-
ра. Калининград разполага с 
една от най-дългите лагуни 
в Европа на брега на облас-
тта. Кехлибарените дюни 
достигат височина до 70 
м, а дължината им е близо 
98 км.

Днешен Калининград е 
красиво и мистериозно съ-
четание от стари сгради и 
къщи с модерна архитекту-
ра. Ще видите отбранител-
ни крепости и укрепления, 
градските порти, църкви и, 
разбира се, катедралата, 
която стои величествено 
над река Пергола. Неслу-
чайно древният Кьонигс-
берг се счита за център 
на европейската култура, а 
днешният Калининград про-
дължава да оправдава този 
напълно заслужен имидж.

Първото нещо, което 
трябва да видите, е 

най-старата крепост  

на тевтонските рицари 

– замъкът Инстербург. 
В него се е съхранявала една 
от най-интересните тайни 
на XX в. – Кехлибарената 
стая. Това помещение е дар 
за руския цар Петър Велики 
от пруския крал Фридрих 
Вилхелм. Постепенно тя е 
доукрасена със злато и кех-
либар, като теглото й е 6 
хил. кг. По време на Втора-
та световна война немци-

те опаковат Кехлибарената 
стая в дървени сандъци и я 
скриват в подземието на 
Кьонигсбергския замък. Сан-
дъците изчезват по време 
на бомбардировките над 
града в края на войната и 
до днес не са намерени.

Друго знаково място е 
главната катедрала, по-
строена през 1333 г. Ту-
хленото готическо здание 
е разположено на остров 
Кнайпхоф. В него са запазе-
ни стенописи и дърворезби 

от XIV и XV в. Катедралата 
напомня за немското минало 
на града – тук са били коро-
новани пруските крале. Две 
от помещенията й са пос-
ветени на Емануел Кант, 
чиято гробница е тук.

Катедралата е разру-
шена през 1944 г. по време 
на британските въздушни 
нападения срещу герман-
ските войски. Възстано-
вяването на храма започва 
през 1994 г. с финансовата 
подкрепа на Германия, Пол-
ша и Русия. В катедралата 
има концертна зала и пра-
вославен параклис, а тър-

жественото й откриване 
става през 2005 г.

Сред старите паметни-
ци, които се включват във 
всеки туристически марш-
рут, е 

Калининградската  

бранденбургска врата.

Първоначално постро-
ена от дърво през XVII в., 
портата е съборена и из-
дигната наново от тухли в 
неоготически стил два века 
по-късно. Декорирана е с 
много орнаменти. Понасто-
ящем това е единствената 
градска порта, която про-
дължава да изпълнява своя-
та транспортна функция.

Старите укрепления 

на Калининград, из-
дигнати в периода 
1860 – 1870 г., включ-
ват общо 15 градски 
порти. В една от от-
бранителните кули се 
помещава и Музеят на 
кехлибара, който може 
да спре дъха ви. В него 
има около 6 хиляди из-
ключителни експона-
та на ювелирното из-
куство, между които и 
такива, принадлежали 
на Екатерина Велика.

Сред множество-
то паметници трябва да 
отличим този на Емануел 
Кант. Той се издига в пред-
ната част на Държавния 
университет, носещ името 
на философа. Статуята е 
направена от забележи-
телния скулптор Кристиан 
Даниел Раух и открита през 
1864 г. Разрушена е през 
1945 г., но е възстановена 
отново през 1992 г. по ини-
циатива на Марион Дюнхоф. 

Новият център на града 
е съсредоточен около Пло-
щада на победата. Наблизо 
е и Домът на Съветите, 
наричан от местните „Чу-
довището“. Тази сграда е 
по-скоро нещо като анти-
атракция. Издигната е вър-
ху руините на Кьонигсберг-

ския замък, но тъй като е 
установено, че конструкци-
ята не е здрава, е оставена 
недовършена.

Зоопаркът също е впе-
чатляващ – той е един от 
най-големите и стари в 
цяла Русия. Обитават го 
315 вида животни. Общи-
ят брой представители на 
фауната възлиза на около 
2300, 54 от животните са 
включени в Международна-
та Червена книга. 

Калининградският зоо-
парк едновременно се явя-
ва и ботаническа градина. 
Наред с животинските ви-
дове посетителите имат 
възможност да зърнат ред-
ките растения, сред които 
може да се види и гинко. 

Естествено, след дълги-
те разходки трябва да посе-
днете в някой от прекрас-
ните ресторанти. Тук все 
пак е Русия и всички пият 
местната превъзходна 
водка „Стари Кьонигсберг”. 
Заведенията предлагат ку-
линарни специалитети от 
бив шата Източна Прусия, 
като Konigsberger Klopse 
– кюфтенца с бял сос и ка-
перси. Популярни са стра-
хотните рибни салати и 
специалитети, но всеки 
заклет кулинарен фен тряб-
ва да опита и известната 
Konigsberger Fleck – говежда 
шкембе чорба.

Рибарско селище на 

брега на морето

Сградата на Водната кула също е 

архитектурен паметник

Статуята на Емануел Кант

Домът на Съветите, който 

все още плаши хората до 

руините на стария замък

Площадът на победата, а в 

дъното е храмът „Христос 

Спасител“

Кьонигсбергската 

бранденбургска врата

Част от възстановената 

Кехлибарена стая, която сега 

не е в Калининград

Красивата стара 

катедрала
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“The best design solution for Lot 3.2 
of Struma Motorway should be found 
which to be consistent with the geological 
conditions in the Kresna gorge. The sec-
tion from Krupnik to Kresna is the most 
complex and challenging both for design-
ers and builders,” said the Chairman of 
the Board of the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) Eng. Svetoslav Glosov 
at the opening of the international confer-
ence “Struma” Motorway, section Kresna 
gorge – geological conditions”. The event 
was organized by BCC in partnership with 
“Stroitel” newspaper. In the discussion 
participated the Executive Director of Na-
tional Company “Strategic Infrastructure 
Projects” (NCSIP) Eng. Asen Antov, Prof. 
Paul Marinos from the National Techni-
cal University of Athens, specialists in 
engineering geology from the University 
of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” 
and the Bulgarian Academy of Sciences, 
BCC experts, environmentalists and rep-
resentatives of non-governmental  organi-
zations and businesses. 

Within the forum was made an over-
view of the geological and seismological 

conditions of the Kresna gorge and the 
risks that may arise during the construc-
tion and operation of a tunnel 15 km long. 
Eng. Asen Antov reminded that at the 
beginning of this year began the initial 
geological surveys of Lot 3.2 in the areas 
of the tunnels in the Kresna gorge and in 
the village of Zheleznitsa. “Research is 
in its final stage. We have to analyze the 

results. Of course, in order to assess the 
risks in a long term will be needed ad-
ditional studies. Despite the long period 
of the project development for Struma 
Motorway, so far have not been made 
enough in-depth geological studies. At 
present, however, cannot be given time 
and financial framework for the imple-
mentation of such,” said Eng. Antov. 

The Italian Construction Chamber (ANCE) and the 
Bulgarian Construction Chamber (BCC) are collaborating 
to set up an international network for young entrepreneurs 
in the construction sector (aged between 18 and 40). 
There are negotiations with the Belgium Construction 
Chamber as well. During the first meeting in Brussels, held 
upon ANCE’s invitation, both parties discussed potential 
synergies and opportunities for joint actions. The idea for 
Young Constructors Network is initiated by ANCE. The long-
term goals of the organisation include resolving problems 
that start-up construction businesses often face, building 
a platform for exchange of best practices and expertise, 
bringing together young entrepreneurs from different 
countries as well as indicating various funding possibilities. 

The main takeaways from the meeting are that there 
are many synergies and areas of mutual interest, as well as 
opportunities to learn from each other. Among others these 
are the need to boost the collaboration between the heirs 
of the family-run construction businesses, to create a new 
wave of young, emancipated entrepreneurs, to implement 
more practical activities in the secondary education and to 
speed up the energy efficiency measures. 

In conclusion, the delegates agreed to contact as many 
youth groups as possible and to invite them to participate 
in the next scheduled meeting in Rome on the 5th of 
December this year. BCC will then present the innovative 
educational project “I can build” targeted at pupils in the 
secondary schools for construction and architecture. 
The agenda topics also include presentations on youth 
initiatives in different countries, a series of presentations 
from EU experts on the various funding possibilities for 
young entrepreneurs and three round table debates on 
topical issues, such as education, social dumping/tender 
laws and energy efficiency. 

 “I thank the Bulgarian 
Construction Chamber and 
“Stroitel” newspaper for the 
wonderful initiative for Sofia,” 
said Sofia Mayor Yordanka 
Fandakova, who together 
with Eng. Svetoslav Glosov, 
BCC Chairman, opened the 
exhibition “Look at Sofia – 
where construction meets 
history with the future.” The 
event was attended by So-
fia councilors, contractors 
of construction sites, media 
and others. The exhibition 
is the first appearance of 
the Chamber and “Stroitel” 
newspaper and is dedicated 
to Builder’s Day. It is realized 

with the support of “Geostroy” 
AD and “Geotechmin” Ltd. 

“I would like to specially 
congratulate the photog-
rapher Denis Buchel. The 
60 works will impress Sofia 
residents and visitors. The 
most important thing is that 
people will see Sofia as we 
are changing it performing 
various projects jointly with 
builders. It manages to com-
bine modern with cultural 
and historical heritage. It is 
nice to see the result of your 
work. Our work is nonstop 
and the final effect is seen 
in the photos – built under-
ground, renovated boulevard 

“Vitosha” and beautiful new 
buildings. I invite everybody 
to see the exhibition. I think 
it will be a great success and 
will make Sofia residents love 
more their city and take care 
of it,” said Sofia Mayor in her 
speech. 

“Always hurrying in our 
everyday life, we do not no-
tice what surrounds us and 
Sofia is changing every day. 
In the exhibition we can show 
the buildings and boulevards 
that we have made recently 
and we can look to the fu-
ture. I want to thank the 
Mayor Yordanka Fandakova 
for the support to the exhi-

bition, for the cooperation 
we have as builders and 
the job opportunities that 
Sofia Municipality provides 
for us. I want also to thank 
fellow builders because at 
the basis of these projects 
stand their tireless work and 
high professionalism. We will 

continue to do everything we 
can our city to become more 
beautiful and good for living,” 
said Eng. Svetoslav Glosov. “I 
hope this exhibition will give 
a new look to the capital. At 
the photos you will see some 
iconic for Sofia old and new 
buildings, renovated and 

Eng. Ivanov, for the 

fourth consecutive year Bul-

garian Construction Cham-

ber and Bulgarian Water 

Association organize a joint 

scientific and practical con-

ference. What are the results 

of previously conducted 

events? What will be differ-

ent in the discussion this 

year?

I am very glad that we 
have the opportunity together 
with the Chamber of Build-
ers in Bulgaria and “Stroitel” 
newspaper to conduct annu-
ally such forum whose theme 
concerns issues related to 
the implementation of pro-
jects under the Operational 
Program “Envi ronment ” . 
Until now we turned our at-
tention to the difficulties on 

the construction of waste 
water treatment plants. We 
discussed the whole chain 
of construction of wastewa-
ter treatment plants starting 
from the design, which is 
related to the collection of 
data, then passing through 

award, implementation and 
operation. The whole pro-
cess is interconnected. An 
error in it inevitably leads to 
accumulation of irregulari-
ties to the end. Victims will 
be the customers because 
they will pay the cost of cor-

rection or misuse. 

This year the country 

was struck by floods. 

It is difficult for people to 
struggle with nature. I think 
that many things are made on 
paper but few are implement-
ed in practice. We have laid 
out plans for the prevention of 
disasters and emergencies, 
but we do not have funds for 
investments in measures to 
prevent such natural disas-
ters. We need to put money 
in control and water manage-
ment systems. It is necessary 
to maintain and rehabilitate 
dams, naturally before that 
should be determined their 
property. However, the popu-
lation should be educated 
how to act in such situations.   

Eng. Ivan Ivanov, Chairman of Bulgarian Water Association:

Investments are the main measure 
against problems in the sector 

BCC will work together with the organization of the 
European International Contractors (EIC) from 1 January 
2015. As “Stroitel” newspaper announced, the Board of 
Directors of EIC unanimously decided to accept the 
Chamber as a full member. 

The professional association was founded in 1970 
and represents the interests of contractors working at the 
international level in relation to the European institutions, 
the World Bank and key non-governmental organizations, 
such as FIDIC and Transparency Initiative in Construction.  

The professional association unites federations from 
14 countries in ЕС, directly or indirectly associated with 
the European Construction Industry Federation (FIEC), 
in which BCC is a full member since 2008. In this way 
the organization brings together about 200 internationally 
active construction companies. 

EIC is a registered legal entity in 1984 with headquarters 
in Berlin. The organization is recognized worldwide as 
an advocate for fair and balanced contractual terms in 
construction, including provisions for effective dispute 
settlement. Its objectives are related to improving the 
quality of the rules governing public procurement by 
including additional criteria so that the lowest price is not 
the sole determinant. 

newly built infrastructure sites 
built under European projects 
or with funds of Sofia Munici-
pality from Bulgarian builders, 
members of the Chamber. I 
expect that the exhibition will 
enable Sofia residents and 
guests to find some unfamil-
iar places and to love more 
our city,” he added. 

“It was incredibly chal-
lenging to do this exhibition.  
I had only three weeks for 
photos. With great enthusiasm 
I photographed Sofia and as a 
foreigner I found it for myself. 
Thank you for the opportunity 
that was given to me and I 
hope that will be built many 
more sites to shoot,’’ said pho-
tographer Denis Buchel. 

The exhibit ion will be 
exposed on the pedestrian 
bridge over boulevard “Bul-
garia” near the National Pal-
ace of Culture until 14 No-
vember. 

In 60 photos construction meets history with the future
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Тенис Волейбол

Бокс

Футбол

Леонид Метков

Yes Hes – АПИ 14:1
Играчите на YES HES много добре знаеха, че 

при евентуален успех над АПИ ще оглавят класи-
рането, и този факт предопредели поведението 
на единствения отбор без загуба в настоящата 
кампания. По безапелационен начин „лилавите” 
показаха защо трябва да са на върха и набързо 
се разправиха с коректния отбор на „Агенцията“, 
като резултатът наистина говори за класата на 
временните лидери. За крайното 14:1 най-голяма 
заслуга има неуморимият капитан  Милчо Виде-
нов, който използва момента и заби цели четири 
гола в противниковата мрежа и вещо дирижира-
ше своите към победата и върха в класирането. 
Поздравления заслужава и отборът на АПИ, които 
през целия мач бяха достоен и коректен против-
ник, опитващ се да играе отворен и атрактивен 
футбол.

GP Group – „Мухарски” 2:3
Този мач може да се определи като изненада-

та на кръга, но с показаното на терена отборът 
на „Мухарски” напълно заслужи победата. Видно 
беше, че GP изпитват затруднение и през цяло-
то време бяха догонващите в резултата, като 
на почивката паритетът беше пълен и след 2:2 
развръзката беше оставена за второто полу-
време. С умна и тактически правилна игра след 
антракта „Мухарски” грабнаха победата в самия 
край на мача след чудесно попадение на Георги 
Атанасов и затвърдиха впечатленията за сери-
озното израстване на отбора през настоящия 
сезон на лигата.

СТХБ 1985 – „Юроком 2000” 7:1
„Юроком” не бяха на обичайното си ниво и 

станаха лесна плячка на „Техникума“, които по 
правило обичат да играят (и то успешно) срещу 
недостатъчно концентрирани отбори. Още на 
полувремето личеше, че аргументите на „Евро-
пейците“ са недостатъчни в този мач и те едва 
ли ще успеят да се преборят дори и за точката 
след 0:3. През втората част СТХБ затвърдиха 
превъзходството си и се поздравиха с успеха 
след голове на Михаил Димов (3), Емил Найденов 
(2), Росен Найденов и Джоко Тодоров, а силите 
на противника все пак стигнаха за едно почетно 
попадение на Цветелин Недялков. 

„GS Строймаркет” – „Рутекс” 2:4
Играчите на „Рутекс” показаха по-добра игра 

и държаха нещата в своите ръце от началото до 
края на срещата и не оставиха съмнения за това 
къде ще отидат трите точки, като си осигуриха 
комфортна преднина от два чисти гола още на 
почивката. Малко след подновяването на играта 
резултатът набъбна до 3:0 и въпреки мобилиза-
цията на „Строймаркет”, довели нещата до 3:2 
след голове на Петър Маринов и Ивайло Ангелов, 
все пак „Рутекс” показаха класа и чрез Добромир 
Иванов затвърдиха победата си в този интригу-
ващ двубой.

„Деником” – Saint Gobain 3:9
В дъното на този мач стояха две компании, 

които са световни лидери в производството на 
строителни смеси, и този факт оказа влияние 
на настроенията преди, а и по време на среща-
та. „Сен Гобен” излязоха с нови ефектни екипи и 
не оставиха шансове на своите съперници, като 
нападателната двойка Кирянов – Александров по-
пиля противниковата защитата, забивайки цели 
седем гола общо. От своя страна играчите на 
„Деником” бяха равностоен съперник само през 
първата част, когато съумяваха да се държат 
близо в резултата и да наваксват изоставането 
си, оттегляйки се на почивката при 2:4, и имаха 
надежди за нещо повече. 

„Станилов” – „Теразид” 2:2
Много приятен за гледане мач изиграха двата 

отбора. Вихрено начало за „Теразид” и два бързи 
гола на тяхната сметка още до петата минута, 
дело на Ангел Ангелов и Юлиан Илиев, изпрати-
ха противника в нокдаун, а срещата едва беше 
започнала. Все пак до почивката „Станилов” вър-
наха един гол, а към края на двубоя успяха и да 
изравнят чрез новото попълнение Илиян Руме-
нов и с оглед показаното на терена можем да 
кажем, че равенството най-много прилягаше на 
този мач. Поздравление заслужават играчите и 
на двата отбора за коректната и спортсменска 
игра.

Европътешествието на българите може да приключи 
болезнено след загубата с 0:4 в реванша с „Базел“

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Отборът на „Лудогорец” 
допусна да бъде разгромен 
с 0:4 при гостуването си 
на „Базел“ в Швейцария и 
така редуцира шансовете 
си за излизане от групата 
в Шампионската лига до 
минимум. Голмайстори за 
домакините станаха Ембо-
ло в 34-ата, Гонзалес в 41-
ата, Гаши в 59-ата и Сухи 
в 65-ата минута, а бъл-
гарският шампион допусна 
много грешки в отбрана и 
можеше да си тръгне още 
по-унизен. При четвъртото 
попадение на Марек Сухи 
реферът Стефан Ланоа не 
забеляза, че швейцарският 
нападател си помогна с ръка 
при отбелязването на гола. 
Разградчани нямат оправ-
дание, след като изиграха 
може би най-слабия си мач 
през последните години в 

Европа, и логично бяха раз-
громени. В действията на 
българите нямаше и помен 
от показаното срещу същия 
съперник преди две седмици 
в София. На терена „орлите“ 
бяха повече от апатични, 
правеха груби грешки в за-
щита, халфовата линия бе 
мудна, а атаката - изцяло 
неефективна, което доведе 
и до поражението.

Домакините пък демон-

стрираха модерен футбол, 
с много движение и разно-
образни атаки и заслужено 
взеха победата и трите 
точки, донасяйки еуфория на 
феновете, които бяха дошли 
да ги подкрепят в този клю-
чов мач.

В същото време „Реал” 
(Мадрид) победи „Ливърпул” 
с минималното 1:0 на своя 
„Сантяго Бернабеу“. Един-
ственото попадение реали-

зира Карим Бензема в 27-ата 
минута, а то се оказа напъл-
но достатъчно за крайния 
успех на „лосбланкос”.

Така лидер остава „Реал” 
(Мадрид) с 12 точки, втори е 
„Базел” с шест, „Ливърпул” и 
„Лудогорец” с по три точки 
допълват групата. Следва-
щият мач на нашия отбор 
в Шампионската лига е на 
26 ноември в София - срещу 
„Ливърпул”.

Острието на „Локомо-
тив” (Пловдив) Мартин 
Камбуров се изказа остро 
срещу начините за пра-
вене на селекция в нацио-
налния отбор на България. 
Звездата на „смърфовете“ 
получи наградата за играч 

на XII кръг в анкетата на 
Пресклуб България, но не 
говори само за клубния си 
тим.

 Камбуров нападна 
БФС и заяви, че в момен-
та се викат не играчите в 
най-добра форма, а онези, 

които са препоръчани от 
президентите, членуващи 
в Изпълкома на БФС. Кам-
буров даде за пример Алек-
сандър Тунчев, който е ка-
питан на ЦСКА и показва 
добра форма през сезона, 
но не е в националния тим.

 Той изрази задовол-
ство, че ситуацията в 
„Локомотив” (Пловдив) на 
игрово и организационно 
ниво се е стабилизирала и 
обеща да помага на „смър-
фовете“ да запазят мяс-
тото си в „А“ група.

„Асоциация за разви-
тие на българския спорт” 
е домакин на международ-
но обучение по проект 
„Спортни ценности за по-
добра Европа“. Дейност-
ите по него целят да се 
популяризира значението 
на спорта като образова-
телен инструмент за на-

сърчаване на социалното 
включване.

Обучението се провеж-
да в периода 1 – 8 ноември 
и в него участват 29 пред-
ставители от  България, 
Великобритания,  Шот-
ландия, Испания, Румъния, 
Гърция, Хърватска, Малта, 
Италия, Турция. 

Ключова промяна в правилата за наказание при до-
косване на мрежата прие конгресът на FIVB в Каляри. 
Занапред всяко съприкосновение с мрежата ще се счита 
за нарушение, а не както досега - само такова, за което 
се приема, че е повлияло на играта. Нововъведението 
беше прието с гласовете на 111 от 210 национални фе-
дерации. Правилото ще важи и за плажния волейбол.

България ще бъде домакин на Европейското първен-
ство по бокс през 2015 г. Шампионатът ще се състои 
между 6 и 15 август.  Българската федерация по бокс 
спечели домакинството в конкуренция на държави като 
Русия, Турция и Азербайджан. Европейското първенство 
ще бъде единствена квалификация за Световния шампи-
онат през същата година, който ще се проведе в Катар. 
Той ще е и квалификация за Олимпийските игри в Рио де 
Жанейро. 

Първата ни ра-
кета при жените 
Цветана Пиронко-
ва се завърна в Топ 
40 на световната 
ранглиста. 27-го-
дишната Пиронко-
ва, която завърши 
сезона с три за-
губи в груповата 
фаза на Турнира на 
шампионите в София през 
миналата седмица, вече 
е 39-а в класацията на 
WТА с 1276 точки. Чети-
ри българки записаха ново 
рекордно класиране. Юлия 
Стаматова се изкачи до 
488-а позиция с 59 точки, 
Джулия Терзийска е 669-а 
с 27 точки, Ани Вангелова 

е 814-а с 16 точки, а Габри-
ела Михайлова е 1209-а с 
4 точки. Серина Уилямс 
(САЩ) завършва годината 
като номер 1 с 8485 точки. 
Втора е Мария Шарапова 
(Русия) със 7050 точки, а 
на трета позиция се изка-
чи Симона Халеп (Румъния) 
с 6292 точки.

В първите два дни те 
имаха възможност да се 
запознаят с ценностите в 
спорта и как да обучават 
младежи и деца за тяхната 
стойност чрез специали-
зирана методология. Част 
от сесиите се проведоха 
в нова мултифункционална 
зала, а други - в открити 
пространства. Междуна-
родните обучаващи дават 

отлична оценка на органи-
зацията до момента, на 
нивото на участниците, 
условията за провеждане 
на курсовете, както и на 
възможността да пред-
ставят методологията в 
България. Тренинг курсът 
е изпълнение на един от 
приоритетите на „Асоциа-
ция за развитие на българ-
ския спорт” през 2014 г., а 
именно – популяризиране на 
методологията на местно 
ниво.
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Невена Картулева

„Животът е като кутия 
шоколадови бонбони - нико-
га не знаеш какъв ще ти се 
падне“, казва героят на Том 
Ханкс - Форест Гъмп, от ед-
ноименния филм. Изненадата 
е част от удоволствието. 
Когато пред себе си имате 
селекция от най-добрите 
какаови произведения, на-
сладата ви е гарантирана, 
независимо какво точно ще 
ви се падне. 

Отдавна шоколадът не 
е малка глезотия или обик-
новен десерт. Той е изискан 
подарък, мил жест, с който 
да зарадвате близките си, 
или просто начин да кажете 
„благодаря“. Най-ценното му 
свойство е да създава при-
ятни емоции на хората от 
всяка възраст и по всяко 
време. 

Производството на ка-
као започва в Мексико, Цен-
трална и Южна Америка пре-
ди повече от 3 хил. години. 
Ацтеките свързвали шоко-
лада с Шочикетсал - богиня-
та на плодородието, маите 
също му приписвали подобни, 
имащи нещо общо с божест-
веното, свойства. Смята се, 
че названието на това изку-
шение произлиза от думата 
„хосос“, която на ацтекския 
език Нахуатъл означава „гор-
чив“, в комбинация с „алт“ – 
напитка. Какво по-хубаво от 
това да си подарите нещо 
горчиво, което всъщност е 
толкова сладко?

Chocopologie by Knipschildt

Компанията Knipschildt 
Chocolatier е основана през 
1999 г. от Фритц Книпшчилд, 
който започва кулинарното 
си пътуване като готвач в 

Дания. Най-скъпият му шо-
колад е направен от 70% 
какао Valrhona в комбинация 
с кремаво Ganache и масло 
от черен трюфел. Това из-
кушение се произвежда на 
ръка. Бонбоните Knipschildt 
струват близо 3 хил. долара 
за килограм.

Noka Vintages Collection

Тази колекция ви предос-
тавя произведения от най-
добрите тъмни шоколади, 
изработени с какаови зърна 
от плантации във Венецу-
ела, Тринидад, Кот д'Ивоар 
и Еквадор. Можете да опи-
тате 74% чист шоколад, 
допълнен от какаово масло и 
захар. Noka не използва соев 
лецитин или ванилия при при-
готвянето на бонбоните си. 
За да направите шоколада 
съвършен, от компанията 
препоръчват да го комбини-
рате с ярки червени вина или 
шампанско Brut. Цената му е 
850 долара за килограм. 

Delafee

За тези, които обичат 
малко блясък в своя шоколад, 
винаги има Delafee. Бонбони-
те са специално приготвени 
с фини какаови зърна и люс-
пи от годно за консумация 
24-каратово злато, приложе-
но от страна на всеки бар. 
Другите съставки включват 
захар, кокосово масло, кака-
ово масло, мляко на прах и 
ванилия. Това удоволствие 
струва около 500 долара за 
килограм.

Godiva G Collection

Добре известната бел-
гийска марка шоколад не от-
давна представи своята G 

ко -
лекция. 
Необикнове-
ното в нея са със-
тавките и ароматите, 
използвани при приготвяне-
то на бонбоните.  Сред тях 
са тасманийски мед, мекси-
кански лют шоколад,  лимон, 
ябълков пай, солен карамел. 
Колекцията е съставена от 
15 вида неотразими произ-
ведения на сладкаря Норман 
Лов. Цената на килограм 
бонбони от селекцията е 
120 долара. 

Richart

Шоколадовата тради-
ция, поставена от Richart, 
датира от 1925 г., когато 
започват производство в 
Лион. Французите се оказ-
ват ненадминати не само по 
отношение на вината. И как-
то подобава за тази страна 
– бонбоните освен кулинарни 
изкушения са и произведе-
ния на изкуството. Richart 
са направени от 70% какао 
Criollo от Венецуела. Вкусът 
им допълват бадеми, мали-
ни и екзотични подправки. 
Ако имате специален повод, 
вероятно достатъчно впе-
чатляващи за него ще бъдат 
вкусните кубчета, ръчно ук-
расени с какаово масло. Пър-
вия път, когато се отдаде-
те на Richart, най-вероятно 
няма да знаете откъде да 
започнете.  Най-достъпна-
та цена за килограм  е 120 
долара. 

Chuao

Chuao е район във Вене-
цуела. Компанията, намира-
ща се в Калифорния, използва  

е в р о -
пейски тех-
ники, за да направи венецуел-
ски шоколад. Той не съдържа 
консерванти. Освен това се 
изработва ръчно, а асорти-
ментът от сладкиши пре-
доставя огромна гама от 
вкусове и аромати – сладки, 
лютиви, горчиви. Цената е 
79 долара за килограм.

Pierre Marcolini Grand Cru

Белгийският шоколад е 
доказал своите предимства, 
а Pierre Marcolini е точно та-
къв. Най-големият почита-
тел на луксозните бонбони 
на марката е водещата 
Опра Уинфри. Кулинарните 
произведения включват кру-
ша, ябълка и пъпеш, а и нео-
бичайни съставки като сан-
далово дърво и черен пипер. 
Кутия от тях струва около 
600 долара за килограм.

The Aficionado’s Collection by 

The House of Grauer

Швейцарската компания 
има не съвсем популярен под-
ход в рекламата на своите 
шоколадови изделия. Тя ги 
представя като съвърше-
ното допълнение към всяка 
кубинска пура. Вкусовете, 
които предлага, са 14. Но 
кой казва, че само пушачите 
могат да ги опитат? Срещу 
близо 300 долара можете да 
се уверите в предимствата 
на шоколада – със или без 
пура.

Митовете свързват сладкото изкушение с боговете 

В следващия брой очаквайте

ЕДНО ВРЕМЕОБЩИНИ
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на Бургас
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Диоклециан

Годишната награда за 2013 г. 
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„Печатни медии“
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на юристите в България  и 
на Висшия съдебен съвет 

за публикация в централния 
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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

Началник към 
секретарката си:

- Уведоми всички 
служители за спешна 
оперативка. Бързо! 

- По имейла или по 
телефона, шефе?

- През Фейсбук ще стане 
по-бързо. 

Да стоиш 
не е просто 

професия

***

Имплант 
слага рай 

на очилата
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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Уважаеми колеги,

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

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

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

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

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

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

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

Басейн „Аква Лайф” – с. Кранево
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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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